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ส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1.1 วสัิยทัศน์และพนัธกจิของบริษทัฯ 

 บริษทัฯไดป้ระกาศวิสัยทศัน์และพนัธกิจใหผู้บ้ริหาร ตลอดจนพนกังานทุกระดบัในองคก์รไดรั้บทราบ มี

ความเขา้ใจร่วมกนั และประสานงานกนั เพ่ือร่วมกนัช่วยผลกัดนัใหบ้ริษทัฯสามารถบรรลุเป้าหมายและกา้วไปใน

ทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมัน่คง  นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดเ้ผยแพร่วิสัยทศัน์และพนัธกิจแก่สาธารณชน คู่คา้ และผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯ เพ่ือรับรู้ทิศทางและอนาคตของบริษทัฯ และดาํเนินธุรกิจร่วมกนักบับริษทัฯไดอ้ย่าง

มัน่ใจ 

 ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดก้าํหนดวิสัยทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) ให้มีความเหมาะสมกบั      

กลยทุธ์และแนวทางการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

 

 

วสัิยทัศน์ (Vision) 

 

เป็นผูผ้ลิตเมลามีนรายใหญ่ท่ีสุดในโลก 

และเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกในอาเซียน 

 

 

พนัธกจิ (Mission) 

 

1. ส่งเสริมให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อ

การพฒันาทุนมนุษย ์(Human Capital) 

 

2. พฒันา เพ่ิมพนูทกัษะ ความสามารถ สมรรถนะในการแข่งขนัห่วงโซ่มลูค่า (Value Chain) 

 

3. ดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของจริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

4. พฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพและมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสงัคม (Social Capital) 
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1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่สําคัญ 

 

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

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

จาํหน่ายของใชพ้ลาสติกในครัวเรือน 

 

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

บริหารงานโดยแต่งตั้งนายสนัน่  องัอุบลกุล ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการโรงงาน และไดเ้พ่ิมประเภทธุรกิจอีกประเภท

หน่ึงคือ ผลิตเคร่ืองใชเ้มลามีนบนโต๊ะอาหาร 

 

 ปี พ.ศ. 2522 ไดเ้ปล่ียนสถานะของกิจการจากหา้งหุน้ส่วนจาํกดัเป็นบริษทัจาํกดั ภายใตช่ื้อ “บริษทั ศรีไทย

ซุปเปอร์แวร์ จาํกดั” ซ่ึงกิจการไดข้ยายตวัเติบโตข้ึนตามลาํดบั 

 

 บริษทัฯไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2534 

โดยเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 170 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท และไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบริษทัมหาชน เม่ือวนัท่ี 13 

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

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

ลา้นบาท และภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีจากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค ทาํใหทุ้นท่ี

ชาํระแลว้ของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนจาก 400 ลา้นบาท เป็น 2,857 ลา้นบาท 

 

 ปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งนายสนัน่  องัอุบลกุล กรรมการผูจ้ดัการ ให้ดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ แทนนายสุมิตร  เลิศสุมิตรกุล อดีตประธานกรรมการของบริษทัฯซ่ึงไดถึ้ง

แก่กรรม 

 

 บริษทัฯไดมี้การปรับโครงสร้างใหม่ทางธุรกิจ ซ่ึงโครงสร้างใหม่จะประกอบดว้ยสายธุรกิจพลาสติกโดยมี

กลุ่มสินคา้หลกั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน สายธุรกิจซ้ือมาขายไป 

และสายงานสนบัสนุน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 

 

 ปี พ.ศ. 2551 บริษทัฯไดล้ดทุนจดทะเบียนและท่ีชาํระแลว้จาก 2,857 ลา้นบาท เป็น 2,709.9 ลา้นบาท โดย

การตัดหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืนและไม่ไดจ้าํหน่ายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัท่ีซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน จากผลของ

โครงการซ้ือหุน้คืนของบริษทัฯในปี พ.ศ. 2548 ซ่ึงเป็นไปตามโครงการซ้ือหุน้สามญัคืนเพ่ือการบริหารทางการเงิน

และขั้นตอนทางกฎหมาย 
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 การดาํเนินธุรกิจในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษทัฯมีการเติบโตของธุรกิจและรายได ้มีฐานะ

การเงินและผลประกอบการท่ีดีและมัน่คง อนัเป็นผลจากการขยายธุรกิจกลุ่มผลิตภณัฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและ

เคร่ืองด่ืมอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการของตลาดสูง การปรับตวัทางธุรกิจและการดาํเนินกล

ยุทธ์ดา้นการผลิตและตลาดสําหรับสายธุรกิจหลกัทั้งผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนท่ีมีประสิทธิภาพในการลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ และการประสบความสาํเร็จในการขยายฐานการผลิตและลูกคา้ในต่างประเทศ   นอกจากน้ี ดว้ยความ

มุ่งมัน่ของบริษทัฯท่ีใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจและกาํลงัการผลิตสาํหรับกลุ่มสินคา้ท่ีเป็นท่ีตอ้งการ

ของตลาดและมีศกัยภาพในการเติบโตอย่างต่อเน่ืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

ผลิต การพฒันาคุณภาพสินค้า และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าบนพ้ืนฐานการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาลและการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสงัคม จะส่งผลใหธุ้รกิจและรายไดข้องบริษทัฯมีการเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

 

 ส่วนธุรกิจเครือข่ายของบริษทัฯหรือ “ศรีไทย เน็ทเวิร์ค (Srithai Network)” ซ่ึงเป็นช่ือเรียกใหม่ของธุรกิจ

เครือข่ายท่ีบริษทัฯเร่ิมใชใ้นปี พ.ศ. 2558 กมุ่็งเนน้การคดัสรรสินคา้ท่ีหลากหลายและเป่ียมดว้ยคุณภาพสาํหรับใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั หรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผ่านการทดสอบจากการใชง้านจริงและมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ วางจาํหน่าย

ในระบบการขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-level Marketing) ซ่ึงนอกจากจะมีวตัถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างรายได้

ให้แก่สายธุรกิจซ้ือมาขายไปของบริษทัฯแลว้ บริษทัฯมุ่งหวงัท่ีจะผลกัดนัให้สินคา้ของธุรกิจเครือข่ายศรีไทย      

เน็ทเวิร์ค เป็นอีกหน่ึงทางเลือกของผูบ้ริโภค ควบคู่ไปกบัการกา้วไปสู่ระบบธุรกิจเครือข่ายท่ีโดดเด่น จูงใจ และเป็น

โอกาสในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่ผูป้ระกอบอาชีพอิสระและสมาชิกท่ีตอ้งการสร้างเครือข่าย ปัจจุบนัธุรกิจเครือข่าย

ศรีไทย เน็ทเวิร์ค สามารถขยายฐานสมาชิกและลกูคา้ในประเทศ ตลอดจนส่งสินคา้ไปจาํหน่ายยงัประเทศเพ่ือนบา้น

หลายประเทศ ไดแ้ก่ เมียนมาร์ ลาว กมัพชูา และมาเลเซีย และยงัสามารถเติบโตไดอี้กในอนาคต 

 

 นบัแต่บริษทัฯมีอายุการก่อตั้งครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯก็ไดด้าํเนินการ rebranding โดยการ

ปรับปรุงโลโกใ้หม่ภายใตแ้นวคิดแบรนด์ของบริษทัฯ (Corporate Brand) คือ มีแบรนดเ์ดียวสาํหรับทุกกลุ่มธุรกิจ 

เพ่ือให้ลูกคา้จดจาํง่าย โลโกดู้ทนัสมยั สอดรับกบัวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่

บริษทัฯ โดยรูปลกัษณ์ของโลโกใ้หม่มี 2 แบบ ซ่ึงจะเร่ิมใชใ้นปี พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่จะอยู่ภายใตโ้ครงสร้างเดียวกนักบัโครงสร้างธุรกิจ

หลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สายธุรกิจพลาสติกซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้

ในครัวเรือน และสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและแม่พิมพ ์โดยรวมกลุ่มบริษทัย่อยท่ีทาํธุรกิจแม่พิมพซ่ึ์งถือว่าเป็นหวัใจ

สาํคญัของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มบริษทัในเครืออ่ืนๆ ท่ีทาํธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลกัทั้งสองของบริษทัฯ 

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดว้างกลยุทธ์ใหก้ารทาํธุรกิจมีลกัษณะครบวงจร ลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้าง

ศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัใหม้ากข้ึน 

 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามสายธุรกจิ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามประเภทของเงนิลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 100.0 ใน Srithai (Hanoi) Company Limited และร้อยละ 48.0 ใน Sanko 

Srithai (Malaysia) SDN. BHD. เป็นการถือหุน้ทางออ้มของบริษทัฯผ่าน Srithai (Vietnam) Company Limited และ

บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั ตามลาํดบั 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

 โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง และรายไดอ่ื้น ซ่ึงจาํแนก

ไดด้งัน้ี 
 

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงนิรวม % การถือหุ้น พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 

 ของบริษัทฯ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขายและงานรับจ้าง        

   สายธุรกจิพลาสตกิ        

   ผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน        

   บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) - 1,554 15.7 1,715 18.0 2,000 22.5 

   บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 100.0 238 2.4 161 1.7 234 2.6 

   Srithai (Vietnam) Company Limited 100.0 89 0.9 64 0.7 49 0.6 

   Srithai Superware India Limited 82.4 71 0.7 69 0.7 57 0.6 

   รวมผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน - 1,952 19.7 2,009 21.1 2,340 26.3 

   ผลติภัณฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม        

   บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) - 5,107 51.5 4,867 50.9 4,595 51.6 

   บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั 100.0 32 0.3 98 1.0 82 0.9 

   บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั 100.0 22 0.2 33 0.4 26 0.3 

   Srithai (Vietnam) Company Limited 100.0 1,294 13.0 1,071 11.2 375 4.2 

   บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 51.0 669 6.8 678 7.1 695 7.8 

   รวมผลติภัณฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม - 7,124 71.8 6,747 70.6 5,773 64.8 

   สายธุรกจิซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พมิพ์        

   บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) - 481 4.9 425 4.4 437 4.9 

   บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 71.0 73 0.7 94 1.0 109 1.2 

   บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 51.0 121 1.2 122 1.3 98 1.1 

   รวมสายธุรกจิซ้ือมาขายไป 

      และสายงานแม่พมิพ์ 
- 675 6.8 641 6.7 644 7.2 

รวมรายได้จากการขายและงานรับจ้าง - 9,751 98.3 9,397 98.4 8,757 98.3 

รายได้อืน่ - 111 1.1 107 1.1 111 1.2 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

   และกจิการร่วมค้า 
- 63 0.6 50 0.5 42 0.5 

รายได้รวมทั้งส้ิน - 9,925 100.0 9,554 100.0 8,910 100.0 
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หมายเหตุ    บริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดเพ่ิมเติมไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 หวัขอ้ 6 ขอ้มลูจาํแนกตามส่วนงาน หนา้ 32 – 33 

 

2.2 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

2.2.1 สายธุรกจิพลาสตกิ 

 สายธุรกิจพลาสติกประกอบด้วยกลุ่มสินค้าหลกั คือ ผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน ซ่ึงเป็นการแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านของผลิตภณัฑ ์โดยในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯได้

มีการจดักลุ่มของผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 

1. ผลติภัณฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม 

 (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 จาํแนกออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
 

 กลุ่มที่ 1   บรรจุภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่ 
 

 บรรจุภัณฑ์อาหาร ไดแ้ก่ ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีใชเ้ทคโนโลยีการฉีดข้ึน

รูปแบบผนงับาง โดยจาํแนกเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี 

• บรรจุภณัฑท่ี์เนน้ความสวยงามโดยใชเ้ทคโนโลยีการติดฉลากในแม่พิมพ ์IML (In Mould Labeling) 

 

 

 

 

 

 

 
 

• บรรจุภณัฑท่ี์พิมพล์วดลายดว้ยระบบ Offset 
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• บรรจุภณัฑอ์าหารแช่เยน็และแช่แข็ง และบรรจุภณัฑใ์ส่อาหารแบบมีแถบป้องกนัการเปิด (Tamper 

Evident) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

รวมถึงการใหบ้ริการเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม (Blowing) 
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 กลุ่มที่ 2   เปลอืกแบตเตอร่ี 

 

  

 

     เปลอืกแบตเตอร่ี คือ แบตเตอร่ีเฉพาะส่วนนอกสุดซ่ึง

ทาํมาจากพลาสติก ประกอบด้วยตัวแบตเตอร่ีและฝา 

ร ว ม ถึ ง ขั้ ว แ บ ต เ ต อ ร่ี  ทั้ ง แ บ ต เ ต อ ร่ี ร ถ ย น ต์  แ ล ะ

รถจกัรยานยนต ์

 

 

 

 กลุ่มที่ 3   อุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุ 

 

 

 

     ลังบรรจุขวด คือ ลงัพลาสติก ภายในแบ่งเป็นช่องๆ 

สาํหรับใชบ้รรจุขวด เช่น ขวดนํ้าอดัลม ขวดเบียร์ และ

เคร่ืองด่ืมประเภทต่างๆ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     ลังเปล่า ไดแ้ก่ ลงัใส่ปลา กล่องอะไหล่ ลงัใส่นม ลงั

ใส่ผกัผลไม ้
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     พาเลท  คือ แท่นวางสินค้า  มีลักษณะเป็นแท่น

ส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ ใชส้ําหรับวางสินคา้ในสถานท่ีเก็บ

สินคา้ ภายในแท่นมีช่องสาํหรับใหง้าของรถยกเสียบเพ่ือ

ยกแท่นได ้

 

 

 

 กลุ่มที่ 4   เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน 

 

  

 

     เฟอร์นิเจอร์ ไดแ้ก่ โต๊ะ เกา้อ้ี 

 

 

 

 

 

 

 

     ของใช้ในครัวเรือน ได้แก่ สินค้าจาํพวกอุปกรณ์

อาํนวยความสะดวก อุปกรณ์ตกแต่ง และเคร่ืองใช้ไม้

สอยต่างๆ 

 

 

 

 

  

     สินค้าพรีเมี่ยม ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีผลิตเพ่ือเป็นของแถม

ในรายการส่งเสริมการขายของผูผ้ลิตสินคา้หรือร้านคา้

ต่างๆ ซ่ึงออกแบบโดยผูว้่าจา้งผลิตหรือบริษทัฯเอง และ

เม่ือผลิตเสร็จแลว้ ตอ้งติดเคร่ืองหมายการคา้ของเจา้ของ

สินคา้ 
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 กลุ่มที่ 5   บรรจุภัณฑ์ 
 

 

 

 

 

     ถังบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ถงัเพ่ือใช้บรรจุสีทาบ้าน  

เคมีภณัฑ ์ นํ้ามนัเคร่ือง และจาระบี 

 

 

 

 

 

 

  

 

     ถังขยะ ไดแ้ก่ ถงัขยะทั้งแบบมีลอ้เคล่ือนท่ีได ้ใชว้าง

ริมทางเดินเทา้ หรือในท่ีสาธารณะทัว่ไป และแบบไม่มี

ลอ้ 

 

 

 

 

 

 กลุ่มที่ 6   ช้ินส่วนอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

     ช้ินส่วนอุตสาหกรรม คือ ช้ินส่วนต่างๆ ท่ีใช้

ประกอบเป็นสินคา้อุตสาหกรรม เช่น ตูอ้บไมโครเวฟ 

เคร่ืองปรับอากาศ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซักผา้ เคร่ืองโทรสาร 

เคร่ืองพิมพ ์ช้ินส่วนยานยนต ์เป็นตน้ 
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 (ข) การตลาดและการแข่งขัน 

 ลกัษณะลูกค้า 

บรรจุภัณฑ์อาหาร โรงงานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน 

โรงภาพยนตร์ท่ีตอ้งการส่งเสริมการขาย และร้านสะดวกซ้ือ 
  

บรรจุภัณฑ์เคร่ืองดืม่ โรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 
  

พาเลท  ลงับรรจุขวด  ลงัเปล่า 

ถัง  ถังขยะ 

ลกูคา้ซ้ือเพ่ือนาํไปใชง้านโดยตรง ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรม

หรือธุรกิจต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ประเภทน้ี 

  

เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน ตัวแทนจําหน่ายหรือร้านค้าปลีก เ พ่ือจําหน่ายต่อให้แก่

ผูบ้ริโภค 
  

ช้ินส่วนอุตสาหกรรม 

และเปลอืกแบตเตอร่ี 

ลูกคา้สั่งซ้ือสินคา้จากบริษทัฯเพ่ือนาํไปประกอบเป็นสินคา้

สาํเร็จรูปเพ่ือขายต่อไป 

  

สินค้าพรีเมีย่ม จําหน่ายโดยตรงให้แก่เจ้าของสินค้าและร้านค้าต่างๆ ท่ี

ตอ้งการส่งเสริมการขาย 

 

ระยะเวลาให้สินเช่ือ สินคา้พลาสติกมีระยะเวลาให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ประมาณ 30-90 วนั ยกเวน้การ

ขายในงานมหกรรมจะขายเป็นเงินสด 

 

กลยุทธ์การแข่งขัน เน้นสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและแตกต่างจากสินคา้คู่แข่งดว้ยเทคโนโลยีในการ

ผลิตท่ีทนัสมยั เพ่ิมมลูค่าของสินคา้ดว้ยนวตักรรมใหม่ๆ พฒันาสินคา้ใหมี้ส่วน

ช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตลอดจนเนน้ความหลากหลายของสินคา้และ

บริการท่ีครบวงจร อาทิ การมีบริษทัย่อยท่ีสามารถผลิตแม่พิมพแ์ละรับจา้งเป่า
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ข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมใหแ้ก่ลูกคา้ เป็นตน้   นอกจากน้ี การร่วมวิจยัและ

พฒันาสินคา้กบัลูกคา้ ผูผ้ลิตวตัถุดิบและผูผ้ลิตแม่พิมพ ์ก็มีส่วนช่วยใหสิ้นคา้มี

รูปแบบตรงกบัความตอ้งการและ/หรือช่วยลดค่าใชจ่้ายให้แก่ลูกคา้ ตลอดจน

สิทธิบตัรในตวัสินคา้ กมี็ส่วนช่วยเสริมกลยทุธ์ในการแข่งขนัของบริษทัฯ 

 

 ช่องทางการจาํหน่าย ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมมีช่องทางการจาํหน่ายดงัน้ี 

    ส่งออกต่างประเทศ 17% 

    ขายภายในประเทศ 83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั ศรีไทยมาร์เก็ตต้ิง จาํกดั  บริษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตต้ิง 

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

ระยะเวลายาวนาน   นอกจากน้ี บริษทัตวัแทนจาํหน่ายท่ีอยู่ภายในกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้

(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

 

 (ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน 

 ผูผ้ลิตสินคา้พลาสติกส่วนใหญ่เน้นการทาํธุรกิจกบักลุ่มสินคา้ใดกลุ่มสินคา้หน่ึง เพ่ือแข่งขนัเฉพาะใน

ตลาดท่ีตนเองถนดั เช่น โรงงานฉีดพลาสติกเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนกจ็ะผลิตเฉพาะเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนเท่านั้น จะไม่

ผลิตสินค้าชนิดอ่ืน เป็นต้น โรงงานพลาสติกทั่วประเทศมีหลายพนัราย ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กหรือ

อุตสาหกรรมในครัวเรือนซ่ึงใชเ้งินลงทุนนอ้ยและเทคโนโลยีตํ่า โรงงานพลาสติกขนาดใหญ่ท่ีสามารถผลิตสินคา้

พลาสติกป้อนให้แก่ผูบ้ริโภคและภาคธุรกิจต่างๆ ไดมี้อยู่ไม่ก่ีโรงงาน เพราะตอ้งใช้เงินลงทุนสูง มีการควบคุม

คุณภาพอยา่งเขม้งวดและตอ้งมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีดี นอกจากนั้นช่ือหรือตรายี่หอ้ก็เป็นส่ิงสาํคญัมากในการสร้าง

ความน่าเช่ือถือแก่ลูกคา้โดยเฉพาะโรงงานท่ีผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรม เพราะเป็นสินคา้ท่ีตอ้งการคุณภาพและการ

ส่งมอบตรงเวลา 

 กลุ่มบริษัทเป็นผูน้ําในวงการสินค้าพลาสติก มีกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้มดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและเทคโนโลยีขั้นสูง ซ่ึงช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดการใช้แรงงานคน ลดการใช้

พลงังาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นกระบวนการผลิต ปัจจุบนับริษทัฯมีโรงงานท่ีทนัสมยัสาํหรับ

ผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมอยู่ 3 โรงงาน และมีกาํลงัการผลิตรวมกนัสูงเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย 
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บริษทัฯมีความเช่ียวชาญในการผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการความเท่ียงตรงสูง ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์

อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยมีความสามารถขั้นสูงในการออกแบบและผลิตผลิตภณัฑ์ดว้ยเทคนิคเฉพาะดา้นของ 

บริษทัฯ และความร่วมมือจากพนัธมิตรในต่างประเทศท่ีสามารถตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกค้า 

บริษทัฯจะไม่ทาํธุรกิจแข่งขนักบัโรงงานพลาสติกขนาดเล็กท่ีผลิตสินคา้โภคภณัฑ์ทัว่ๆ ไป ซ่ึงมีการแข่งขนัดา้น

ราคาค่อนขา้งสูงและไม่ไดเ้นน้คุณภาพมากนกั เพ่ือใหไ้ดรั้บส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิม แต่บริษทัฯจะมุ่งเนน้การทาํ

ธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ดว้ยการนาํเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง มีความทนัสมยั และสนองตอบความ

ตอ้งการของลกูคา้ท่ีหลากหลาย และ/หรือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของลกูคา้ทั้งในส่วนของระบบ

การจดัเก็บสินคา้และการขนส่ง ควบคู่ไปกบัการพิจารณาเลือกผลิตสินคา้ท่ีมีอตัรากาํไรดี ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯ

ใหค้วามสาํคญัและยงัคงเดินหนา้ขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองทั้งในส่วนของกาํลงัการผลิตและตลาดของกลุ่มผลิตภณัฑ์

บรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนผลิตภณัฑท่ี์ใชจ้ดัเก็บและขนยา้ยวสัดุ (Material Handling) ไดแ้ก่ พาเลท 

และลงัอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการของตลาดสูง มีอตัราการเติบโตและกาํไรดี โดยลดการ

รับงานในส่วนของผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 ในส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์อาหาร นอกจากสินคา้ของบริษทัฯจะเป่ียมดว้ยคุณภาพ มีความ

ปลอดภยั และสวยงามโดดเด่นแลว้ สินคา้ของบริษทัฯยงัไดรั้บการยอมรับและความไวว้างใจในระดบัสากล โดยใน

ปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดรั้บรางวลั IMDA Awards 2014 สาขา The Best Thin Wall Packaging จากสมาคม In-Mold 

Decorating Association ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือเป็นคร้ังท่ี 3 ท่ีบริษทัฯไดรั้บรางวลัประเภทน้ี และแสดงถึงการ

พฒันาเทคโนโลยีใหก้า้วลํ้าอยูเ่สมอและรักษามาตรฐานคุณภาพสินคา้ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลใหบ้ริษทัฯสามารถเปิด

ตลาดในต่างประเทศไดม้ากข้ึน ไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย และตั้งเป้าหมายท่ีจะขยายตลาดมากข้ึน

ในประเทศมาเลเซีย เกาหลี จีน และไตห้วนั ซ่ึงจะส่งผลใหย้อดขายเติบโตไดอี้ก   นอกจากน้ี บริษทัฯมุ่งมัน่พฒันา

บรรจุภณัฑอ์าหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (ready-to-eat) อย่างต่อเน่ืองดว้ยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต

และการพฒันารูปแบบสินคา้ร่วมกบัลูกคา้ ซ่ึงไดผ้ลตอบรับเป็นอย่างดีและสามารถเติบโตไดอี้กจากการขยายตลาด

ของผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมอาหารและกระแสนิยมในการใชชี้วิตของสงัคมคนเมือง 

 ส่วนบรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืม บริษัทฯเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตท่ีมีอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งทั่วโลกท่ีสามารถผลิตฝา 

(Closure) ท่ีมีนํ้ าหนกัเบาและผลิตไดเ้ร็วท่ีสุด และจากการประสบความสาํเร็จในการผลิตและจาํหน่ายในประเทศ

เวียดนามโดยบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัไดก้า้วสู่การเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมรายใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ซ่ึงยงัคงไม่หยดุย ั้งและจะกา้วต่อไปในการขยายธุรกิจผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมทั้งในประเทศไทยและ

กลุ่มประเทศอาเซียนท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับกบัความตอ้งการของตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูง ดว้ย

ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ นํ้ าหนกัเบาจากการลดปริมาณวตัถุดิบ มีส่วนช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการให้บริการท่ี

ครบวงจรครอบคลุมการเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

 สาํหรับกลุ่มผลิตภณัฑ ์Material Handling ไดแ้ก่ ลงั และพาเลท บริษทัฯให้ความสําคญัในการออกแบบ

และพฒันาตวัสินคา้อยูเ่สมอ รวมถึงการนาํเสนอสินคา้ใหลู้กคา้กลุ่มอุตสาหกรรมดว้ยการใหบ้ริการท่ีครบวงจรและ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของลูกคา้ทั้งในส่วนของระบบการจดัเก็บสินคา้และการขนส่ง เพ่ือให้

ลกูคา้ของบริษทัฯสามารถใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ีใชส้อยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและลดการสูญเปล่า ซ่ึงจากกลยุทธ์

ดงักล่าว กอปรกบัความเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง การมีเทคนิคการผลิตเฉพาะดา้นของบริษทัฯ ตลอดจนแนวโนม้
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ของการใช้พาเลทพลาสติกเพ่ือทดแทนพาเลทท่ีทาํจากไมท่ี้มากข้ึนในอุตสาหกรรมอาหาร ทาํให้สินคา้ในกลุ่ม

ผลิตภณัฑ ์Material Handling มีความโดดเด่นและเติบโตไดอี้ก 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทําให้บริษทัฯมีความเช่ือมัน่ในศักยภาพของการแข่งขันของบริษทัฯ และธุรกิจ

ผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมสามารถท่ีจะเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คงในอนาคต 

 

ขนาดของบริษทัเมือ่เทียบกบัคู่แข่งขัน 

 บริษทัฯไม่สามารถเทียบขนาดกบัคู่แข่งขนัไดโ้ดยตรง เน่ืองจากโรงงานพลาสติกขนาดกลางและขนาดเลก็

มีจาํนวนนบัพนัแห่ง   อยา่งไรกต็าม ดว้ยเทคโนโลยีในการผลิต กาํลงัการผลิตในปัจจุบนั ตลอดจนความหลากหลาย

ของสินคา้ ทาํใหบ้ริษทัฯเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมในอนัดบัตน้ๆ ของประเทศ

ไทย ท่ีลกูคา้ใหก้ารยอมรับและไวว้างใจในคุณภาพสินคา้ ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดป้ระเมินส่วนแบ่งทางการตลาด

ของบริษทัฯในแต่ละกลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัดงัน้ี 
 

ประเภทผลติภัณฑ์ % 

เปลือกแบตเตอร่ี 70 

ลงับรรจุขวด 50 

ลงัเปล่า 40 

ถงับรรจุภณัฑ ์ 40 

พาเลท 35 

ถงัขยะ 30 

เฟอร์นิเจอร์ 30 

กลุ่มบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 20 

 

 (ง) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษทัฯมีโรงงานผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ไดแ้ก่ โรงงานสุขสวสัด์ิ โรงงานบางปู 

และโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ซ่ึงผลิตสินคา้แตกต่างกนัดงัน้ี 
 

 

 

โรงงานสุขสวสัดิ์ 

ผลิตผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหาร และถงับรรจุภณัฑ ์
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โรงงานบางปู 

ผลิตเปลือกแบตเตอร่ี 

 

 

 
 

 

โรงงานอมตะนคร ชลบุรี 

ผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภททั้ง

ช้ินงานขนาดเล็กและช้ินงานขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ พาเลท  

ลงับรรจุขวด  ถงัขยะ  บรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม  

กล่องบรรจุแผ่นซีดีและดีวีดี  อุปกรณ์ตกแต่ง  เปลือก

แบตเตอร่ี และช้ินส่วนอุตสาหกรรม 

 

 

 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีโรงงานผลิตผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามอีก 2 โรงงาน 

ภายใตบ้ริษทัยอ่ยสองแห่งท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 คือ Srithai (Vietnam) Company Limited จาํนวน 1 

โรงงาน ซ่ึงเปิดดาํเนินการอยู่ในปัจจุบนั กบัอีก 1 โรงงาน ภายใต ้Srithai (Hanoi) Company Limited ท่ีอยู่ระหว่าง

การก่อสร้างอาคารโรงงานและจะเปิดดาํเนินการภายในปี พ.ศ. 2558 
 

  

Srithai (Vietnam) Company Limited 

ผลิตบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม  ลงับรรจุขวด  ถงับรรจุภณัฑ ์ 

เปลือกแบตเตอร่ี  ของใช้ในครัวเรือน  หมวกกนัน็อค  

และช้ินส่วนอุตสาหกรรม 

 
 

 

Srithai (Hanoi) Company Limited 

ผลิตบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม และกลุ่มผลิตภณัฑ ์Material 

Handling 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ - 17 - 
 

 วตัถุดิบท่ีสําคญั ไดแ้ก่ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ซ่ึงซ้ือส่วนใหญ่ภายในประเทศจากตวัแทนจาํหน่ายของ

ผูผ้ลิตหลายรายซ่ึงไม่มีปัญหาคุณภาพวตัถุดิบและไม่มีปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม ราคา

เมด็พลาสติกมกัจะมีการเปล่ียนแปลงตามราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลก ซ่ึงหากราคาเมด็พลาสติกมีความผนัผวนมาก 

บริษทัฯจะทาํการสั่งซ้ือวตัถุดิบบ่อยคร้ังมากข้ึน เพ่ือลดความเส่ียงจากการข้ึนลงของราคา ตลอดจนการต่อรอง

เง่ือนไขทางการคา้กบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบเป็นคร้ังคราวเพ่ือให้บริษทัฯได้ราคาวตัถุดิบท่ีเหมาะสม โดยผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีบริษทัฯแต่งตั้งข้ึนโดยเฉพาะ เพ่ือติดตามและประเมินการเคล่ือนไหว

ของราคาวตัถุดิบจากผูข้ายและผูผ้ลิตภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริมาณการใช้ รวมถึงการเจรจา

ต่อรองราคากบัผูจ้าํหน่าย   นอกจากน้ี เม่ือราคาวตัถุดิบมีการปรับตวัสูงข้ึน บริษทัฯก็สามารถปรับราคาขายกบัลูกคา้

ได ้หากมีการตกลงกนัมาก่อน โดยบริษทัฯจะหลีกเล่ียงการรับคาํสัง่ซ้ือล่วงหนา้นานๆ 

 แมว้่ากระบวนการผลิตของบริษทัฯไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่บริษทัฯก็ใหค้วามสาํคญักบั

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมากข้ึน โดยบริษทัฯไดก้าํหนดแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the 

World ซ่ึงเป็นการใหค้วามสาํคญัในการลดการใชว้ตัถุดิบ ลดขั้นตอนการทาํงาน ลดการใชพ้ลงังาน ลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต เพ่ือมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลก

ร้อน ซ่ึงบริษทัฯไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยยงัคงประสิทธิภาพในกระบวนผลิต และประสิทธิภาพในการใชง้าน

ของตวัสินคา้   นอกจากน้ี บริษทัฯยงัใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาและวิจยัร่วมกบัองคก์รและสถาบนัการศึกษาชั้นนาํ

เพ่ือพฒันาสินคา้พลาสติกท่ีสามารถยอ่ยสลายเองไดต้ามธรรมชาติ และสามารถผลกัดนัไปสู่ลูกคา้เฉพาะกลุ่มในเชิง

พาณิชยม์ากข้ึนในอนาคต 

 

 (จ) งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

 ดว้ยฐานลูกคา้ของบริษทัฯค่อนข้างกวา้งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ประกอบกบัการมี

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการส่งมอบสินคา้ใหเ้ป็นไปตามแผนการสั่งซ้ือล่วงหนา้ของลูกคา้ บริษทัฯจึง

ไม่มีลกูคา้รายใหญ่ท่ีมีงานท่ียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เกินกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดร้วม 

 

 

2. ผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 

 (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ไดแ้ก่ เคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหารและในครัวซ่ึงผลิตมาจากผงเมลามีนโดยพิมพล์วดลายใหส้วยงาม เช่น จาน 

ชาม โถใส่ขา้ว ทพัพี ชอ้น ถว้ยนํ้า เป็นตน้ 

 ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดจ้ดักลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนตามแผนกลยทุธ์ดา้นการตลาดท่ีตอ้งการ

ขยายตลาดไปยงักลุ่มลกูคา้ทั้งระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัล่าง และเพ่ือใหบ้ริษทัฯสามารถจดัทาํแผนการพฒันา

และผลิตสินคา้ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม ทั้งในดา้นคุณภาพ การออกแบบ และราคา ไดอ้ย่าง

เหมาะสม ซ่ึงจาํแนกไดด้งัน้ี 
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 กลุ่มที่ 1   Niche Market 

 ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง มีรูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม ทนัสมยั เขา้กบักระแสนิยม สาํหรับกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง หรือเนน้การออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีลกัษณะคลา้ยเคร่ืองกระเบ้ือง แต่มีความคงทนต่อการใช้

งานมากกว่า เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภตัตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจดัเล้ียง 

(Catering) หรือ HORECA 

• กลุ่มลกูคา้ท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภตัตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจดัเล้ียง (Catering) หรือ HORECA 
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 กลุ่มที่ 2   Mass Market 

 ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ท่ีวางจาํหน่ายทัว่ไป มีลวดลายและรูปแบบสวยงาม หลากหลาย สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดท้ั้งในดา้นคุณภาพและราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 กลุ่มที่ 3   New Emerging Market 

 ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ท่ีผูใ้ชไ้ม่เนน้ความสวยงาม แต่มีความคงทน ราคาไม่แพง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ข) การตลาดและการแข่งขัน 

ลกัษณะลูกค้า จาํหน่ายผ่านตวัแทนจาํหน่าย (Wholesale) ระบบการขายตรง (Direct Sales) 

โดยขายตรงแก่ผูบ้ริโภค และส่งออกไปต่างประเทศ 
 

ระยะเวลาให้สินเช่ือ 1) ขายในระบบการขายตรง (Direct Sales) เกือบทั้งหมดเป็นเงินสด 

    2) ขายผา่นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ใหเ้ครดิตเทอม 

         ประมาณ 30-150 วนั 
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    3) ขายลกูคา้ทัว่ไปในต่างประเทศ มีทั้งท่ีเป็นเงินสดและใหเ้ครดิตเทอม 

         ประมาณ 30-60 วนั 

    4) ขายในงานมหกรรมลดราคาจะขายเป็นเงินสด 
 

กลยุทธ์การแข่งขัน เนน้สินคา้ท่ีมีคุณภาพ การออกแบบลวดลาย สีสันท่ีงดงาม ตลอดจนการพฒันา

รูปทรงผลิตภณัฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของกลุ่มลูกคา้ในแต่ละ

ระดบั 
 

ช่องทางการจาํหน่าย ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนมีสดัส่วนยอดขายตามช่องทางการจาํหน่ายในปี 

พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2556 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั สยามเมลามีน มาร์เกต็ต้ิง จาํกดั และบริษทั ศรีไทยมาร์เก็ตต้ิง 

จาํกดั ซ่ึงเป็นคู่คา้ท่ีดาํเนินธุรกิจร่วมกนัเป็นระยะเวลายาวนาน 

 

 (ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน 

 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํดว้ย “ผงเมลามีน” เป็นสารพลาสติกท่ีสามารถทนทานต่อความร้อนได้

สูงถึง 100 องศาเซลเซียส เหมาะท่ีจะใชท้าํเป็นภาชนะใส่อาหารเพราะปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ผลิตภณัฑช์นิดน้ีมี

ผูผ้ลิตในประเทศอยูเ่พียงไม่ก่ีราย ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของบริษทัฯมีความแขง็แรงทนทาน มีลวดลายและ

สีสนัสวยงาม ประกอบกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคดว้ยวตัถุดิบหลกัท่ีใช้

ในการผลิตมาจากผงเมลามีน 100% ทาํให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนของบริษัทฯเป็นท่ีนิยมของตลาด

โดยทัว่ไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษทัฯสามารถส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ไดแ้ลว้มากกว่า 100 

ประเทศทัว่โลก และตลาดยงัมีลู่ทางท่ีจะขยายตวัไดอี้ก 

 บริษทัฯเป็นผูน้าํในวงการผลิตภณัฑเ์มลามีน โดยเป็นผูผ้ลิตภาชนะเมลามีน 100% รายใหญ่ท่ีสุดในโลก

และมีเทคโนโลยีในการผลิตท่ีทนัสมยัดว้ยการนาํระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มาใชใ้นการผลิต

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนและพฒันาเทคนิคการผลิตใหเ้ป็นอตัโนมติัมากข้ึน   นอกจากน้ี บริษทัฯไดข้ยายฐาน

การตลาดและการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนไปยงัประเทศเวียดนาม และสร้างฐานการตลาดท่ีมัน่คงใน
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ประเทศอินเดียผา่นช่องทางผูจ้ดัจาํหน่ายหลายราย   นอกจากน้ี การจดัตั้ง Srithai Superware Manufacturing Private 

Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 จะเร่ิมผลิตและมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้ใน

ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ก็จะช่วยขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesale ในประเทศอินเดีย และแข่งขนั

ทางดา้นราคาได ้

 บริษทัฯมีตราสินคา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํดว้ยเมลามีน 6 ตรา ไดแ้ก่ Superware, Vanda, 

Flowerware, Melamineware, Unica และ Ektra  ทั้งน้ีบริษทัฯเป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑเ์มลามีนเพียงแห่งเดียวใน

ประเทศไทยท่ีมีระบบขายตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนของสินคา้ภายใต ้ช่ือ “เอกตรา” (Ektra) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑเ์มลามีนท่ีเนน้การออกแบบท่ีทนัสมยัและ

สอดคลอ้งกบักระแสแนวนิยมของสินคา้ท่ีมีรูปแบบและการใชง้านท่ีเหมาะกบัสภาพชีวิตคนเมืองยุคใหม่ (Metro 

Living) จึงเป็นการขยายฐานลกูคา้สู่ผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระดบับนมากข้ึน 

 กลุ่มสินคา้ยี่หอ้ “เอกตรา” (Ektra) ไดรั้บความนิยมและมีการขยายตวัของยอดขายเป็นท่ีน่าพอใจ บริษทัฯ

จดัจาํหน่ายสินคา้ดงักล่าวผ่านระบบการขายตรง และวางจาํหน่ายในห้างสรรพสินคา้และร้านคา้ชั้นนาํหลายแห่ง 

รวมถึงการส่งออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศ 

 อน่ึง บริษทัฯไดเ้ปิดร้านขายสินคา้จากโรงงาน หรือ Srithai Super Outlet ท่ีจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นศูนยร์วม

และจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนแบบครบวงจรรวมทั้งสินคา้ท่ีบริษทัฯเป็นผูผ้ลิต และสินคา้จากบริษทัชั้นนาํ

อ่ืนๆ โดยจะเร่ิมเปิดจาํหน่ายในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ และเสริมสร้างการรับรู้

ตราสินคา้ของบริษทัฯใหแ้ขง็แกร่งยิ่งข้ึน 
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ขนาดของบริษทัเมือ่เทียบกบัคู่แข่งขัน 

 บริษทัฯมีกาํลงัการผลิตมากท่ีสุดในประเทศไทยและมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของ

ตลาดผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีนในประเทศไทย ซ่ึงมากกวา่คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 

 (ง) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          บริษทัฯผลิตสินคา้ประเภทเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ี

โรงงานโคราช ภายในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จงัหวดั

นครราชสีมา เพ่ือจาํหน่ายภายในประเทศและส่งออกไป

ต่างประเทศ  วตัถุดิบท่ีสําคัญ คือ ผงเมลามีนซ่ึงส่วน

ให ญ่ สั่ ง ซ้ื อจ า กผู ้ผ ลิต ภ า ย ใ นป ร ะ เ ท ศ  บ ริษัท ฯ มี

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู ้ผลิตวตัถุดิบ วัตถุดิบท่ีใช้ไม่มี

ปัญหาดา้นคุณภาพหรือการขาดแคลนแต่อย่างไร และ

กระบวนการผลิตไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีโรงงานผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีนอีก 2 โรงงาน ภายใต้

บริษทัย่อยสองแห่งท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ Srithai (Vietnam) Company Limited จาํนวน 1 

โรงงาน ซ่ึงเปิดดาํเนินการอยู่ในปัจจุบนัท่ีประเทศเวียดนาม กบัอีก 1 โรงงานท่ีประเทศอินเดีย ภายใต ้Srithai 

Superware Manufacturing Private Limited ท่ีจะเปิดดาํเนินการภายในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 
 

 

 

 

Srithai (Vietnam) Company Limited 

 

 

 

 

 

  

 

 

Srithai Superware Manufacturing Private Limited 
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 บริษทัฯซ้ือผงเมลามีนจากบริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของยอด

สัง่ซ้ือผงเมลามีนทั้งหมดในแต่ละปี เน่ืองจากเป็นบริษทัในเครือ จึงซ้ือผงเมลามีนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและคุณภาพ

ไดต้ามมาตรฐานสากล รวมทั้งไม่มีปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ 

 

 (จ) งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

 การขายของบริษทัฯกระจายไปยงัลูกคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหลายหม่ืนราย ซ่ึงเป็นทั้งลูกคา้

รายย่อยและตวัแทนจาํหน่าย  บริษทัฯไม่มีงานท่ียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เกินกว่า 10% ของ

รายไดร้วม 

 

 

2.2.2 สายธุรกจิซ้ือมาขายไป 

 สายธุรกิจซ้ือมาขายไปเป็นสายธุรกิจท่ีช่วยเสริมสร้างรายไดใ้หบ้ริษทัฯนอกเหนือจากรายไดห้ลกัท่ีมาจาก

สายธุรกิจพลาสติก โดยการสรรหาสินคา้ใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพ มีความทนัสมยั และเป็นท่ีนิยมของตลาดจากทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศมาจาํหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 
 

 (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 สินคา้ท่ีบริษทัฯจดัหามาจาํหน่ายในสายธุรกิจซ้ือมาขายไปสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 

 

 1. ผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายผ่านระบบธุรกิจเครือข่ายศรีไทย เน็ทเวิร์ค (เดิมช่ือ SNatur) จาํแนกเป็นกลุ่ม

ผลิตภณัฑห์ลกัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

   - ผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมสุขภาพ 

     (Healthnovation) 
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   - ผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมความงาม 

     (Beautnovation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - ผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมครัวเรือน 

     (Homenovation) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   - ผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมเกษตร 

     (Agrinovation) 
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 2. ผลติภัณฑ์ประเภทซ้ือมาขายไปอืน่ จาํแนกตามแหล่งผลิตสินคา้ไดด้งัน้ี 

 

 

 

   - ผลิตภณัฑภ์ายในประเทศ ไดแ้ก่ ชุดเคร่ืองนอน  

ภาชนะท่ีใชใ้นการประกอบอาหารต่างๆ 

 

 

 

 

 

   - ผลิตภณัฑ์ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ ไดแ้ก่ ล็อกแอนด์ล็อก กล่องถนอมอาหารระบบล็อกพิเศษจากประเทศ   

เกาหลีใต ้ โต๊ะ เกา้อ้ี เตียงนอนชายหาด ตรา Evolutif และ Kettal จากประเทศฝร่ังเศสและสเปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ข) การตลาดและการแข่งขัน 

ลกัษณะลูกค้า กลุ่มผู ้บริโภคสินค้าโดยตรง และกลุ่มธุรกิจ HORECA ซ่ึงประกอบด้วย 

โรงแรม (Hotel) ภตัตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจดัเล้ียง (Catering) 

 

 ระยะเวลาให้สินเช่ือ 1) ขายผา่นตวัแทนจาํหน่าย ใหเ้ครดิตเทอมประมาณ 90-150 วนั 

    2) ขายผา่นระบบการขายตรงแบบ Single-level Marketing เกือบทั้งหมด 

         เป็นเงินสด 

    3) ขายผา่นระบบธุรกิจเครือข่ายศรีไทย เน็ทเวิร์ค แบบ Multi-level Marketing 

         ทั้งหมดเป็นเงินสด 

    4) ขายในงานมหกรรมลดราคาทั้งหมดเป็นเงินสด 
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 กลยุทธ์การแข่งขัน • เนน้ความหลากหลายของสินคา้ดว้ยการสรรหาสินคา้นวตักรรม สินคา้ 

        คุณภาพท่ีมีความปลอดภยั ทนัสมยั และเป็นท่ีนิยมของตลาดหรือมีตลาด 

        ขนาดใหญ่รองรับ จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจาํหน่ายในราคาท่ี 

        เหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง 

    • เนน้การจาํหน่ายสินคา้ท่ีครบวงจรหรือเป็นกลุ่มสินคา้ท่ีสามารถเสนอขายให ้

        กลุ่มลกูคา้เป้าหมายเดียวกนั ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมการขาย 

    • ขยายฐานสมาชิกของระบบธุรกิจขายตรงแบบ Single-level Marketing และ 

        ธุรกิจเครือข่ายแบบ Multi-level Marketing 

    • พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือใชร้องรับการสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลนผ์า่นมือถือ 

        สมาร์ทโฟน เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคและลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

        ไดม้ากข้ึน มีความสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั สร้างความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ 

        ตลอดจนช่วยใหสิ้นคา้ติดตลาดและเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคอยา่งแพร่หลาย 

 

ช่องทางการจาํหน่าย บริษทัฯจาํหน่ายให้แก่ผูบ้ริโภคโดยตรงและผ่านตัวแทนจาํหน่ายบางส่วน 

ตลอดจนจาํหน่ายโดยใชร้ะบบการขายตรง (Direct Sales) ทั้งระบบธุรกิจแบบ 

Single-level Marketing และธุรกิจเครือข่ายแบบ Multi-level Marketing โดย

เป็นการจาํหน่ายในประเทศเป็นส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 90 

 

 (ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน 

 ผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯนาํมาจาํหน่ายในสายธุรกิจซ้ือมาขายไปมีความหลากหลายโดยเฉพาะผลิตภณัฑข์อง

ธุรกิจเครือข่ายศรีไทย เน็ทเวิร์ค โดยกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการตอบรับท่ีดีจากผูบ้ริโภคและเป็นท่ีนิยม ได้แก่ 

ผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมสุขภาพ และผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมเกษตร ประกอบกบัการมีผูส้นใจร่วมทาํธุรกิจมาก

ข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเปิดตวัสินคา้ใหม่ของทั้งสองกลุ่มผลิตภณัฑ ์และการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้

กลุ่มนวตักรรมเกษตรเพ่ิมข้ึนจนครอบคลุมพ้ืนท่ีไดเ้กือบทุกจงัหวดัในประเทศ ส่งผลใหบ้ริษทัฯสามารถขยายฐาน

ลกูคา้ไดก้วา้งขวาง และบริษทัฯมีรายไดจ้ากสายธุรกิจซ้ือมาขายไปเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2557 แมว้่าจะมีการแข่งขนัสูง

และไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั   ทั้งน้ี สัดส่วนยอดขายของธุรกิจเครือข่ายแยกตามกลุ่มผลิตภณัฑ์

ในปี พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2556 ดงัน้ี 
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 บริษทัฯให้ความสําคญักบัการคดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยั สามารถตอบสนองกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ตามกระแสนิยมของตลาด และเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัหรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความ

แตกต่างจากสินคา้ทัว่ไป หรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผ่านการทดสอบจากการใชง้านจริงและมีตลาดขนาดใหญ่รองรับ ทาํ

ใหร้ะบบธุรกิจเครือข่ายของบริษทัฯมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพมานาํเสนอเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอยู่เสมอทั้งในส่วนท่ี

เพ่ิมเติม หรือทดแทนสินคา้ท่ีความตอ้งการของตลาดถึงจุดอ่ิมตวั หรือมีกระแสนิยมท่ีลดลง ประกอบกบับริษทัฯได้

จดักิจกรรมกระตุน้สมาชิกในการสร้างยอดขายและขยายธุรกิจผ่านกิจกรรมงานประชุมสัมมนาสมาชิกและการ

แสดงสินคา้อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมงาน 

 ดว้ยความพร้อมทางดา้นการเงินท่ีสามารถสนบัสนุนธุรกิจเครือข่าย การเป็นท่ียอมรับในสังคมและแวดวง

ธุรกิจ ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพและเพียบพร้อม ไดแ้ก่ ฐานสมาชิกของระบบการขายตรง ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทนัสมยั ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ท่ีมีอยู่ทัว่ทุกภูมิภาค ตลอดจนการสรรหานวตักรรมหรือแผนธุรกิจท่ีช่วย

ส่งเสริมการขายหรือการสร้างเครือข่าย ไดแ้ก่ การร่วมเป็นพนัธมิตรกบัธนาคารชั้นนาํในประเทศ และการดาํเนิน

ธุรกิจแบบรหสัเดียวทาํธุรกิจไดท้ัว่โลก หรือ One Code One World ท่ีช่วยใหก้ารขายและการขยายฐานสมาชิกของ

นกัธุรกิจศรีไทย เน็ทเวิร์คไม่จาํกดัแค่เพียงในประเทศไทย แต่มีโครงสร้างพ้ืนฐานอยู่ภายใตร้ะบบเดียวกนั ทาํให้

ธุรกิจเครือข่ายศรีไทย เน็ทเวิร์ค สามารถกา้วไปสู่การเป็นทางเลือกท่ีดีกว่าของผูท่ี้ตอ้งการทาํธุรกิจเครือข่าย ส่งผล

ใหฐ้านสมาชิกมีการขยายตวัและกวา้งขวางมากยิ่งข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือร่วมกนัผลกัดนัใหสิ้นคา้

ของบริษทัฯสามารถกระจายสู่ตลาดผูบ้ริโภคไดก้วา้งขวางข้ึน และบริษทัฯสามารถรักษาสถานภาพการแข่งขนัและ

มียอดขายท่ีเติบโตข้ึนในอนาคต 

 บริษทัฯจะทาํการศึกษาสินคา้และตลาดอย่างถ่ีถว้นก่อนนาํสินคา้มาจาํหน่ายหรือตอ้งเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่า

ตลาดรองรับไม่นอ้ยกว่าเกณฑท่ี์กาํหนด เพ่ือลดความเส่ียงและการแข่งขนัท่ีไม่จาํเป็น   นอกจากน้ี สายธุรกิจซ้ือมา

ขายไปยงัเป็นสายธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนมาก และหากสินคา้ท่ีนาํมาจาํหน่ายไม่สามารถทาํกาํไรหรือเป็นท่ีนิยม

ของตลาดไดต้ามท่ีคาดการณ์ บริษทัฯกส็ามารถเลิกจาํหน่ายสินคา้ชนิดนั้นไดโ้ดยไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั ซ่ึงเป็น

ขอ้ดีของธุรกิจประเภทน้ี 

 

ขนาดของบริษทัเมือ่เทียบกบัคู่แข่งขัน 

 บริษทัฯไม่สามารถเปรียบเทียบขนาดกบัคู่แข่งขนัไดโ้ดยตรง เน่ืองจากสินคา้ท่ีบริษทัฯนาํมาจาํหน่ายมีชนิด

และประเภทของการใชง้านท่ีแตกต่างกนั และมีคู่แข่งขนัท่ีมากมายหลากหลายขนาด จึงไม่สามารถประเมินสภาพ

ตลาดโดยรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษทัฯท่ีชัดเจนได  ้ แต่จากคุณภาพและ

คุณลกัษณะพิเศษเฉพาะ ตลอดจนสิทธิบตัรในตวัสินคา้ท่ีบริษทัฯนาํมาจาํหน่าย ทาํใหสิ้นคา้ของบริษทัฯยากต่อการ

ลอกเลียนแบบและเป็นอีกทางเลือกหน่ึงใหแ้ก่ผูบ้ริโภคได ้

 

 (ง) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษทัฯจดัหาสินคา้จากผูผ้ลิตหลายรายจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงในการติดต่อกบัผูผ้ลิตสินคา้

แต่ละรายเพ่ือนาํสินคา้มาจาํหน่ายนั้น บริษทัฯไดศึ้กษาและพิจารณาถึงคุณภาพของตวัสินคา้และการเป็นท่ียอมรับ

จากลูกคา้ทัว่ไป ขีดความสามารถในการผลิต ขอ้มูลดา้นการตลาด ตลอดจนขอ้มูลดา้นอ่ืนๆ ของผูผ้ลิตสินคา้ตาม
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หลกัเกณฑใ์นการเป็นคู่คา้ท่ีดี (Good Supplier Selection Program) เช่น การสนบัสนุนดา้นการตลาด การขนส่งและ

การกระจายสินคา้ และการสนบัสนุนดา้นวิทยากร/ฝึกอบรม เป็นตน้ ควบคู่ไปกบัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั

อีกดว้ย  ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ริษทัฯมีความมัน่ใจไดว้า่ บริษทัฯจะไม่มีปัญหาขาดแคลนสินคา้ท่ีจะนาํมาจาํหน่าย 

 

 (จ) งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

 บริษทัฯมีการจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้มากมายหลากหลายประเภททั้งกลุ่มผูบ้ริโภคโดยตรง ลกูคา้รายย่อย 

ตวัแทนจาํหน่าย และกลุ่มธุรกิจโรงแรม ภตัตาคาร และธุรกิจจดัเล้ียง ซ่ึงบริษทัฯไม่มีงานท่ียงัไม่ส่งมอบ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เกินกวา่ 10% ของรายไดร้วม 

 

 

2.2.3 สายธุรกจิอืน่ 

 สายธุรกิจอ่ืนประกอบดว้ยสายงานแม่พิมพซ่ึ์งเป็นส่วนสนบัสนุนของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มธุรกิจอ่ืน

นอกเหนือจากสายธุรกิจพลาสติกและสายธุรกิจซ้ือมาขายไป โดยมีรายละเอียดของสายธุรกิจอ่ืนดงัต่อไปน้ี 
 

 1. สายงานแม่พมิพ์ 

 บริษทัฯไม่ไดด้าํเนินธุรกิจผลิตแม่พิมพเ์องเพ่ือจาํหน่ายใหบุ้คคลภายนอก แต่ธุรกิจดงักล่าวดาํเนินการโดย

บริษทัในเครือ ไดแ้ก่ บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั และบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จาํกดั ซ่ึงทั้งสองบริษทัต่างก็เป็น

บริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจรับจา้งผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกสาํหรับใชง้านในอุตสาหกรรมยานยนต ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ือง

สุขภณัฑ ์และบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมแบบผนงับาง (Thin Wall) ท่ีช้ินงานมีความละเอียด เท่ียงตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษทัฯมีความจาํเป็นตอ้งใชแ้ม่พิมพใ์นการผลิตสินคา้พลาสติกทั้งผลิตภณัฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมและ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน แม่พิมพจึ์งมีความสาํคญัต่อสายธุรกิจพลาสติกมาก เน่ืองจากแม่พิมพแ์ต่ละชุดจะมี

ลกัษณะและประสิทธิภาพในการผลิตช้ินงานท่ีแตกต่างกนั   ดงันั้น หากนาํแม่พิมพท่ี์ไม่มีคุณภาพมาใชใ้นการผลิต 

ช้ินงานท่ีผลิตได้ก็จะไม่มีคุณภาพ ไม่ไดม้าตรฐาน และอาจก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตได้ ปัจจุบัน

แม่พิมพส์ามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ - 29 - 
 

กลุ่มท่ี 1 แม่พิมพ์สําหรับผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีมีรูปแบบเรียบง่าย ไดแ้ก่ เคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน และของเดก็เล่น ซ่ึงใชร้ะบบการฉีดพลาสติกแบบธรรมดาในการผลิต   ดงันั้น 

แม่พิมพจึ์งมีราคาตํ่า และมีผูผ้ลิตรายย่อยท่ีสามารถผลิตแม่พิมพใ์นกลุ่มน้ีไดเ้ป็นจาํนวน

มาก 
 

กลุ่มท่ี 2 แม่พิมพส์ําหรับผลิตอุปกรณ์และช้ินงานเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ช้ินส่วนยานยนตแ์ละสุขภณัฑ์

ต่างๆ ซ่ึงตอ้งใช้เทคนิคในการผลิตและมีขั้นตอนในการผลิตค่อนขา้งมาก โดยผูผ้ลิต

แม่พิมพต์อ้งใชเ้งินลงทุนสูงในเคร่ืองจกัรและ Software จึงจะสามารถผลิตแม่พิมพใ์น

กลุ่มน้ีได ้
 

กลุ่มท่ี 3 แม่พิมพท่ี์มีรูปร่างทรงกลมหรือส่ีเหล่ียมและผิวเรียบ ไดแ้ก่ แม่พิมพส์าํหรับผลิตถงั แกว้ 

หรือบรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมแบบผนงับาง (Thin Wall) ซ่ึงใชก้บัเคร่ืองจกัรท่ีมี

ประสิทธิภาพในการผลิตสูง ส่วนใหญ่ผูผ้ลิตแม่พิมพใ์นประเทศไทยยงัไม่สามารถผลิต

แม่พิมพใ์นกลุ่มน้ีได ้จึงตอ้งวา่จา้งผูผ้ลิตในต่างประเทศและนาํเขา้มาในราคาท่ีสูง 
 

 บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั และบริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั จดัเป็นผูผ้ลิตแม่พิมพท่ี์มีความสามารถใน

การผลิตแม่พิมพใ์นกลุ่มท่ี 2 และ 3 

 

 (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 เป็นการรับจา้งผลิตแม่พิมพส์ําหรับผลิตช้ินงานพลาสติก หรือช้ินงานเมลามีน ตามรูปแบบและขนาดท่ี

ลกูคา้กาํหนด พร้อมทั้งใหบ้ริการซ่อมแกไ้ขแม่พิมพต์ามท่ีลกูคา้ตอ้งการ 

 

 (ข) การตลาดและการแข่งขัน 

 ธุรกิจต่างๆ มีความตอ้งการผลิตช้ินงานและสินคา้พลาสติกในแต่ละปีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากผูผ้ลิต

สินคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีการออกแบบสินคา้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ พร้อมกบัพยายามลดตน้ทุนดว้ยการเปล่ียนวตัถุดิบ

จากเหล็กหรือโลหะต่างๆ ท่ีมีราคาสูงมาเป็นพลาสติกท่ีมีราคาขายและต้นทุนในการผลิตตํ่ากว่า ไม่ว่าจะเป็น

อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมเคร่ืองสุขภณัฑ ์และอ่ืนๆ ประกอบกบัแม่พิมพซ่ึ์ง

ถือวา่เป็นส่วนสาํคญัและเป็นจุดเร่ิมตน้ของธุรกิจผลิตสินคา้พลาสติก จึงทาํใหมี้ผูป้ระกอบการจาํนวนมากทั้งคนไทย

และต่างชาติลงทุนในธุรกิจรับจ้างทาํแม่พิมพ์ทั้ งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ท่ีใช้เงินลงทุนไม่สูงเป็นจาํนวนมาก   

นอกจากน้ี จากการส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศให้มีความก้าวหน้าและมี

ประสิทธิภาพ ทาํใหผู้ป้ระกอบการในประเทศมีความสามารถในการผลิตแม่พิมพม์ากข้ึนและไม่ขาดแคลนบุคลากร 

ตลอดจนมีกาํลงัการผลิตท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการแม่พิมพ์ในประเทศ โดยมีการนาํเขา้จากต่างประเทศเฉพาะ

แม่พิมพท่ี์มีรูปร่างซบัซอ้นและตอ้งใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต 

 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากตลาดแม่พิมพ์ไดเ้ปิดกวา้งมากข้ึน ผูผ้ลิตสินคา้สามารถว่าจา้งผลิตแม่พิมพ์จาก

ผูป้ระกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยพิจารณาจากคุณภาพ ความสามารถในการผลิต และราคาแม่พิมพ ์
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ทําให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทยต้องแข่งขันกับผู ้ประกอบการต่างชาติสูงข้ึนทั้ งด้านราคาและ

ความสามารถในการผลิต 

 

 (ค) สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน 

 ดว้ยศักยภาพและความพร้อมทางด้านบุคลากร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีทันสมยั ตลอดจน Software 

Computer ทาํใหบ้ริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั และบริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั มีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์

ท่ีมีความละเอียดและเท่ียงตรงสูง และสามารถผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพช้ิ์นส่วนยานยนตแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ือง

สุขภณัฑ ์บรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมแบบผนงับาง (Thin Wall) และอ่ืนๆ ไดปี้ละจาํนวนมากข้ึนอยู่กบัความยาก

ง่ายและขนาดของแม่พิมพท่ี์ผลิต โดยสามารถผลิตไดคุ้ณภาพท่ีใกลเ้คียงกบัผูผ้ลิตชั้นแนวหนา้ในต่างประเทศดว้ย

ราคาท่ีแข่งขนัไดก้บัราคาแม่พิมพ์ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ และเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้แก่กลุ่มบริษทัและลูกคา้

ทัว่ไปในประเทศ แต่จากภาวะการแข่งขนัทางดา้นราคาท่ีสูงข้ึนและอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีชะลอตวัตามภาวะ

เศรษฐกิจ ทั้งสองบริษทัไดพ้ยายามลดตน้ทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางดา้นราคาควบคู่กบัการ

สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูคา้รายใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขาย 

 

ขนาดของบริษทัเมือ่เทียบกบัคู่แข่งขัน 

 บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั มีเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และกาํลงัคนท่ีสามารถผลิตแม่พิมพข์นาดนํ้ าหนัก

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

กิโลกรัม   อย่างไรก็ตาม แมว้่าปริมาณคู่แข่งขนัจะเพ่ิมสูงข้ึน แต่ผูป้ระกอบการแต่ละรายต่างก็มีลูกคา้และความ

ชาํนาญในแม่พิมพฉี์ดพลาสติกของสินคา้แต่ละชนิดท่ีไม่เหมือนกนั ทาํใหท้ั้งสองบริษทัยงัมีการแข่งขนัท่ีไม่สูงมาก

นกัในตลาดแม่พิมพป์ระเภทท่ีทั้งสองบริษทัมีความชาํนาญ 

 

 (ง) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 เหลก็เป็นวตัถุดิบในการผลิตแม่พิมพ ์ประเทศไทยมีตวัแทนจาํหน่ายและผูน้าํเขา้จาํนวนมาก ทาํให้มีการ

แข่งขนัสูง บริษทัในเครือของบริษทัฯจึงสามารถจดัซ้ือไดง่้ายและสะดวก ไม่มีปัญหาขาดแคลน 

 

 (จ) งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

 เน่ืองจากงานแม่พิมพ์เป็นงานท่ีต้องใช้เวลาค่อนขา้งมากในการออกแบบและการผลิต ตลอดจนการ

ทดสอบแม่พิมพ์ ซ่ึงเป็นขั้นตอนการผลิตปกติ   นอกจากน้ี แม่พิมพ์แต่ละประเภทก็ใช้เวลาในการผลิตต่างกัน   

ดงันั้น หากในปีใดมีการรับงานแม่พิมพท่ี์มีความซบัซอ้นและตอ้งใชเ้วลาในการผลิตจาํนวนมาก หรือมีปริมาณงาน

แม่พิมพท่ี์เขา้มาในช่วงปลายปีสูง กจ็ะทาํใหมี้โอกาสท่ีจะมีงานท่ียงัไม่ส่งมอบเม่ือคิดเป็นสัดส่วนของรายไดผ้นัแปร

ตามมลูค่าของงานแม่พิมพใ์นลกัษณะดงักล่าว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ไม่มีงานท่ียงัไม่ส่งมอบเกินกว่า 10% ของ

รายไดร้วม ส่วนบริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั มีงานท่ียงัไม่ส่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้ 1 ราย คิดเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 

ของรายไดร้วม และงานดงักล่าวคาดวา่จะส่งมอบใหแ้ก่ลกูคา้ไดภ้ายในปี พ.ศ. 2558 
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 2. สายงานอืน่ 

 บริษทัท่ีจดัอยู่ในกลุ่มสายงานอ่ืนมีเพียงแห่งเดียว คือ บริษทั ศรีไทยบรรรจุภณัฑ ์จาํกดั ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัน้ี 
 

 บริษทั ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จาํกดั 

 (ก) ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 ผลิตบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษพิมพด์ว้ยระบบ Offset เพ่ือขายใหผู้ผ้ลิตสินคา้ (สามารถผลิตไดต้ามคาํสั่ง

ของผูซ้ื้อ) 
 

 (ข) การตลาด การแข่งขัน และสภาพการแข่งขัน 

 ธุรกิจมีการแข่งขนัรุนแรงพอสมควร แต่เน่ืองจากมีลกูคา้ประจาํและเนน้การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและการ

ใหบ้ริการท่ีดี จึงไม่มีปัญหาในการดาํเนินธุรกิจ 
 

 (ค) การจดัหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 วตัถุดิบหลกั คือ กระดาษกล่องแป้งและกระดาษคราฟท์ ซ้ือจากผูค้า้ในประเทศทั้ งหมด มีปัญหาเยื่อ

กระดาษข้ึนราคาและการขาดแคลนวตัถุดิบในตลาดเป็นบางคร้ัง ทาํใหว้ตัถุดิบมีราคาสูงข้ึนและตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การสัง่ซ้ือ   อย่างไรก็ตาม จากแนวทางแกไ้ขปัญหาและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํใหไ้ม่มีผลกระทบท่ี

เป็นสาระสาํคญัต่อการผลิตและตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์
 

 (ง) งานที่ยงัไม่ส่งมอบ 

 บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ไม่มีงานท่ียงัไม่ส่งมอบเกิน 10% ของรายไดร้วม 
 

2.3 ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์ 

 (ก) ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์สําหรับสายธุรกจิพลาสตกิ 

 ประเภทของลกูคา้แบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ 

1. ผูน้าํเขา้ในต่างประเทศ มีทั้งประเภทนาํเขา้เพ่ือใชง้านเองและนาํเขา้เพ่ือจดัจาํหน่ายในประเทศของตน 

เช่น หา้งสรรพสินคา้ และตวัแทนจาํหน่าย เป็นตน้ โดยผูน้าํเขา้จะสัง่ซ้ือจากบริษทัฯเป็นคร้ังๆ ไป 

2. ลกูคา้สถาบนั ไดแ้ก่ บริษทั หรือองคก์รต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีซ้ือสินคา้ไวใ้ชเ้อง เช่น 

โรงงานผลิตนํ้าอดัลมซ้ือลงับรรจุขวด หรือกลุ่มธุรกิจ HORECA ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มธุรกิจโรงแรม 

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

ซ้ือสินค้าเพ่ือนําไปประกอบหรือเพ่ือใช้สนับสนุนธุรกิจของตน เช่น ผูป้ระกอบรถยนต์ ผูผ้ลิต

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้น โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นตน้ 

ลกูคา้ประเภทน้ีมีสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัฯและลกูคา้บางรายกเ็ป็นคู่คา้กนัมานาน 

3. ระบบการขายตรง ซ่ึงมีพิธีกรหรือพนักงานขายตรงเป็นผูข้ายสินคา้ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบอาชีพอิสระ 

พิธีกรจะมีรายไดห้ลกัจากส่วนลดท่ีไดรั้บจากราคาขายปลีกท่ีตั้งไว ้และค่านายหนา้ 
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4. ตวัแทนจาํหน่าย เป็นนิติบุคคลซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางการคา้กบับริษทัฯมานาน และซ้ือสินคา้โดย

ไดรั้บเครดิตทางการคา้เพ่ือนาํไปจดัจาํหน่ายใหผู้ค้า้ปลีกและหา้งสรรพสินคา้อีกทอดหน่ึง 

5. ขายเงินสดในงานมหกรรม เป็นการจดังานมหกรรมลดราคาสินคา้ ซ่ึงจดัข้ึนปีละประมาณ 6 คร้ัง ตาม

โรงงานต่างๆ ของบริษทัฯ สินคา้ท่ีนาํมาขายไดแ้ก่ สินคา้มีรอยตาํหนิ สินคา้ท่ีผลิตเกินคาํสั่งซ้ือจาก

ลกูคา้ และสินคา้คา้งสตอ็ก ลกูคา้ส่วนใหญ่เป็นแม่บา้น และผูบ้ริโภคโดยตรง 

 

(ข) ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์สําหรับสายธุรกจิซ้ือมาขายไป 

ประเภทของลกูคา้สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1. ระบบการขายตรงแบบ Multi-level Marketing หรือระบบธุรกิจเครือข่าย ซ่ึงมีนกัธุรกิจอิสระร่วมทาํ

ธุรกิจในลกัษณะหุน้ส่วนธุรกิจ (Srithai Network Business Partner) โดยนกัธุรกิจอิสระจะมีรายได้

หลกัตามแผนการจ่ายผลประโยชนต์อบแทน 

2. ระบบการขายตรงแบบ Single-level Marketing ซ่ึงมีพิธีกรหรือพนกังานขายตรงเป็นผูข้ายสินคา้อิสระ 

พิธีกรจะมีรายไดห้ลกัจากส่วนลดท่ีไดรั้บจากราคาขายปลีกท่ีตั้งไวแ้ละค่านายหนา้ 

3. กลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้โดยตรง หรือองคก์รต่างๆ ท่ีมีความตอ้งการสินคา้ไวใ้ชง้านเอง เช่น กลุ่มพ่อบา้น

แม่บา้น และกลุ่มธุรกิจ HORECA ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภตัตาคาร (Restaurant) 

และธุรกิจจดัเล้ียง (Catering) เป็นตน้ 

4. ตวัแทนจาํหน่าย เป็นนิติบุคคลซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางการคา้กบับริษทัฯมานาน และซ้ือสินคา้โดย

ไดรั้บเครดิตทางการคา้เพ่ือนาํไปจดัจาํหน่ายใหผู้ค้า้ปลีกและหา้งสรรพสินคา้อีกทอดหน่ึง 

 

 (ค) ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์สําหรับสายธุรกจิอืน่ 

 - สายงานแม่พมิพ์ 

 บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั และบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จาํกัด จัดส่งผูท่ี้มีความชํานาญในการผลิต

แม่พิมพ์ไปติดต่อให้คาํปรึกษาแก่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายท่ีตอ้งการผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรม หรือผลิต

เคร่ืองใชพ้ลาสติก เพ่ือเสนอบริการผลิตแม่พิมพ ์ลกูคา้ท่ีติดต่อจึงมกัเป็นลกูคา้ประจาํท่ีมีความสมัพนัธ์ยาวนาน 
 

 - สายงานอืน่ๆ 

 บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั มีลูกคา้ท่ีเป็นผูใ้ชสิ้นคา้โดยตรงประเภทโรงงานอุตสาหกรรม และส่วน

ใหญ่เป็นลกูคา้ประจาํท่ีมีความสมัพนัธ์ยาวนาน 

 

2.4 บัตรส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บอนุมติับตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับ

ผลิตภณัฑ์หลายรายการ โดยมีสิทธิประโยชน์หลกัเป็นการไดรั้บยกเวน้และลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน

ช่วงเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 หวัขอ้ 35 สิทธิพิเศษท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมการลงทุน หนา้ 84 – 87 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 

3.1 ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

 

3.1.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่น้อยราย 

 กลุ่มบริษทัให้ความสําคญัและเดินหนา้ขยายธุรกิจกลุ่มผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมอย่าง

ต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีความตอ้งการของตลาดสูง ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุ

ภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึนเป็นลาํดบั โดยพยายามลดการรับงานในส่วนของผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยานยนตแ์ละ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามนโยบายของบริษทัฯ ทาํใหใ้นปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุ

ภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมคิดเป็นประมาณหน่ึงในสามของรายไดจ้ากการขายและงานรับจา้งรวมของกลุ่มบริษทั 

และสดัส่วนดงักล่าวยงัมีโอกาสเพ่ิมสูงข้ึนไดอี้กดว้ยอตัราการเติบโตของยอดขายท่ีดีกวา่กลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 

 เน่ืองจากรายไดจ้ากกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมในปัจจุบันมาจากการจาํหน่ายให้

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโรงภาพยนตร์ 3-4 ราย และอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 4-5 ราย 

โดยทาํสัญญาขายสินคา้กบักลุ่มลูกคา้ดงักล่าว ซ่ึงเป็นจาํนวนท่ีไม่มากรายนกั ประกอบกบัธุรกิจบรรจุภณัฑอ์าหาร

และเคร่ืองด่ืมมีผูป้ระกอบการท่ีเป็นคู่แข่งขนักบักลุ่มบริษทัอีกหลายราย จึงมีโอกาสท่ีลูกคา้อาจไม่ต่อสัญญากบักลุ่ม

บริษทัหรือเปล่ียนไปสั่งซ้ือสินคา้บางส่วนจากคู่แข่งขนั และหากกลุ่มบริษทัสูญเสียกลุ่มลูกคา้ดงักล่าวไปโดยไม่

สามารถหาลูกคา้มาทดแทนไดท้นัที ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองของรายได ้หรือส่งผลให้

รายไดข้องกลุ่มบริษทัลดลงในช่วงระยะเวลาหน่ึงในอนาคต 
 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

 ดว้ยสินคา้ของบริษทัฯมีจุดแข็งทั้งจากการมีสิทธิบตัรในตวัสินคา้และสินคา้มีคุณภาพสูงจากการผลิตดว้ย

เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการฉีดข้ึนรูปแบบผนงับางและการ

ติดฉลากในแม่พิมพ ์(In Mould Labeling) ท่ีทาํใหผ้ลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารของบริษทัฯใชว้ตัถุดิบนอ้ยลงแต่มี

ความคงทนและสวยงาม และสิทธิบตัรในตวัผลิตภณัฑฝ์าเกลียว (Closure) ซ่ึงมีจุดเด่นท่ีมีนํ้ าหนกัเบาจากการใช้

วตัถุดิบนอ้ยลงเช่นกนั ทาํใหผ้ลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของบริษทัฯสามารถช่วยลดตน้ทุนและส่งเสริมการทาํ 

CSR ให้แก่ลูกคา้ได ้ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บสิทธิในการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายภายใตสิ้ทธิบตัรดงักล่าวครอบคลุม 14 

ประเทศ และการมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง ทาํให้มีความพร้อมสําหรับการลงทุนในธุรกิจผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์

อาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตท่ีมีมูลค่าสูง ดว้ยเหตุผลดงักล่าว บริษทัฯจึงมีความ

เช่ือมัน่วา่ ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืมสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างเหมาะสม หรือยากท่ีผูป้ระกอบการราย

ใหม่จะเขา้มาแข่งขนัเพ่ิมเติม แต่บริษทัฯกไ็ม่ไดน่ิ้งนอนใจและไดว้างแนวทางรองรับความเส่ียงเพ่ิมเติมดงัน้ี 

1. รักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทั้ งลูกคา้ในปัจจุบนัและลูกคา้รายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมท่ีบริษทัฯยงัไม่

สามารถรับคาํสัง่ซ้ือไดใ้นปัจจุบนัอนัเน่ืองมาจากความพร้อมของกาํลงัการผลิต และเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี

ทาํให้กลุ่มบริษทัรับคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงมีความตอ้งการสินคา้จาํนวนมากไดไ้ม่ก่ีราย โดย

การใหค้วามรู้และช่วยเหลือในดา้นการผลิตตามความเหมาะสมของโอกาสและความจาํเป็น 
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2. เพ่ิมปริมาณผลผลิตดว้ยการลงทุนขยายกาํลงัการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศและ/หรือปรับปรุง

กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 

3. พิจารณาปรับเปล่ียนอายขุองสญัญาขายสินคา้ตามความเหมาะสมของโอกาสและการเจรจาทางการคา้

กบัลกูคา้ 

4. ร่วมวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑก์บัลูกคา้ ผูผ้ลิตวตัถุดิบและผูผ้ลิตแม่พิมพ์ เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากข้ึน 

5. ทาํกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมจุดแข็งของตวัสินคา้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพ่ือเสริมสร้างตราสินคา้ใหแ้ขง็แกร่งและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 

6. เน้นการให้บริการท่ีครบวงจรควบคู่ไปกบัการนาํเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยการลงทุนในธุรกิจท่ี

ต่อเน่ืองทั้งการลงทุนโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ธุรกิจรับจา้งเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ซ่ึง

นอกจากจะช่วยลดภาระในการลงทุนหรือการจดัหาผูผ้ลิตรายอ่ืนของลูกคา้แลว้ ยงัสามารถช่วยลด

ตน้ทุนในการขนส่งให้แก่ลูกคา้ได ้โดยกลุ่มบริษทัก็ไดรั้บผลตอบแทนเป็นคาํสั่งซ้ือในส่วนของฝา

เกลียว (Closure) และหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ท่ีสมํ่าเสมอและแน่นอนมากข้ึน พร้อมกบัรายไดส่้วน

เพ่ิมจากการรับจา้งเป่าข้ึนรูปบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

7. ติดตามกระแสและทิศทางของเทคโนโลยีในการผลิตอยา่งใกลชิ้ด โดยเฉพาะสิทธิบตัรหรือเทคโนโลยี

เกิดใหม่ท่ีอาจมาแทนสิทธิบตัรหรือเทคโนโลยีในปัจจุบนั เพ่ือให้บริษทัฯสามารถปรับตวัไดท้นัต่อ

การเปล่ียนแปลงและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหนา้ไดอ้ย่างเหมาะสม แมว้่าอาจจะไม่ไดเ้กิดข้ึนง่ายๆ หรือ

บ่อยๆ ก็ตาม เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่อการปรับเปล่ียนทั้งสายการผลิตของผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์และ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม  นอกจากน้ี ดว้ยความเช่ียวชาญในดา้นเทคโนโลยีการฉีดข้ึนรูป

พลาสติก การวิจยัและพฒันากระบวนการผลิตและตวัผลิตภณัฑอ์ย่างต่อเน่ือง และการมีสัมพนัธ์ท่ีดี

กบัองค์กรต่างๆ หรือผูป้ระกอบการท่ีอยู่ในในห่วงโซ่อุปทานของแวดวงธุรกิจพลาสติก จะเป็นส่วน

เสริมใหบ้ริษทัฯไดรั้บทราบแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงได ้

 

3.1.2 ความเส่ียงด้านราคาวตัถุดบิ 

 ราคาเม็ดพลาสติกซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัเป็นผลพลอยได้จากการกลัน่นํ้ ามนั ซ่ึงหากราคานํ้ ามนัดิบใน

ตลาดโลกมีการปรับราคาสูงข้ึนหรือลดลง จะมีผลทาํใหร้าคาวตัถุดิบเพ่ิมสูงข้ึนหรือลดลงเช่นกนั แมว้่าบริษทัฯจะ

ซ้ือวตัถุดิบส่วนใหญ่จากผูผ้ลิตภายในประเทศ แต่ราคาปัจจยัท่ีใชผ้ลิตวตัถุดิบและราคาวตัถุดิบจะอา้งอิงกบัราคาใน

ตลาดโลกท่ีซ้ือขายกนัดว้ยเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   ดงันั้น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนของค่าเงินบาท

กบัเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จึงมีผลต่อราคาวตัถุดิบดว้ย   นอกจากน้ี ระดบัของอุปสงคแ์ละอุปทานของการผลิต

และการบริโภคทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศก็มีผลต่อราคาวตัถุดิบ เพราะหากราคาวตัถุดิบใน

ตลาดโลกมีการปรับราคา กจ็ะทาํใหต้อ้งมีการปรับราคาขายในประเทศ 

 บริษทัฯมีปริมาณการใชเ้มด็พลาสติกและผงเมลามีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60-70 ของตน้ทุนของ

ผลิตภณัฑ ์จึงทาํใหบ้ริษทัฯมีความเส่ียงต่อความผนัผวนของตน้ทุนและการไม่สามารถกาํหนดราคาขายท่ีเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเปล่ียนไปเม่ือเกิดภาวะความผนัผวนของราคาวตัถุดิบได ้
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 แนวทางรองรับความเส่ียง 

1. จดัตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือวตัถุดิบโดยเฉพาะเพ่ือติดตามและประเมินการเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบ

จากผูข้ายและผูผ้ลิตภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริมาณการใช ้รวมถึงการเจรจาต่อรอง

ราคากบัผูจ้าํหน่าย 

2. จัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีบริษัทฯกําหนดจากในประเทศและ

ต่างประเทศเพ่ิมเติม เพ่ือใหบ้ริษทัฯมีแหล่งผลิตวตัถุดิบท่ีเพียงพอและเป็นทางเลือกในการสอบราคา

วตัถุดิบจากผูข้ายหรือผูผ้ลิตหลายรายก่อนการสัง่ซ้ือ เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุด 

3. ตรวจและติดตามคุณภาพวตัถุดิบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกาํหนดอย่างสมํ่าเสมอ โดยการสุ่ม

ตรวจสอบวตัถุดิบโดยบริษทักลางหรือหน่วยงานราชการท่ีรับบริการตรวจสอบคุณภาพ 

4. หากวตัถุดิบมีแนวโนม้ข้ึนราคา บริษทัฯจะซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการใชผ้ลิตใน

ระยะเวลาหน่ึงเพ่ือสามารถผลิตและจดัส่งสินคา้ไดต้ามท่ีตกลงไวล่้วงหนา้กบัลูกคา้ หรือหากราคา

วตัถุดิบมีความผนัผวนมาก บริษทัฯกจ็ะสัง่ซ้ือวตัถุดิบบ่อยคร้ังมากข้ึน 

5. กรณีท่ีราคาวตัถุดิบในต่างประเทศตํ่ากว่าราคาภายในประเทศ บริษัทฯจะนําเข้าวตัถุดิบจาก

ต่างประเทศ 

6. ใช้หลักการบริหารจัดการของ Supply Chain ในการประมาณการคําสั่งซ้ือร่วมกับลูกค้าและ

ประสานงานกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบเพ่ือให้การจดัส่งวตัถุดิบและการผลิตของบริษทัฯมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

7. เจรจาทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงขอปรับราคาขายสินคา้กบัลกูคา้ตามความเหมาะสม 

 

3.1.3 ความเส่ียงด้านการแข่งขันของธุรกจิขายตรง 

 ตลาดของธุรกิจขายตรงในประเทศไทยมีมลูค่าสูงและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีคู่แข่งอยู่เป็นจาํนวน

มากและมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีทั้งคู่แข่งท่ีเป็นธุรกิจขายตรงภายในประเทศและธุรกิจเครือข่าย

แบบข้ามชาติ ซ่ึงอาจส่งผลให้ระบบธุรกิจเครือข่ายของบริษทัฯไม่เติบโตเท่าท่ีควรและสูญเสียส่วนแบ่งทาง

การตลาดได ้
 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

1. วางแผนการสั่งซ้ือสินคา้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัปริมาณการขายของผลิตภณัฑแ์ต่ละ

ประเภท เพ่ือเพ่ิมอาํนาจต่อรองดา้นราคาสินคา้กบัผูผ้ลิตโดยเฉพาะกลุ่มสินคา้ท่ีขายดีในอนัดบัตน้ๆ 

หรือเป็นสินคา้ท่ีมีการหมุนเวียนซ้ือขายเร็ว (Fast Moving) ซ่ึงสามารถช่วยลดตน้ทุนของสินค้า

สาํเร็จรูปหรือปัญหาสินคา้หมดอายไุด ้

2. ใช้กลยุทธ์การสร้างตราสินคา้เพ่ือสร้างฐานลูกคา้ของธุรกิจให้มัน่คงและมีความจงรักภกัดีต่อตรา

สินคา้ (Customer Royalty Program) รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัการสร้างความพึงพอใจในตวัสินคา้และ

การใหบ้ริการแก่ลกูคา้ 
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3. มุ่งเนน้แนวทางการสร้างสรรค์นวตักรรมทั้งในดา้นระบบงานและผลิตภณัฑ ์เพ่ือสร้างความแตกต่าง

ใหก้บัธุรกิจ และผลกัดนัใหเ้ป็นผูน้าํดา้นนวตักรรมในตลาดของธุรกิจเครือข่าย 

4. คดัสรรสินคา้โดยพิจารณาผูจ้าํหน่ายสินคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการเป็นคู่

คา้ท่ีดี (Good Supplier Selection Program) ซ่ึงเป็นการพิจารณาผูจ้าํหน่ายสินคา้ในดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ 

การสนับสนุนด้านการตลาด การขนส่งและการกระจายสินค้า และการสนับสนุนด้านวิทยากร/

ฝึกอบรม เป็นตน้ ซ่ึงช่วยลดปัญหาสตอ็กคงคา้งและก่อใหเ้กิดระบบการส่งสินคา้เม่ือตอ้งการใช ้(Just-

in-time)   นอกจากน้ี การคดัเลือกผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายท่ีไดม้าตรฐานการปฏิบติัตามกฎหมายของ

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินคา้ท่ีผลิต รวมถึงการทาํสัญญารักษาความลบัสูตรการผลิตและ

ขอ้มูลผลิตภัณฑ์ จะช่วยสร้างความมัน่ใจในคุณภาพสินคา้และเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้สินคา้ของ 

บริษทัฯ ตลอดจนช่วยป้องกนัปัญหาสินคา้ลอกเลียนแบบ 

5. มุ่งเน้นและให้ความสําคัญต่อสินค้าท่ีอยู่ในกระแสนิยมหรือมีการตอบรับจากผูบ้ริโภคท่ีดี ได้แก่ 

ผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมสุขภาพและความงาม และผลิตภณัฑก์ลุ่มนวตักรรมเกษตร ซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้

หลกัในการดาํเนินธุรกิจในขณะน้ี รวมถึงขยายกลุ่มผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลายมากข้ึนดว้ยการ

นาํเสนอสินคา้ใหม่ๆ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและนกัธุรกิจเครือข่ายศรีไทย เน็ทเวิร์ค และ

มีตลาดรองรับในระดบัท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากการวางตลาดสินคา้ใหม่ 

6. ขยายช่องทางการจดัจาํหน่ายไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ เมียนมาร์ ลาว กมัพูชา มาเลเซีย ฯลฯ เพ่ือ

ลดความเส่ียงของตลาดภายในประเทศ เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและรองรับความตอ้งการของสมาชิกท่ี

ตอ้งการขยายตลาดให้กวา้งขวางข้ึน ภายใตห้ลกัแนวคิดทางธุรกิจแบบรหัสเดียวทาํธุรกิจไดท้ัว่โลก 

หรือ One Code One World 

7. สรรหาและร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารชั้นนําทั้ งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือช่วย

สนับสนุนและพฒันาให้ระบบการจ่ายชาํระค่าสินคา้และการจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็นไป

อยา่งถกูตอ้ง แม่นยาํและรวดเร็ว อีกทั้งมีความทนัสมยัและโดดเด่นดว้ยเทคโนโลยีใหม่ๆ 

8. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจและสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของนกัธุรกิจเครือข่ายศรีไทย เน็ทเวิร์คทั้งในดา้นส่งเสริมการผลกัดนัยอดขาย

และดา้นอ่ืนๆ ไดม้ากข้ึน 

 

3.2 ความเส่ียงเกีย่วกบัการผลติ 

 

3.2.1 ความเส่ียงด้านการผลติ 

 เน่ืองจากผงเมลามีนซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนเป็นสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

และมีผูผ้ลิตและจาํหน่ายในประเทศไม่มากรายนกั ในขณะท่ีบริษทัฯมีความตอ้งการใชผ้งเมลามีนเพ่ิมมากข้ึนตาม

การเติบโตของธุรกิจผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน   ดงันั้น บริษทัฯจึงอาจประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบท่ี

ใชใ้นการผลิต และส่งผลใหย้อดขายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนของบริษทัฯไม่สามารถเติบโตไดต้ามท่ีควร 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ - 37 - 
 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

1. บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45 ของจาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั ไทย เอ็มเอฟซี 

จาํกัด ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตผงเมลามีนรายสําคัญให้บริษทัฯ และจากการวิจัยและพฒันาวตัถุดิบร่วมกัน 

ตลอดจนกาํลงัการผลิตของบริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จาํกดั ท่ีมีอยู่อย่างเพียงพอต่อความตอ้งการของ

บริษทัฯและยงัสามารถจาํหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายอ่ืนไดอี้ก ทาํใหบ้ริษทัฯมีความมัน่ใจว่ามีแหล่งวตัถุดิบ

ผงเมลามีนท่ีมีคุณภาพและไม่มีปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ 

2. บริษัทฯมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผูผ้ลิตผงเมลามีนรายอ่ืนและเป็นคู่ค้ากันมานาน และมีการสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในต่างประเทศ ทาํให้บริษทัฯสามารถจดัหาวตัถุดิบได้

ในราคาท่ีเหมาะสม และมัน่ใจไดว้่าวตัถุดิบจะมีปริมาณเพียงพอต่อการผลิตท่ีมีการขยายตวั หรือ

สามารถรองรับการขยายฐานการผลิตทั้งในประเทศและในกลุ่มประเทศเป้าหมายได ้

 ส่วนของเมด็พลาสติกซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัของผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม บริษทัฯไม่มีความเส่ียง

ต่อการประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ เน่ืองจากมีผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายหลายราย ประกอบกบับริษทัฯสามารถ

จดัหาไดจ้ากแหล่งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

3.2.2 ความเส่ียงด้านแรงงาน 

 การปรับข้ึนของอตัราค่าแรงขั้นตํ่าทัว่ประเทศ การเติบโตของหลายอุตสาหกรรม และการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทาํให้กลุ่มแรงงานมีฝีมือในประเทศไทยมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบ

อาชีพมากข้ึน และอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและตน้ทุนแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการเพ่ิม

ค่าแรงพิเศษเพ่ือการจูงใจ ซ่ึงเหตุปัจจัยดังกล่าวจะกระทบกระบวนการผลิตสินค้าเมลามีน เน่ืองจากบริษทัฯ

จาํเป็นตอ้งพ่ึงพาแรงงานมีฝีมือ และมีความตอ้งการแรงงานจาํนวนมากเพ่ือรองรับแผนการขยายตลาด 
 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

1. บริหารจดัการแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดขั้นตอนการทาํงานท่ีไม่จาํเป็น และพฒันา

กระบวนการทาํงานในโรงงานเป็นแบบ Lean Manufacturing 

2. จดัตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือฝึกทกัษะการผลิตให้พนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง และเพ่ิมประสิทธิภาพ

กาํลงัคนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อคนใหม้ากข้ึน 

3. จดัโครงการอบรมผูสื้บทอดตาํแหน่ง เพ่ือถ่ายทอดและพฒันาพนกังานรุ่นต่อๆ ไป ให้มีความรู้ความ

เขา้ใจในเทคนิคเฉพาะดา้น เสริมแนวคิดของการพฒันาและการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนไดเ้รียนรู้ใน

ดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมทั้งดา้นการตลาด การผลิต การเงิน และการขนส่ง เพ่ือใหมี้ความรู้ท่ีหลากหลายมาก

ข้ึน 

4. นาํเขา้แรงงานต่างดา้วอยา่งถกูกฎหมายมาทาํงานในบางกระบวนการผลิต 

5. จดัให้มีสวสัดิการในปัจจยัพ้ืนฐานอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมนอกเหนือจากค่าแรงตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

สิทธิในการไดรั้บการอบรมเพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะ ตลอดจนโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ใน

อาชีพและการพฒันาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผ่านกระบวนการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสาํนึกของการ
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รักองคก์รและร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานอยู่กบัองคก์รในระยะ

ยาว 

6. ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาชั้นนาํในการพฒันาเคร่ืองจกัรอตัโนมติัหรือก่ึงอตัโนมติัเพ่ือลดการพ่ึงพา

แรงงาน 

7. ขยายฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีแรงงานมีศกัยภาพในการผลิต ยงัไม่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และ

มีอตัราค่าแรงท่ีสมเหตุสมผล 

 

3.3 ความเส่ียงด้านการเงนิ 

 

3.3.1 ความเส่ียงจากการผดิข้อกาํหนดทางการเงนิ 

 บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดทางการเงิน ซ่ึงระบุไวใ้นสัญญาเงินกูร้ะหว่างบริษทัฯกบัธนาคารเจา้หน้ี 

และยงัคงมีผลอยูจ่นกวา่บริษทัฯจะชาํระคืนหน้ีเงินกูเ้สร็จส้ิน   ดงันั้น หากบริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ทางการเงิน อาจทาํใหบ้ริษทัฯตกอยูใ่นสถานะการผิดนดัชาํระหน้ี 
 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

 บริษทัฯไดจ้ดัทาํประมาณการงบการเงินข้ึนใชภ้ายในองค์กร เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหารในการ

ประมาณการอตัราส่วนทางการเงินต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนมีการติดตามผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง

ในแต่ละงวดเพ่ือลดโอกาสของการปฏิบติัผิดขอ้กาํหนดทางการเงิน 

 

3.3.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 เน่ืองจากธุรกิจการส่งออกสินคา้ และการนาํเขา้วตัถุดิบ สินคา้สาํเร็จรูป รวมถึงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บาง

ชนิดของบริษทัฯ มีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทาํให้บริษทัฯไม่สามารถ

ประมาณการรายไดแ้ละตน้ทุน ตลอดจนกระแสเงินสดไดอ้ยา่งแม่นยาํ 
 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการส่งออกส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 

ของรายไดจ้ากการส่งออกทั้งหมด และจะเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตวัของธุรกิจส่งออก ขณะท่ีการนาํเขา้ของบริษทัฯ

ส่วนใหญ่ก็สั่งซ้ือเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกนั แต่การใชจ่้ายจะผนัแปรข้ึนอยู่กบังบลงทุนใน

สินทรัพยใ์นแต่ละปี บริษทัฯไดบ้ริหารจดัการเพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยใชวิ้ธีบริหารกระแสเงินสด

รับและจ่ายเงินตราต่างประเทศใหมี้ความสมดุล (Natural Hedge) ควบคู่กบัการพิจารณาทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามความ

เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะนั้น การทาํสญัญาดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษทัฯสามารถทราบรายได ้ตน้ทุนของสินคา้ 

และกระแสเงินสดท่ีแน่นอน ตลอดจนกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ ท่ีเหมาะสมของบริษทัฯได ้



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ - 39 - 
 

 นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้จรจาและเสนอราคาขายสินคา้ให้ลูกคา้เป็นเงินสกุลอ่ืนนอกเหนือจากดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนและลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงเงินสกุลใดสกุล

หน่ึงมากเกินไป 

 

3.3.3 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ประกอบดว้ย 

1. วงเงินกูห้มุนเวียนของบริษทัฯมีอตัราดอกเบ้ียอิงอตัรา MOR หรือ Money Market Rate ซ่ึงเป็นอตัรา

ดอกเบ้ียลอยตวั 

2. เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ือการลงทุนตามแผนงานขยายธุรกิจในแต่ละปี โดยมีเง่ือนไขดอกเบ้ียทั้งแบบคงท่ี

ตลอดอายุสัญญาเงินกู ้และแบบลอยตวัอิงอตัรา MLR, THBFIX, อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ และ 

BIBOR 
 

ทาํให้บริษทัฯมีความเส่ียงของการข้ึนลงของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงอิงกบัอตัราลอยตัวดังกล่าวเม่ืออตัราดอกเบ้ียใน

ทอ้งตลาดมีความผนัผวน 
 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

 บริษทัฯมีแนวทางรองรับเพ่ือลดความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดงัน้ี 

• จดัทาํประมาณการเงินสดและแผนการลงทุนไวล่้วงหน้าเพ่ือท่ีบริษทัฯจะไดมี้เวลาเพียงพอในการ

จดัหาและพิจารณาแหล่งวงเงินสินเช่ือต่างๆ ท่ีมีเง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมกบับริษทัฯ 

• จดัหาวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนเพ่ิมเติมจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการใชเ้งินกูย้ืม

ระยะสั้นและมีตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม 

• พิจารณาชาํระคืนเงินตน้ก่อนกาํหนดเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม หากบริษทัฯมีสภาพคล่องส่วนเกิน 

ซ่ึงบริษทัฯสามารถกระทาํไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ่้ายส่วนเพ่ิมและไม่ผิดต่อเง่ือนไขในสญัญาเงินกู ้

• ติดตามขอ้มูลการเคล่ือนไหวของภาวะอตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดและปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เพ่ือใช้ประเมินทิศทางของอัตราดอกเบ้ียและเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาเง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียเม่ือบริษทัฯมีความจาํเป็นตอ้งจดัหาเงินกูย้ืมระยะยาว

เพ่ิมเติม 

• พิจารณาเลือกใชเ้ง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ีหรืออตัราดอกเบ้ียท่ีอิงอตัราลอยตวัอ่ืนๆ สําหรับเงิน

กูย้ืมระยะยาวท่ีจะจดัหาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยถ่วงดุลหรือกระจายความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบ้ียในทอ้งตลาด 

• พิจารณาใชเ้คร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสมเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบ้ียและบริษทัฯสามารถทราบภาระตน้ทุนทางการเงินท่ีแน่นอน 
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3.3.4 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 เน่ืองจากการขายสินคา้ใหล้กูคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นการขายเช่ือทั้งลูกคา้ภายในและต่างประเทศ การ

จดัจาํหน่ายใหล้กูคา้รายเก่าท่ีซ้ือขายกบับริษทัฯมานาน และลกูคา้รายใหม่ๆ ตามฐานลูกคา้ของบริษทัฯท่ีเพ่ิมมากข้ึน

เร่ือยๆ รวมถึงระยะเวลาการใหเ้ครดิตแก่ลูกคา้ท่ีต่างๆ กนั ทาํใหบ้ริษทัฯมีความเส่ียงจากการไม่สามารถเรียกเก็บ

ชาํระหน้ีจากลกูคา้ได ้
 

 แนวทางรองรับความเส่ียง 

 บริษทัฯไดก้าํหนดเกณฑก์ารจดัระดบัความน่าเช่ือถือของลกูคา้ การหาขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัลกูคา้ และการ

วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ ทาํใหค้วามเส่ียงจากการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของบริษทัฯไม่มี

สาระสาํคญั การกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวกบัลูกหน้ีการคา้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม แมว้่า

ลูกคา้ของบางสายธุรกิจจะมีน้อยรายก็ตาม เน่ืองจากเป็นลูกค้าขนาดใหญ่ มีความน่าเช่ือถือดา้นฐานะการเงิน 

ประกอบกบับริษทัฯยงัมีลูกคา้รายอ่ืนอีกเป็นจาํนวนมาก มีตลาดท่ีกระจายอย่างหลากหลาย มีประสบการณ์การเก็บ

หน้ีในอดีตและมีการควบคุมการอนุมติัวงเงินสินเช่ือ ทาํใหฝ่้ายบริหารเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเส่ียงทางดา้นการให้

สินเช่ือเพ่ิมเติมจากจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯไดบ้นัทึกไวเ้ป็นค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น

สาระสาํคญัเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 กรณีลูกคา้ต่างประเทศโดยเฉพาะลูกคา้รายใหม่หรือลูกคา้ท่ีบริษทัฯยงัไม่มีความมัน่ใจในฐานะการเงิน 

บริษทัฯกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินดว้ยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือตอ้งโอนชาํระเงินก่อนบางส่วนหรือทั้งหมด 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกจิของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
 

4.1.1 ทรัพย์สินหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกจิและการผลติ 
 

         1) บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (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 1 งาน 86 ตารางวา 

(ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดซ้ื้อท่ีดินเพ่ิมเติมจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี จาํนวน 88 

ตารางวา มลูค่า 2.56 ลา้นบาท เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใชส้อยของโรงงาน) 

4. โรงงานโคราช เน้ือท่ี 48 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา 
 

• ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รวม 18 สาขา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และต่างจงัหวดั 

• เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา 
 

 บริษทัฯเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ และมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2557 ของทรัพยสิ์นหลกัของบริษทัฯดงัน้ี 
 

  หน่วย : ลา้นบาท 

ทรัพย์สิน ที่ดนิและ

อาคาร 

เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

รวม 

สาํนกังานใหญ่และ 

โรงงานสุขสวสัด์ิ 
247.61 414.64 662.25 

โรงงานบางปู 30.27 251.29 281.56 

โรงงานอมตะนคร ชลบุรี 303.70 2,017.18 2,320.88 

โรงงานโคราช 166.56* 253.71 420.27 

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ 78.39 - 78.39 

รวม 826.53 2,936.82 3,763.35 
 

หมายเหตุ * รวมมูลค่าท่ีดินและอาคารของพ้ืนท่ีบางส่วนท่ีไม่ไดใ้ช้ในการประกอบธุรกิจหลกั โดยจดั

ประเภทเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ซ่ึงหากไม่รวมมลูค่าของพ้ืนท่ีดงักล่าว มลูค่าสุทธิตามบญัชีของ

โรงงานโคราชท่ีบริษทัฯใชใ้นการประกอบธุรกิจหลกัและมูลค่าสุทธิตามบญัชีรวมของทรัพยสิ์นหลกัของ

บริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จะเท่ากบั 115.30 ลา้นบาท และ 3,712.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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 มลูค่าสุทธิตามบญัชีของทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2556 จากการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ิมเติม ซ่ึง

สุทธิดว้ยการจาํหน่ายสินทรัพยแ์ละค่าเส่ือมราคาระหว่างปี บริษทัฯไดแ้สดงรายละเอียดการเคล่ือนไหวของมูลค่า

ตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2557 หวัขอ้ 14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ หนา้ 49 – 53 

 นอกจากน้ี บริษัทฯได้เช่าพ้ืนท่ีอาคารส่วนหน่ึงเพ่ือใช้เป็นสํานักงานขายของธุรกิจเครือข่ายศรีไทย         

เน็ทเวิร์ค มีระยะเวลาการเช่าคราวละ 3 ปี โดยในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการเช่าพ้ืนท่ีเป็นเงินจาํนวน 

8.70 ลา้นบาท 

 ปัจจุบนับริษทัฯไม่มีทรัพยสิ์นติดภาระจาํนองกบัสถาบนัการเงิน ภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 1,893.25 ลา้นบาท ตลอดจนวงเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีบริษทัฯจะจดัหาเพ่ิมเติมในอนาคต

เพ่ือการลงทุนตามแผนงานประจาํปี มีหลกัประกนัเป็นเพียงขอ้ตกลงท่ีจะไม่ก่อภาระผกูพนัหรือทาํนิติกรรมใดๆ ใน

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรทั้งหมดของบริษทัฯทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัหรือท่ีจะมีข้ึนในอนาคต (Negative 

Pledge) เท่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจดัหาวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 

 

         2) บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 

 บริษัท โคราช ไทย เทค จํากัด (“KTT”) ใช้พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของโรงงานโคราชของบริษัทฯเป็นท่ีตั้ ง

สํานักงานและโรงงาน ดว้ยเน้ือท่ี 4 ไร่ 3 งาน 57.5 ตารางวา โดยไดต่้ออายุสัญญาเช่ากบับริษทัฯในปี พ.ศ. 2557 

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี และมีอตัราค่าเช่าปีละ 1.50 ลา้นบาท  ทั้งน้ี จาํนวนเน้ือท่ีดงักล่าวเป็นขนาดพ้ืนท่ีใหม่ท่ี KTT 

ขอเช่าเพ่ิมเพ่ือขยายพ้ืนท่ีใชส้อยในส่วนของสาํนกังานของ KTT 

 นอกจากน้ี KTT ยงัมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็นทรัพยสิ์นหลกัโดยถือกรรมสิทธ์ิของตนเองและ

ไม่ติดภาระจาํนองกบับุคคลใดๆ มีมลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 51.05 ลา้นบาท 

 วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนในปัจจุบนัท่ี KTT ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 2 แห่ง จาํนวน 50.0 ลา้น

บาท มีหลกัประกนัเป็นการคํ้าประกนัโดยบริษทัฯซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100.0 

 

         3) บริษทั พ.ีอ.ีที. บโลว์ จาํกดั 

 บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั (“PETB”) ใชพ้ื้นท่ีส่วนหน่ึงของสาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯเป็นท่ีตั้งสาํนกังาน

และโรงงาน ดว้ยเน้ือท่ี 1 ไร่ 1 งาน 11.5 ตารางวา โดยไดต่้ออายสุญัญาเช่ากบับริษทัฯในปี พ.ศ. 2557 ระยะเวลาการ

เช่า 1 ปี 9 เดือน ส้ินสุดปี พ.ศ. 2558 และมีอตัราค่าเช่าปีละ 3.19 ลา้นบาท 

 นอกจากน้ี PETB ยงัมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็นทรัพยสิ์นหลกัโดยถือกรรมสิทธ์ิของตนเอง

และไม่ติดภาระจาํนองกบับุคคลใดๆ มีมลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 32.56 ลา้นบาท 

 วงเงินสินเช่ือระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนท่ี PETB ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ มี

หลกัประกนัเป็นการคํ้าประกนัโดยบริษทัฯซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2557 PETB มีภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจาํนวน 18.75 ลา้นบาท และ 25.0 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ - 43 - 
 

         4) บริษทั ซุปเปอร์ไอเดยี จาํกดั 

 บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2557 จึงยงัไม่มีการจดัหาทรัพยสิ์นท่ีจะใช้

ในการประกอบธุรกิจ 

 

         5) บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั 

 ในปี พ.ศ. 2557 บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั (“SNP”) ไดย้า้ยสถานประกอบการและสายการผลิต

ทั้งหมดจากเดิมท่ีตั้งอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมของ บริษทั เหมราชสระบุรีท่ีดินอุตสาหกรรรม จาํกดั จงัหวดัสระบุรี ซ่ึง

ถือกรรมสิทธ์ิของตนเอง ไปตั้งอยูใ่นเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา เพ่ือความคล่องตวัในการบริหาร

จดัการธุรกิจของกลุ่มบริษทั และความตอ้งการใชป้ระโยชน์อย่างสูงสุดจากทรัพยสิ์นของโรงงานโคราชซ่ึงมีพ้ืนท่ี

เหลือเพียงพอ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสําหรับการขยายตลาดไปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสําหรับสินคา้บาง

กลุ่มของบริษทัฯ โดยไดท้าํสญัญาเช่าพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของโรงงานโคราชของบริษทัฯเป็นท่ีตั้งสาํนกังานและโรงงาน 

ดว้ยเน้ือท่ี 1 ไร่ 3 งาน 47.5 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 1 ปี 8 เดือน ส้ินสุดปี พ.ศ. 2558 และมีอตัราค่าเช่าปีละ 0.57 

ลา้นบาท 

 ภายหลงัการยา้ยสถานประกอบการดงักล่าว SNP ก็ไดข้ายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของสถานประกอบการ

เดิมให้แก่บุคคลภายนอกท่ีไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกับกลุ่มบริษทั และนาํเงินไปชําระคืนหน้ีเงินกูใ้ห้แก่ธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศก่อนกาํหนดทั้งจาํนวน ส่งผลให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 SNP ไม่มีภาระหน้ีเงินกูแ้ละ

วงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบัสถาบนัการเงินใดๆ 

 นอกจากน้ี SNP มีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตเป็นทรัพยสิ์นหลกัโดยถือกรรมสิทธ์ิของตนเองและ

ไม่ติดภาระจาํนองกบับุคคลใดๆ มีมลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 17.17 ลา้นบาท 

 

         6) 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 51.25 ตารางวา 
 

• เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตของโรงงานแต่ละสาขา 
 

 ส่วนของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) ไดท้าํสัญญาเช่าจาก

ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม 2 แห่ง รวม 2 สญัญา ประกอบดว้ย 

 สัญญาฉบบัท่ี 1 เป็นสัญญาเช่าท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่และโรงงานท่ี Song Than 1 Industrial 

Zone ซ่ึงมีอายขุองสิทธิการเช่าภายหลงัไดรั้บการขยายระยะเวลาเพ่ิมเติมรวมเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 48 ปี นบัตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2540 โดยมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2557 จาํนวนเทียบเท่า 32,727 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 สัญญาฉบบัท่ี 2 เป็นสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโรงงานท่ี Viet Huong Industrial Zone ซ่ึงอายุ

ของสญัญาเช่ามีระยะเวลา 4 ปี นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีค่าเช่าในปี พ.ศ. 2557 จาํนวนเทียบเท่า 69,894 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา SVN มีสิทธิท่ีจะต่ออายสุญัญาเช่าฉบบัน้ีไดค้ร้ังละ 4 ปี รวม 4 คร้ัง รวมเป็นระยะเวลาท่ีต่ออายุสัญญา
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เช่าไดท้ั้งส้ิน 16 ปี ซ่ึงจะทาํใหส้ญัญาส้ินสุดในปี พ.ศ. 2575   ทั้งน้ี ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 ผูใ้หเ้ช่าไดข้อปรับลด

ขนาดพ้ืนท่ีเช่าลงเลก็นอ้ยเพ่ือนาํไปทาํเป็นทางสาธารณะ ส่งผลใหค่้าเช่ารายปีลดลง แต่ไม่ไดมี้ผลต่อการผลิตและ

การดาํเนินงานของ SVN 

 SVN ถือกรรมสิทธ์ิของตนเองในส่วนของอาคารสาํนกังานใหญ่และโรงงานท่ี Song Than 1 Industrial 

Zone เท่านั้น โดยโรงงานทั้งสองแห่งไม่ติดภาระจาํนองกบับุคคลใดๆ และมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวนเงินเทียบเท่า 45.88 ลา้นบาท 

 ส่วนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิต SVN ถือกรรมสิทธ์ิของตนเองและไม่ติดภาระจาํนองกบับุคคลใดๆ 

เช่นเดียวกนั มีมลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวนเงินเทียบเท่า 571.50 ลา้นบาท 

 วงเงินสินเช่ือระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนท่ี SVN ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเวียดนาม

และประเทศไทย มีหลกัประกนัเป็นการคํ้ าประกนัโดยบริษทัฯซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0   ทั้งน้ี ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 SVN มีภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 86,573 ลา้นเวียดนามดอง กบั 6.04 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนจาํนวน 5.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 

         7) Srithai (Hanoi) Company Limited 

 Srithai (Hanoi) Company Limited (“SHN”) จดัตั้งบริษทัในปี พ.ศ. 2557 โดยระหว่างปี SHN ไดท้าํสัญญา

เช่าท่ีดินจากผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม ดว้ยเน้ือท่ี 14 ไร่ 0 งาน 44.5 ตารางวา อายุ

สญัญาเช่า 43 ปี ค่าสิทธิการเช่าทั้งหมดเป็นเงินจาํนวน 41,997 ลา้นเวียดนามดอง หรือเทียบเท่าประมาณ 63.00 ลา้น

บาท และไม่มีค่าเช่ารายเดือน 

 SHN อยู่ระหว่างดาํเนินการว่าจา้งผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน ซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จและเร่ิมมีรายได้

ภายในปี พ.ศ. 2558 

 

         8) Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

 Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”) จดัตั้งบริษทัในปี พ.ศ. 2556 โดยทาํสัญญา

เช่าท่ีดินจากผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศอินเดีย ดว้ยเน้ือท่ี 17 ไร่ 2 งาน 70.75 ตารางวา อายุ

สัญญาเช่า 99 ปี และมีค่าสิทธิการเช่าแบบชาํระคร้ังเดียวทั้งจาํนวนรวมเป็นเงิน 97.69 ลา้นอินเดียรูปี หรือเทียบเท่า

กบั 48.33 ลา้นบาท 

 SSMP อยูร่ะหวา่งก่อสร้างอาคารโรงงาน ซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จและเร่ิมทาํการผลิตไดใ้นไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 

2558 

 

         9) Srithai Superware India Limited 

 สาํนกังานและคลงัสินคา้ตั้งอยู่ในเมือง Gurgaon, Mumbai, Bangalore, Kolkatta และ Aizawl โดยเป็นการ

ทาํสัญญาเช่าจากผูใ้ห้เช่าแต่ละราย และมีระยะเวลาการเช่า 3-5 ปี ค่าใชจ่้ายในการเช่าพ้ืนท่ีทุกแห่งสาํหรับปี พ.ศ. 

2557 รวมเป็นเงินจาํนวน 2.81 ลา้นบาท และเน่ืองจากธุรกิจของ Srithai Superware India Limited (“SSI”) เป็นธุรกิจ

ซ้ือมาขายไป ทรัพยสิ์นหลกัอ่ืนท่ี SSI ใชใ้นการประกอบธุรกิจ จึงมีเพียงเคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 
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         10) บริษทั ศรีไทยโมลด์ส จาํกดั 

 ทรัพยสิ์นหลกัท่ีบริษทั ศรีไทยโมลด์ส จาํกดั (“SMO”) ใช้ในการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ สํานักงานและ

โรงงานตั้งอยูบ่นเน้ือท่ี 14 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิทธ์ิของตนเอง มี

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 36.43 ลา้นบาท และ 67.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมี

ทรัพยสิ์นบางส่วนท่ีติดจาํนองอยูก่บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ไดแ้ก่ ท่ีดินเน้ือท่ี 10 ไร่ 3 งาน 32.6 ตารางวา พร้อม

ส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือเป็นหลกัประกนัสําหรับสาํหรับวงเงินกูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 SMO มีภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนดงักล่าวจาํนวน 14.80 ลา้นบาท 

และ 67.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

         11) บริษทั ศรีไทย มยิากาวา จาํกดั 

 ทรัพยสิ์นหลกัท่ีบริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั (“SMW”) ใชใ้นการประกอบธุรกิจไดแ้ก่ สํานกังานและ

โรงงานตั้งอยู่บนเน้ือท่ีรวม 11 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิต ถือกรรมสิทธ์ิของ

ตนเอง มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 201.35 ลา้นบาท และ 403.25 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั โดยมีทรัพยสิ์นบางส่วนท่ีติดจาํนองอยูก่บัธนาคารผูใ้หสิ้นเช่ือแต่ละรายดงัน้ี 

1. เคร่ืองจกัรส่วนหน่ึงติดจาํนองกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศและขอ้ตกลงท่ีจะไม่นาํท่ีดินจาํนวน 2 

แปลง พร้อมส่ิงปลูกสร้างไปทาํนิติกรรมใดๆ หรือก่อให้เกิดภาระผูกพนัตลอดอายุสัญญาเงินกู ้เพ่ือ

เป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาวในโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังาน ซ่ึง ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 SMW มีภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 9.82 ลา้นบาท 

2. ท่ีดินเน้ือท่ี 5 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา พร้อมส่ิงปลกูสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึง ติดจาํนองกบัธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศและขอ้ตกลงท่ีจะไม่นาํท่ีดินจาํนวน 2 แปลง พร้อมส่ิงปลูกสร้างไปทาํนิติกรรม

ใดๆ หรือก่อใหเ้กิดภาระผกูพนั ตลอดอายุสัญญาเงินกู ้ เพ่ือเป็นหลกัประกนัสาํหรับเงินกูย้ืมระยะยาว

และวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 SMW มีภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาว

และวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนดงักล่าวจาํนวน 121.68 ลา้นบาท และ 45.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

3. เคร่ืองจกัรส่วนหน่ึงติดจาํนองกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพ่ือเป็นหลกัประกนัสําหรับเงินกูย้ืม

ระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียน ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 SMW มีภาระหน้ีเงินกูย้ืม

ระยะยาวและวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนดงักล่าวจาํนวน 171.85 ลา้นบาท และ 20.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

4.1.2 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯประกอบดว้ย ลิขสิทธ์ิและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงาน 

และสิทธิบตัรทางดา้นการผลิต ซ่ึงส่วนใหญ่ไดแ้ก่ สิทธิในการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายฝาเคร่ืองด่ืม และสิทธิในการ

เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑบ์างรายการของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป บริษทัฯไดแ้สดงรายละเอียดและมูลค่าตาม

บญัชีสุทธิของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

หวัขอ้ 15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ หนา้ 54 – 55   ทั้งน้ี สิทธิในการผลิตและจาํหน่ายสินคา้ตามสัญญาต่างๆ 

ตลอดจนการใชป้ระโยชนข์องลิขสิทธ์ิและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัฯมีอายรุะหวา่ง 5 – 10 ปี 
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษทัฯมีนโยบายลงทุนในธุรกิจท่ีมีความเช่ือมโยงกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สายธุรกิจพลาสติก ซ่ึง

ประกอบดว้ยผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน และสายธุรกิจซ้ือมาขายไป ท่ีมี

ศกัยภาพในการสร้างผลกาํไรและมีโอกาสในการเจริญเติบโต เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทาํกาํไรของกลุ่มบริษทั   

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัให้ความสําคญักบัการลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์หรือสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯ

ตามแผนกลยุทธ์ท่ีตอ้งการเนน้ใหก้ารทาํธุรกิจมีลกัษณะครบวงจร ลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ใหแ้ก่ธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัใหม้ากข้ึน 

 อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหรือผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯให้ความสําคญัตามนโยบายของ

บริษทัฯ หรือมีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษดว้ยเทคนิคเฉพาะทาง ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม 

และกลุ่มผลิตภณัฑ์ Material Handling บริษทัฯก็มีนโยบายท่ีจะลงทุนในสัดส่วนท่ีทาํให้บริษทันั้นมีสถานะเป็น

บริษทัย่อยของบริษทัฯเพ่ือใหบ้ริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุม กาํหนดนโยบาย และบริหารจดัการธุรกิจของบริษทั

นั้นได ้

 ในการดูแลและบริหารงานบริษทัย่อยและบริษทัร่วม บริษทัฯจะส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯซ่ึง

ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู ้บริหารและ/หรือผู ้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ท่ีมีคุณสมบัติและ

ประสบการณ์เหมาะสมในธุรกิจนั้นๆ เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมใน

จาํนวนท่ีสอดคลอ้งกบัสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ หรือเขา้ร่วมประชุมในฐานะผูถื้อหุน้ โดยผูแ้ทนของบริษทัฯมี

หนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการ หรือออกเสียงในท่ีประชุมตามแนวทางหรือทิศทางท่ีคณะกรรมการบริษทัได้

กาํหนดไว ้

 

4.3 การประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 บริษทัฯไม่มีการประเมินราคาทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและการผลิตในปี พ.ศ. 2557 

 

4.4 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินท่ีไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทและถือครองไว้เพ่ือหา

ประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าระยะยาวหรือยงัมิได้ระบุวตัถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต โดยจดัเป็นสินทรัพย์

ประเภทอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตามท่ีแสดงในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ท่ีดินเปล่า ท่ีดินและอาคาร 

และอาคารหอ้งชุด ซ่ึงมีอยู่หลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม

ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 128.43 ลา้นบาท และ 1,084.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บริษทัฯไดแ้สดงรายละเอียดการเคล่ือนไหวของมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 หวัขอ้ 13 อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน – สุทธิ 

หนา้ 47 – 48 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีคดีหรือขอ้พิพาททางกฎหมาย ดงัต่อไปน้ี 

1. คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯหรือบริษทัย่อยท่ีมีจาํนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของ

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

2. คดีท่ีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯอย่างมีนยัสําคญัแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็น

ตวัเลขได ้

3. คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอืน่ 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือบริษทั : บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือย่อหลกัทรัพย์ : SITHAI 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107536001516 

ประเภทธุรกจิ : 1) ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมและ

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 

2) ธุรกิจซ้ือมาขายไป โดยการจัดหาสินค้าจากทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศมาจาํหน่าย 

ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว : 2,709,904,800 บาท 

ประกอบดว้ย หุน้สามญัจาํนวน 2,709,904,800 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้

กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยเปล่ียนจากเดิม

หุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท) 

ที่ตั้งบริษทั : สํานักงานใหญ่ 

15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท ์66 2427 0088     โทรสาร 66 2428 9675 

URL : www.srithaisuperware.com 

 โรงงานผลติผลติภัณฑ์พลาสตกิเพือ่งานอุตสาหกรรม 

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 
 

http://www.srithaisuperware.com/
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ที่ตั้งบริษทั (ต่อ) : โรงงานผลติผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนที่ทําจากเมลามนี 

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.srithainetwork.com 

รอบระยะเวลาบัญชี : 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 

เลขานุการบริษทั/ 

หัวหน้าหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ : 

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 

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษทั สาํนกังานกฎหมายนิติปรีชา จาํกดั 

69/33 ซอยโรงภาพยนตร์เอเธนส์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์66 2252 9494, 66 2251 3225 

โทรสาร 66 2251 3226, 66 2255 5201 

 

 

 

http://www.snatur.com/


แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ - 50 - 
 

นิตบุิคคลที่บริษทัฯถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษทัย่อย 

1. ช่ือ : บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 

 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 

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 30,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

2. ช่ือ : บริษทั พ.ีอ.ีที. บโลว์ จาํกดั 

 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 

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 20,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

3. ช่ือ : บริษทั ซุปเปอร์ไอเดยี จาํกดั 

 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 

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 6,250,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 
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4. ช่ือ : บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั (1) 

 ท่ีตั้ง : 325-328 นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี หมู่ท่ี 6 ถนนราชสีมา-โชคชยั 

  ตาํบลหนองระเวียง อาํเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 โทรศพัท ์ : 0 4421 2650 

 โทรสาร : 0 4421 2649 

 ทุนจดทะเบียน : 40,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 4,000,000 หุน้ 

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 40,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 
(1) จดทะเบียนยา้ยสถานประกอบการในระหว่างปี พ.ศ. 2557 เพ่ือความคล่องตวัและประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการ 
 

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 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 ทุนชาํระแลว้ : เทียบเท่า 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 
 

6. ช่ือ : Srithai (Hanoi) Company Limited (2) 

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

  Bac Ninh Province, Socialist Republic of Vietnam 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 โทรศพัท ์ : 84 6503 790023-4 

 โทรสาร : 84 6503 790025 

 ทุนจดทะเบียน : 424,920 ลา้นเวียดนามดอง 

 ทุนชาํระแลว้ : 42,000 ลา้นเวียดนามดอง 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 

  (ทางออ้มผา่น Srithai (Vietnam) Company Limited) 
(2) จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 
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7. ช่ือ : Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

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

  Gujarat, Republic of India 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 

 โทรศพัท ์ : 91 792 745 6876 

 ทุนจดทะเบียน : 400,000,000 อินเดียรูปี ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 40,000,000 หุน้ 

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 อินเดียรูปี 

 ทุนชาํระแลว้ : 399,975,000 อินเดียรูปี (3) 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนชาํระแลว้ 
(3) แบ่งเป็นการชาํระทุนตามมูลค่าท่ีตราไวจ้าํนวน 320 ลา้นอินเดียรูปี และส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 79.975 ลา้น

อินเดียรูปี 
 

 

8. ช่ือ : Srithai Superware India Limited 

 ท่ีตั้ง : 507 Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122001, Haryana, Republic of India 

 ประเภทธุรกิจ : คา้ขายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

 โทรศพัท ์ : 91 124 411 0404 

 โทรสาร : 91 124 411 0505 

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

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 อินเดียรูปี 

 ทุนชาํระแลว้ : 42,500,000 อินเดียรูปี 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 82.4 ของทุนชาํระแลว้ 
 

 

9. ช่ือ : บริษทั ศรีไทยโมลด์ส จาํกดั 

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

 ประเภทธุรกิจ : รับจา้งผลิตแม่พิมพ ์และผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

  เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 โทรศพัท ์ : 0 3837 9280-2 

 โทรสาร : 0 3847 6352, 0 3837 9283 

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

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 100,000,000 บาท 

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

 ท่ีตั้ง : 539 หมู่ท่ี 4 ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

 ประเภทธุรกิจ : รับจา้งผลิตแม่พิมพ ์และผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

  เพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 โทรศพัท ์ : 0 2324 0425-6 

 โทรสาร : 0 2324 0427 

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

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 120,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 51.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

บริษทัร่วม 

1. ช่ือ : บริษทั ศรีไทย ซันโค จาํกดั 

 ท่ีตั้ง : 15 ซอยสุขสวสัด์ิ 36 ถนนสุขสวสัด์ิ แขวงบางปะกอก 

  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 

 ประเภทธุรกิจ : คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 โทรศพัท ์ : 0 2427 0088, 0 2428 9936 

 โทรสาร : 0 2428 9935 

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

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 20,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 48.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

2. ช่ือ : Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. (4) 

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

  Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

 ประเภทธุรกิจ : คา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม 

 โทรศพัท ์ : 603 5191 4921 

 โทรสาร : 603 5191 4926 

 ทุนจดทะเบียน : 500,000 มาเลเซียริงกิต ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 500,000 หุน้ 

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 มาเลเซียริงกิต 

 ทุนชาํระแลว้ : 500,000 มาเลเซียริงกิต 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 48.0 ของทุนชาํระแลว้ (ทางออ้มผา่นบริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั) 
(4) จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 
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3. ช่ือ : บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั 

 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 

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 200,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 45.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

 

4. ช่ือ : บริษทั ชีวามาลา จาํกดั 

 ท่ีตั้ง : 1/132 หมู่ท่ี 2 ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพ์ลาสติกและ 

  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 

 โทรศพัท ์ : 0 3449 0130-1 

 โทรสาร : 0 3449 0132 

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

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 83 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 49,800,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 40.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

 

5. ช่ือ : บริษทั ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จาํกดั 

 ท่ีตั้ง : 30/27 หมู่ท่ี 2 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายกล่องกระดาษ 

 โทรศพัท ์ : 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 
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6. ช่ือ : PT. Srithai Maspion Indonesia 

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

  East Java, Republic of Indonesia 

 ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน 

 โทรศพัท ์ : 62 31 891 1061-3 

 โทรสาร : 62 31 891 3630 

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

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,115,250 อินโดนีเซียรูเปียะ 

 ทุนชาํระแลว้ : 10,394,130,000 อินโดนีเซียรูเปียะ 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 32.5 ของทุนชาํระแลว้ 

 

กจิการร่วมค้า 

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

 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 

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 10,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 50.0 ของทุนชาํระแลว้ 

 

บริษทัอืน่ 

1. ช่ือ : บริษทั แอลเอน็ ศรีไทย คอม จาํกดั 

 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 

  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 บาท 

 ทุนชาํระแลว้ : 76,000,000 บาท 

 สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ : ร้อยละ 20.0 ของทุนชาํระแลว้ 
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6.2 ข้อมูลสําคัญอืน่ 

 ในปี พ.ศ. 2557 และภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯไม่มี

ข้อมูลและ/หรือเหตุการณ์ใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู ้ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญเพ่ิมเติม

นอกเหนือไปจากท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยสารสนเทศแก่ผูล้งทุนอย่างเท่าเทียมกนัผ่านช่องทาง ELCID ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนเวบ็ไซตแ์ละหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ 
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ส่วนที่ 2 

การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษทัฯ 

 บริษทัฯมีโครงสร้างเงินทุนจากการออกหุ้นสามญัประเภทเดียว และไม่มีการระดมทุนโดยการออก

หลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หลกัทรัพยแ์ปลงสภาพ เป็นตน้ บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 

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

1 บาท 

 บริษทัฯไม่มีขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและ

เสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯมีการกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯเฉพาะ

ขอ้จาํกดัในการถือหุน้สามญัของบริษทัฯของคนต่างดา้ว ซ่ึงระบุใหค้นต่างดา้วมีสิทธิถือครองหุน้สามญัของบริษทัฯ

รวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 45 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด โดย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทัฯปิดสมุดทะเบียนรายช่ือผูถื้อหุน้คร้ังสุดทา้ยของปี พ.ศ. 2557 หุน้สามญัของบริษทัฯท่ีถือครอง

โดยผูถื้อหุน้ต่างดา้วมีจาํนวนร้อยละ 3.61 

 

7.2 ผู้ถือหุ้นสามญั 10 อนัดบัแรก ณ วนัที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 7.2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนร่วมกาํหนดทิศทางนโยบายของบริษทัฯ 

รายช่ือ อนัดบั จาํนวนหุ้น % ธุรกจิหลกั 

นายสนัน่  องัอุบลกลุ 1 440,823,510 16.27 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 

นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ 3 150,000,000 5.54 กรรมการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 

 

 7.2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีส่วนร่วมกาํหนดทิศทางนโยบายของบริษทัฯ 

รายช่ือ อนัดบั จาํนวนหุ้น % 

นางมยรีุ  ศิริวจันางกรู 2 163,073,490 6.02 

นายสมยศ  เลิศสุมิตรกลุ 4 102,208,000 3.77 

นายสมเกียรติ  เลิศสุมิตรกลุ 5 100,500,000 3.71 

นายไพวรรณ  ชาติพิทกัษ ์ 6 89,600,000 3.31 

นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกลุ 7 80,000,000 2.95 

นายสมบติั  เลิศสุมิตรกลุ 8 78,714,000 2.90 
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รายช่ือ อนัดบั จาํนวนหุ้น % 

บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 9 74,376,660 2.74 

นางสาวมิตดา  เลิศสุมิตรกลุ 10 68,635,920 2.53 

รวมจาํนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อนัดบัแรก 1,347,931,580 49.74 

จาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมด 2,709,904,800 100.00 
 

หมายเหตุ : 

(1) แมว้่าส่วนหน่ึงของกลุ่มผูถื้อหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะของนิยาม 

“ญาติสนิท” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่บริษทัฯพิจารณาเห็นว่า 

ผูถื้อหุ้นแต่ละรายในกลุ่มดังกล่าวก็มีความต้องการซ้ือหรือขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ ตลอดจน

แนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงเป็นของตนเอง ซ่ึงจากการประชุมผูถื้อหุน้ในหลายปีท่ีผ่านมา ก็ไม่

เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุ่มกนัใชสิ้ทธิออกเสียงร่วมกนัอย่างมีสาระสําคญัเพ่ือควบคุมมติ

ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้   ดงันั้น ดว้ยความเป็นอิสระของผูถื้อหุน้แต่ละรายดงักล่าว  บริษทัฯจึงเปิดเผย

การถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยไม่ไดน้าํมารวมกันและแสดงการถือหุ้นในลกัษณะของกลุ่มตระกูล

เดียวกนั 

(2) ผูล้งทุนสามารถดูขอ้มูลผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกท่ีเป็นปัจจุบนัไดจ้าก website ของบริษทัฯก่อนการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

 

7.3 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯของกรรมการบริษทัและผู้บริหาร 

 บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯของผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรส

ของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกบัสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ี 27 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวนหุ้น 

 จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น* % เพิม่ / (ลด) 

นายสนัน่  องัอุบลกลุ 440,823,510 16.27 440,823,510 16.27 0 

นายวิโรจน ์ เลาหะพนัธ์ุ 0 0.00 0 0.00 0 

นายเอง้ฮกั  นนทิการ และคู่สมรส 59,000 0.00 59,000 0.00 0 

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 0 0.00 0 0.00 0 

นางสิริพร  ไศละสูต 0 0.00 0 0.00 0 

นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ 150,000,000 5.54 150,000,000 5.54 0 

นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์และคู่สมรส 11,587,200 0.43 11,487,200 0.42 100,000 

นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 0 0.00 0 0.00 0 

นายปริญช ์ ผลนิวาศ 2,000,000 0.07 2,000,000 0.07 0 
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รายช่ือ ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จาํนวนหุ้น 

 จาํนวนหุ้น % จาํนวนหุ้น* % เพิม่ / (ลด) 

นายเศรษฐพงค ์ เหมินทคุณ 0 0.00 0 0.00 0 

นายประยรู  ขจิตต ์ 900,000 0.03 900,000 0.03 0 

นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกลุ 80,000,000 2.95 80,000,000 2.95 0 

นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต 1,420 0.00 1,420 0.00 0 

นายภาวตั  เฉลิมพงศ ์ 350,000 0.02 1,000,000 0.04 (650,000) 

นายพงษศ์กัด์ิ  กนัติรัตนาวงศ ์ 1,700,000 0.06 1,580,000 0.06 120,000 

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 

นายไชยโรจน ์ เอ่ียงธนรัตน ์และคู่สมรส 1,000 0.00 1,000 0.00 0 

รวมจาํนวนหุ้น 687,422,130 25.37 687,852,130 25.38 (430,000) 

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

* ปรับปรุงจาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบได ้

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บริษทัฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปีตามงบการเงินเฉพาะบริษทั และบริษทัฯตอ้งไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯสามารถจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปีและ

สอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกาํหนดไว ้โดยบริษทัฯมีขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 5 ปี 

ดงัน้ี 
 

ปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้* (บาท) 0.40 1.03 1.17 1.70 1.56 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้* (บาท) 0.35 0.60 0.75 1.10 1.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 88.53 58.13 64.36 64.89 63.95 
 

* จาํนวนหุน้ท่ีใชใ้นการคาํนวณอตัราส่วนขา้งตน้เท่ากบั 270,990,480 หุน้ ซ่ึงเป็นจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมดก่อนการ

เปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวใ้นปี พ.ศ. 2557 
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 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 

เน่ืองจากบริษทัย่อยแต่ละแห่งมีคณะผูบ้ริหารของตนเอง และมีอิสระในการกาํหนดนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล บริษทัฯจึงไม่สามารถกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บับริษทัย่อยได ้  กล่าวคือ เม่ือ

บริษทัย่อยมีผลกาํไรจากการดาํเนินงาน และไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด บริษทัย่อยจะจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ี

บริษทัย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น โดยไม่มีการกาํหนดอตัราส่วน

การจ่ายเงินปันผลไวล่้วงหนา้ 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

 

 บริษทัฯบริหารงานโดยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัตอ้งมี

กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 3 คน กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมตอ้งมี

จาํนวนอย่างนอ้ยคร่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นครบองคป์ระชุม กรรมการบริษทัแต่งตั้งโดยผู ้

ถือหุน้มีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการท่ีครบวาระสามารถไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีก หากไดรั้บการเสนอ

ช่ือและแต่งตั้งใหม่โดยผูถื้อหุน้ ในการบริหารงานประจาํของบริษทัฯนั้น คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะ

ผูบ้ริหารของบริษทัฯเป็นผูรั้บผิดชอบ 

 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แถวยืนจากซา้ยไปขวา : นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ,  นายมานิต  อติวานิชยพงศ,์  นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี, 

   นายเอง้ฮกั  นนทิการ,  นายปริญช ์ ผลนิวาศ 
 

แถวนัง่จากซา้ยไปขวา : นางสิริพร  ไศละสูต,  นายสนัน่  องัอุบลกลุ,  นายวิโรจน ์ เลาหะพนัธ์ุ, 

   นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ 
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 8.1.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษทัและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2557 

 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

จาํนวนคร้ัง

การประชุม 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าร่วมประชุม 

นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ,  กรรมการผู ้จัดการ , และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6 6 

นายวิโรจน ์ เลาหะพนัธ์ุ กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ 6 6 

นายเอง้ฮกั  นนทิการ กรรมการอิสระ,  กรรมการตรวจสอบ , และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6 6 

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

6 6 

นางสิริพร  ไศละสูต กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน, และกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี 

6 6 

นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ (1) กรรมการ 6 4 

นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ กรรมการ 6 6 

นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์(2) กรรมการ, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, และ

อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

6 6 

นายปริญช ์ ผลนิวาศ (3) กร ร ม ก า ร ,  ก ร รม ก า ร ส รร ห า แ ล ะพิ จ า ร ณ า

ค่าตอบแทน, กรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี, 

ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และ

เลขานุการบริษทั 

6 6 

 

 หมายเหตุ : 

(1) นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกุล ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 

2558 

(2) นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ไดล้าออกจากการเป็นอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 25 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

(3) นายปริญช์  ผลนิวาศ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือ

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 

บริษทัฯได้แสดงข้อมูลของกรรมการตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับ

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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 8.1.2 ผู้มอีาํนาจควบคุมบริษทั 

บริษทัฯไม่มีบุคคลท่ีเขา้ข่ายเป็น ผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทั ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย

การจดัการ หรือการดาํเนินงานของบริษทัฯอย่างมีนยัสาํคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้

ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

1) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละ 25 ของจาํนวนหุน้ท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

2) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษทัฯได ้

3) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือ

การดาํเนินงานของบริษทัฯใหป้ฏิบติัตามคาํสัง่ของตนในการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือ

การดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการดาํเนินงานในบริษทัฯหรือมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯเยี่ยงกรรมการหรือผู ้บริหาร รวมทั้ งบุคคลท่ีมีตําแหน่งซ่ึงมีอาํนาจหน้าท่ี

เช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของบริษทัฯ 

 

8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯมีคณะผูบ้ริหารซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคคลท่ีเขา้ข่ายนิยามคาํว่า 

ผูบ้ริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 23/2551 จาํนวน 15 คน ดงัน้ี 
 

รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 

2. นายปริญช ์ ผลนิวาศ รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร และ 

รักษาการผูอ้าํนวยการส่วนบญัชีและการเงิน 

3. นายเศรษฐพงค ์ เหมินทคุณ รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นธุรกิจเครือข่าย 

4. นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

5. นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาดอาวโุส-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 
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รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

14. นายอนุพช  ภาษวธัน ์ ผูอ้าํนวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

15. นายไชยโรจน ์ เอ่ียงธนรัตน ์ ผูอ้าํนวยการส่วนการขายตรง 

* นายจรุง  ศรีสกลุ เกษียณอายใุนรอบปี พ.ศ. 2557 
 

 บริษทัฯไดแ้สดงขอ้มลูของผูบ้ริหารตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร 

ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั โดยมีแผนภาพโครงสร้างองค์กรของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2557 เป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ : บริษทัฯไดพิ้จารณาบทบาทและอาํนาจในการบริหารจดัการของบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งระดบั

ผูอ้าํนวยการตามโครงสร้างองค์กรในปัจจุบนัแลว้ เห็นสมควรถือเป็นบุคคลผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรง

ตาํแหน่งระดบับริหารในลาํดบัท่ีส่ีตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 23/2551 
 

 

8.3 เลขานุการบริษทั 

 ดาํรงตาํแหน่งโดยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร คือ นายปริญช์  ผลนิวาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ขอ้มูลของ

เลขานุการบริษทัและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูด้าํรงตาํแหน่ง “เลขานุการบริษทั” ของบริษทัฯ ปรากฏในเอกสาร

แนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทัฯมีหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่กรองของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรม

และมีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกบัประเภทธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนัจากขอ้มูลการสาํรวจค่าตอบแทน

กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในส่วนของกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปริมาณงานและหนา้ท่ีความรับผิดชอบเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมสําหรับการ

กาํหนดค่าตอบแทน   อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยไดบ้รรจุไวเ้ป็น

วาระเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั 

 นอกจากน้ี บริษัทฯมีหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยผ่านกระบวนการพิจารณา

กลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคาํนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ 

ผลงานท่ีสร้างคุณค่าให้กบับริษทัฯ และความเหมาะสมภายใตโ้ครงสร้างค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯกาํหนด ซ่ึงปัจจุบนั

แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัประจาํปี เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพ เป็นตน้ กบัค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ รถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 

 ในการพิจารณาอตัราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนสัประจาํปีของผูบ้ริหาร คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายอตัราการปรับ

เงินเดือนและการจ่ายโบนสั ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯในแต่ละปี พร้อมทั้งมอบหมายให้

กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารอีก 2 คน กาํหนดเป็นหลกัเกณฑ ์ตลอดจนมอบหมายใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหารเป็นผูพิ้จารณาอตัราการปรับเงินเดือน และอตัราการจ่าย

โบนสัประจาํปีตามผลงานของผูบ้ริหารแต่ละคน   นอกจากน้ี บริษทัฯไดมี้การกาํหนดแผนการจ่ายค่าตอบแทน

ใหแ้ก่ผูบ้ริหารซ่ึงรวมถึงกรรมการผูจ้ดัการโดยแบ่งเป็นผลประโยชนร์ะยะสั้นและผลประโยชนร์ะยะยาวดงัน้ี 

• ผลประโยชนร์ะยะสั้น 

บริษทัฯจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนสั ตามผลประเมินการปฏิบติังานประจาํปีและค่าดชันีช้ี

วดัผลงาน (Key Preformance Indicators) ของแต่ละส่วนงาน อาทิ 

- ยอดขาย 

- ผลผลิต 

- อตัรากาํไรขั้นตน้ 

- การควบคุมค่าใชจ่้าย 

ตลอดจนอาจพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนสัดว้ยอตัราพิเศษ ตามผลการดาํเนินงานและค่าดชันีช้ี

วดัผลงานดงักล่าวของบริษทัฯ 
 

• ผลประโยชนร์ะยะยาว 

บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการพิจารณาใหสิ้ทธิผูบ้ริหารในการซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯตามโครงการสะสม

หุน้สาํหรับพนกังานบริษทัจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP) หรือสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้ในราคาท่ีกาํหนด (Employee Stock Options : ESOP) 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯสาํหรับปี พ.ศ. 2557 เป็นดงัน้ี 

 

 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการ กาํหนดจ่ายเฉพาะค่าเบ้ียประชุม โดยจ่ายตามจาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

ดงัน้ี 

รายช่ือ-ตาํแหน่ง 
จาํนวนเงิน (บาท) 

ปี 2557 ปี 2556 

คณะกรรมการบริษทั 

   ประธานกรรมการ – นายสนัน่  องัอุบลกลุ 

 

300,000 

 

290,000 

   กรรมการ 8 คน ประกอบดว้ย 

     นายวิโรจน ์ เลาหะพนัธ์ุ 

 

150,000 

 

145,000 

     นายเอง้ฮกั  นนทิการ 150,000 145,000 

     นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 150,000 145,000 

     นางสิริพร  ไศละสูต 150,000 145,000 

     นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ 100,000 145,000 

     นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 150,000 145,000 

     นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ 150,000 145,000 

     นายปริญช ์ ผลนิวาศ 150,000 145,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1,450,000 1,450,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายวิโรจน ์ เลาหะพนัธ์ุ 

 

350,000 

 

350,000 

   กรรมการตรวจสอบ 2 คน ประกอบดว้ย 

     นายเอง้ฮกั  นนทิการ 

 

150,000 

 

150,000 

     นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 150,000 112,500 

รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 650,000 612,500 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – 

     นางสิริพร  ไศละสูต 

 

 

25,000 

 

 

12,500 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3 คน ประกอบดว้ย 

     นายสนัน่  องัอุบลกลุ 

 

20,000 

 

10,000 

     นายเอง้ฮกั  นนทิการ 20,000 10,000 

     นายปริญช ์ ผลนิวาศ 10,000 10,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 75,000 42,500 
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รายช่ือ-ตาํแหน่ง 
จาํนวนเงิน (บาท) 

ปี 2557 ปี 2556 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

   ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี – 

     นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 

 

 

50,000 

 

 

37,500 

   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 3 คน ประกอบดว้ย 

     นางสิริพร  ไศละสูต 

 

40,000 

 

20,000 

     นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ 30,000 30,000 

     นายปริญช ์ ผลนิวาศ 40,000 30,000 

รวมค่าตอบแทนกรรมการกาํกับดูแลกจิการที่ด ี 160,000 117,500 

รวมทั้งส้ิน 2,335,000 2,222,500 

 

หมายเหตุ : 

1. ปี พ.ศ. 2557 ค่าเบ้ียประชุมท่ีบริษทัฯจ่ายใหแ้ก่กรรมการแต่ละคนอยู่ภายในวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ี

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33 (ประจาํปี พ.ศ. 2557) 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 

1.4. ค่าเบ้ียประชุมสาํหรับคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  จาํนวน 50,000 บาท/ปี 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี   จาํนวน 40,000 บาท/ปี/คน 

อตัราค่าเบ้ียประชุมดงักล่าวใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นตน้ไป 

2. นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2558 

3. นายปริญช์  ผลนิวาศ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 11 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

4. บริษทัฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
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  2) ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยเงินเดือนและโบนสั ดงัน้ี 

ค่าตอบแทน 

ปี 2557 ปี 2556 

จาํนวนราย จาํนวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

จาํนวนราย จาํนวนเงินรวม 

(ล้านบาท) 

เงินเดือน 15 57.76 15 55.11 

โบนสั 15 10.78 15 9.89 

รวม 15 68.54 15 65.00 
 

หมายเหตุ : 

1. รายช่ือผูบ้ริหารท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 

1.1  นายสนัน่  องัอุบลกลุ 

1.2  นายปริญช ์ ผลนิวาศ 

1.3  นายเศรษฐพงค ์ เหมินทคุณ 

1.4  นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 

1.5  นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์

1.6  นายประยรู  ขจิตต ์

1.7  นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกลุ 

1.8  นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต 

1.9  นายภาวตั  เฉลิมพงศ ์

1.10  นายพงษศ์กัด์ิ  กนัติรัตนาวงศ ์

1.11  นายจรุง  ศรีสกลุ 

1.12  นายราเกส  ซิงห์ 

1.13  นายชยัชาญ  เจริญสุข 

1.14  นายอนุพช  ภาษวธัน ์

1.15  นายไชยโรจน ์ เอ่ียงธนรัตน ์

2. รวมโบนสัคา้งจ่ายของปีดว้ย 

 

 

 8.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ 

  1) ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 

บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ทั้ ง ท่ี เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่

คณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
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  2) ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร 

   2.1) ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเป็นตวัเงิน ประกอบดว้ย 

   - เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับผูบ้ริหารท่ีสมคัร

เป็นสมาชิก 2 คน รวมทั้งส้ิน 0.19 ลา้นบาท 

   - สวสัดิการอ่ืนๆ 

บริษัทฯจัดให้มีสวสัดิการอ่ืนๆ แก่ผูบ้ริหารทั้ งในส่วนของสวสัดิการพ้ืนฐานตาม

กฎหมาย ได้แก่ เงินประกันสังคมส่วนท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ และ

สวสัดิการพิเศษซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมพิเศษสําหรับ

พนกังานท่ีเกษียณอายุ และรางวลัทองคาํสาํหรับพนกังานท่ีครบรอบอายุการทาํงานและมิไดเ้ป็น

สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษทัฯ โดยในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯได้จ่ายเงินสําหรับ

สวสัดิการอ่ืนๆ แก่ผูบ้ริหารรวมทั้งส้ิน 4.23 ลา้นบาท 

 

   2.2) ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ รถประจาํตาํแหน่ง 

 

8.5 บุคลากร 

 8.5.1 อตัรากาํลงัคนแยกตามสายงาน ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุขสวัสดิ� โคราช บางปู
อมตะนคร 

ชลบุรี

ผู้บริหาร 12 0 0 1 2 15

สายงานสนับสนุน 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

สุขสวัสดิ� โคราช บางปู
อมตะนคร 

ชลบุรี

ผู้บริหาร 12 0 0 1 2 15

สายงานสนับสนุน 177 0 0 0 0 177

สายงานการขายและการตลาด 367 0 0 0 0 367

สายงานผลิต 0 421 1,381 358 646 2,806

รวม 556 421 1,381 359 648 3,365

รวม

พ.ศ. 2557

(หน่วย : คน)
สํานักงาน

โรงงาน
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 หมายเหตุ : 

1. ในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารจาํนวน 2 คน เพ่ือทดแทนผูบ้ริหารท่ีครบอายุสัญญาว่าจา้ง

จาํนวน 1 คน และแต่งตั้งเพ่ิมเติมจาํนวน 1 คน เพ่ือรับผิดชอบดา้นการตลาดขายตรงของกลุ่ม

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

2. อตัรากาํลงัคนในสายงานการผลิตของโรงงานสุขสวสัด์ิเพ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2556 แต่ลดลงในปี พ.ศ. 

2557 เป็นผลจากการขยายสายงานผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมเติม และการ

หมุนเวียนเขา้ออกตามปกติของพนกังาน 

3. อตัรากาํลงัคนในสายงานการผลิตของโรงงานโคราช โรงงานบางปู และโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ใน

ปี พ.ศ. 2557 ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 เน่ืองจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการ

ลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ และการลดลงของผลผลิตตามคาํสั่งซ้ือของลูกคา้ ส่งผลให้

ใชก้าํลงัคนลดลง 

4. บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 5 ปีท่ีผา่นมา 
 

 

 8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนท่ีบริษทัฯจดัใหมี้แก่พนกังานทุกระดบัชั้นอย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เดียวกนั ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนสัและเบ้ียขยนั เงินสมทบประกนัสังคม เงิน

สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ รวมจนถึงสวสัดิการพิเศษสาํหรับพนกังานท่ีมิได้

เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯกาํหนด ไดแ้ก่ เงินช่วยเหลือเพ่ิมเติม

พิเศษสาํหรับพนกังานท่ีเกษียณอาย ุและรางวลัทองคาํสาํหรับพนกังานท่ีครบรอบอายุการทาํงาน โดยในปี 

พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดจ่้ายผลตอบแทนดงักล่าวใหแ้ก่พนกังานทั้งองคก์รรวมทั้งส้ิน 857.87 ลา้นบาท 

นอกจากกองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีบริษทัฯจดัตั้งในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือเป็นสวสัดิการใหแ้ก่ผูบ้ริหาร

และพนกังาน ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯยงัไดก้าํหนดแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานเพ่ือความ

โปร่งใส ชดัเจน เป็นธรรม และจูงใจ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแผนการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารทั้งใน

ส่วนของผลประโยชนร์ะยะสั้นท่ีจะมีการประเมินการปฏิบติังานประจาํปีและค่าดชันีช้ีวดัผลงาน ควบคู่กบั

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผลประโยชน์ระยะยาวท่ีบริษทัฯอยู่ระหว่างการพิจารณาใหสิ้ทธิในการ

สุขสวัสดิ� โคราช บางปู
อมตะนคร 

ชลบุรี

ผู้บริหาร 11 0 0 1 1 13

สายงานสนับสนุน 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
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ซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯตามโครงการสะสมหุ้นสําหรับพนกังานบริษทัจดทะเบียน (Employee Joint 

Investment Program : EJIP) หรือสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ในราคาท่ีกาํหนด (Employee Stock Options : ESOP) 

 

 8.5.3 การพฒันาทรัพยากรบุคลากร 

 บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเน่ือง โดยมอบหมายใหส้าํนกัพฒันา

ทรัพยากรมนุษยก์าํหนดแผนงานและดาํเนินการจดัหลกัสูตร รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้าง พฒันา 

และเพ่ิมศกัยภาพพนกังานทุกคนในองคก์รใหมี้ความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญในสายงานท่ีตนเอง

ปฏิบติั ตลอดจนมีความพร้อมและศกัยภาพท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคต 

 ในปี พ.ศ. 2557 สาํนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดก้าํหนดหลกัสูตรการอบรมต่างๆ ใหแ้ก่พนกังาน

ตามลาํดบัความสาํคญัและความเร่งด่วน พร้อมทั้งตั้งงบประมาณเพ่ือใชใ้นการสนบัสนุนการจดัอบรมตาม

ผลของการสํารวจความตอ้งการอบรมความรู้และพฒันาทกัษะจากพนกังาน ซ่ึงตลอดทั้งปีก็ไดมี้การจดั

อบรมทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯใหแ้ก่พนกังานทุกระดบัชั้นหลายหลกัสูตร   นอกจากน้ี สาํนกัพฒันา

ทรัพยากรมนุษยไ์ดใ้หค้วามสาํคญัและร่วมผลกัดนัให้มีการจดัฝึกอบรมในรูปแบบ On the Job Training 

(OJT) อย่างเป็นรูปธรรมข้ึนในทุกหน่วยงานในองค์กร ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายน้อยมากเม่ือเทียบกบัค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจากการจัดฝึกอบรมในลักษณะเต็มรูปแบบ โดยเน้นการฝึกด้วยการปฏิบัติงานจริง และมี

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูช้าํนาญงานนั้นๆ เป็นผูส้อนงานใหอ้ยา่งมีขั้นตอน คอยดูแลการปฏิบติังานของผูเ้ขา้รับ

การสอน ดว้ยเลง็เห็นคุณประโยชนต่์อทั้งตวัพนกังานและองคก์รดงัน้ี 

• สร้างความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะในการทาํงาน และการฝึกฝนความคิดในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

ในการทาํงาน ใหแ้ก่ผูรั้บการสอนงานในระหวา่งการปฏิบติังาน หรือทาํใหเ้กิดความรู้หรือส่ิง

ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อองคก์ร 

• เห็นผลของการสอนงานไดใ้นระยะสั้น 

• ส่งเสริมให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้ และการแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ในองค์กร ซ่ึงเป็น

หน่ึงในพนัธกิจของบริษทัฯ 

• ดึงเอาความรู้ท่ีอยูใ่นตวัผูส้อนงานหรือผูเ้ช่ียวชาญ (Tacit Knowledge) ออกมาถ่ายทอดใหค้น

ในองคก์รไดเ้ขา้ใจ นาํไปใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงผูส้อนงาน

หรือผูเ้ช่ียวชาญกไ็ดรั้บโอกาสในการทบทวนองคค์วามรู้ของตนไปในขณะเดียวกนั 

• พฒันาสมัพนัธภาพระหวา่งผูส้อนงานกบัผูป้ฏิบติังาน หรือระหวา่งผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั 

 

 การสร้างวฒันธรรมองค์กร 

ดว้ยวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจท่ีมุ่งมัน่ในการพฒันาธุรกิจสู่ระดบัสากล ใหอ้งคก์รสามารถเติบโตอย่าง

มัน่คงและยัง่ยืน อีกทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริษทัฯให้มีคุณค่าเพ่ิมข้ึนโดยการยกระดบัความสามารถ 

ทกัษะวิชาชีพ คุณภาพการทาํงานและคุณภาพชีวิต เพ่ือช่วยกนัสร้างผลงานท่ีดีให้แก่องค์กรและนาํพา

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

ประสิทธิผลในงาน มาใช้ในการพฒันาบุคลากรและพร้อมท่ีจะปลูกฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กรของ  

บริษทัฯต่อไป โดย หลกัการจดัการ 4 ประการ (4S) ประกอบดว้ย 

 

STRENGTH (แขง็แกร่ง) ทีมงานแขง็แกร่ง  องคก์รแขง็แกร่ง 

• บุคลากรมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม ร่วมแรงร่วมใจทาํงานเป็นทีม รักองค์กร

เสมือนหน่ึงคือ ชีวิตของพนกังาน 

 

STRETCH (กา้วไกล) ทาํวนัน้ีใหดี้กวา่ ทาํวนัหนา้ใหก้า้วไกล 

• บุคลากรสามารถพฒันาและปรับปรุงศกัยภาพตนเอง และงานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยู่

ตลอดเวลา 

 

SPEED (ฉบัไว)  ตอบรับฉบัไว ใส่ใจบริการ 

• บุคลากรสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกองค์กรดว้ยขอ้มูลท่ี

เป็นปัจจุบนั ถกูตอ้ง รวดเร็ว และสร้างความประทบัใจในการบริการ 

 

SYSTEM (มีระบบ) มีระบบ สอบกลบัได ้

• บุคลากรสามารถทาํงานไดอ้ย่างเป็นระบบ และมีหลกัการตดัสินใจบนพ้ืนฐานของขอ้มูล

ขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บการวิเคราะห์อยา่งถกูตอ้งแม่นยาํ 

 

ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดร้ณรงคแ์ละดาํเนินกิจกรรมทบทวนความรู้ความเขา้ใจหลกัการจดัการ 

4 ประการ (4S) อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เพ่ือปลูกฝัง 4S ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รของบริษทัฯ โดยสํานกั

พฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดจ้ดัหลกัสูตรและกิจกรรมต่างๆ ให้พนกังานทุกระดบัชั้นมีส่วนร่วมและปฏิบติั 

เพ่ือเสริมสร้างและทบทวนจนเกิดความรู้ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตามหลกัการจดัการ 4 ประการ 

(4S) ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสมํ่าเสมอ 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในวฒันธรรมท่ีได้ถือปฏิบัติ ภายใต้กรอบของ

จรรยาบรรณท่ีไดมี้การพฒันาให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซ่ึงผลจากการดาํเนินการดงักล่าว ทาํให้บริษทัฯไดรั้บผลการประเมินระดบั “ดีมาก” (Very 

Good) จากการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2557 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษทัฯ และ

ประกาศใชต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซ่ึงในแต่ละปีท่ีผา่นมากไ็ดมี้การพฒันาและปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

ตามความเหมาะสม และต่อมาคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในปี พ.ศ. 2555 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบติังานร่วมกบัคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในปี พ.ศ. 2555 เพ่ือทาํหนา้ท่ีติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯใหท้นัสมยั เหมาะสมกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัและประกาศใชน้โยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ฉบบั

ปรับปรุง คร้ังท่ี 3 (พ.ศ. 2556) ซ่ึงครอบคลุมในแต่ละหมวดโดยสรุปดงัน้ี 

 

 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 3 (พ.ศ. 2556) 

 

หมวดที่ 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัเคารพในสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบติัเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อ

หุน้และอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้สมควรไดรั้บอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง 

โปร่งใส ทนัต่อเวลา ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 

2. การประชุมผูถื้อหุน้ 

3. การดาํเนินการในการประชุม 

4. การจดัทาํรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 
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หมวดที่ 2   การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายดว้ยความเป็นธรรม

และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย รวมถึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นต่างชาติ  นอกจากน้ี 

คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้สิทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น 

ขอ้เสนอแนะและออกเสียงลงมติในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือใชสิ้ทธิร่วมการตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัต่างๆ 

ตลอดจนการเลือกตั้ งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. การใหข้อ้มลูก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ 

3. สิทธิเพ่ือความเท่าเทียมกบัคณะกรรมการบริษทั/ฝ่ายบริหาร 
 

หมวดที่ 3   บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 คณะกรรมการบริษทัเคารพสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบหรือ

อาจไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุน้ ผูร่้วมลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี 

ผูส้อบบญัชีอิสระ ส่ือมวลชน ชุมชนท่ีบริษทัฯตั้งอยู่ สังคมรอบขา้ง ตลอดจนภาครัฐ ตามนโยบายและแนวปฏิบติัท่ี

เก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ของบริษทัฯ รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหว่างบริษทัฯกบัผูมี้

ส่วนไดเ้สียอย่างสมํ่าเสมอในการสร้างความมัน่คงและการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของบริษทัฯ ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ 

ดงัน้ี 

1. การปฏิบติัต่อพนกังาน 

2. การดาํเนินธุรกิจตามกรอบกติกาท่ีเป็นธรรม 

3. การปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

4. การต่อตา้นการทุจริต และการแจง้เบาะแสในการกระทาํผิด 
 

หมวดที่ 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่าง

เหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน และขอ้มูลท่ี

มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ โครงสร้างผูถื้อหุน้ การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจ เพ่ือเป็นประโยชนต่์อผูถื้อหุน้และบุคคลภายนอก โดยไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เป็นผูรั้บผิดชอบ

นาํเสนอขอ้มูลต่างๆ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงไดผ้่านทุกช่องทางท่ีบริษทัฯกาํหนดอยู่

เสมอ เพ่ือใหน้กัลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูบริษทัฯ กรรมการ และผูถื้อหุน้ 

2. การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

3. ผลการดาํเนินงาน 

4. ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลู 
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หมวดที่ 5   ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ซ่ึงครอบคลุมในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

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) ฉบบัเต็ม บน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯท่ี www.srithaisuperware.com 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

ตามข้อบังคับของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) กําหนดองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษทั ดงัน้ี “คณะกรรมการของบริษทัใหมี้จาํนวนไม่เกินสิบสองคนและไม่นอ้ยกว่าหา้คน 

และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร” 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ ท่ี

หลากหลายและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามความ

รับผิดชอบของตน เพ่ือประโยชนข์องบริษทัฯ ปัจจุบนัมีจาํนวน 9 คน โดยรวมกรรมการท่ีเป็นสุภาพสตรี 2 

คน ประกอบดว้ยตวัแทนของผูถื้อหุ้นและเป็นผูบ้ริหารรวม 5 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและ
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ความเช่ียวชาญในธุรกิจของบริษทัฯ และกรรมการอิสระ 4 คน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีทกัษะและประสบการณ์

หลากหลายท่ีสามารถใชวิ้จารณญาณไดอ้ย่างอิสระ ตลอดจนมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีระบุ

ไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 

คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 

 

 หน้าที่ ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและการ

กาํกบัดูแล เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดและเพ่ิมมูลค่าแก่ผูถื้อหุน้อย่างต่อเน่ือง มีจริยธรรมท่ีดีและคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก

กลุ่มทั้งในปัจจุบนัและระยะยาว หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัมีดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

2. กาํหนดเป้าหมายและนโยบายการดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหฝ่้ายบริหารนาํไปปฏิบติั 

3. ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารใหบ้ริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นไปตาม

มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

4. จดัประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละคร้ัง เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯให้ผูถื้อหุ้น

รับทราบและอนุมติั และเพ่ือขอมติต่างๆ จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออาํนาจ

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

5. จดัประชุมคณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ย 6 คร้ังต่อปี 

6. ทาํธุรกรรมหรือการกระทาํใดๆ อนัมีผลกระทบท่ีสําคญัต่อฐานะการเงิน ภาระหน้ีสิน และ

ช่ือเสียงของบริษทัฯ เช่น การกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน เป็นตน้ 

7. พิจารณาการทาํรายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย บริษทัร่วม กบับุคคลท่ีเก่ียว

โยงกนั ในส่วนท่ีไม่จาํเป็นตอ้งขอมติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

8. กาํหนดใหบ้ริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

9. กาํกบัดูแลใหก้ารรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนๆ ต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ต่างๆ เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส 

10. แต่งตั้งและกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีใหก้บัคณะกรรมการชุดยอ่ยชุดต่างๆ 

11. กาํหนดและเปล่ียนแปลงผูมี้อาํนาจในการทาํนิติกรรมผกูพนัของบริษทัฯ 

12. กาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจของบริษทัฯ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพปัจจุบนั 

13. อนุมติักลยทุธ์การทาํธุรกิจ 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 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทั

ไดอ้นุมติันโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจของบริษทัฯ พร้อมทั้งอนุมติักลยุทธ์การทาํธุรกิจ แผนงานและงบประมาณของ

บริษทัฯสาํหรับปี พ.ศ. 2558 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

• ดว้ยความรับผิดชอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

• ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต เพ่ือรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯและผูถื้อหุน้ (Duty of Loyalty) 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทัฯ มติคณะกรรมการบริษทั มติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้ งหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีกาํกบั

ดูแล (Duty of Obedience) 

• เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และ

ทนัเวลา (Duty of Disclosure) 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เพ่ือทาํหนา้ท่ี

ดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้คณะกรรมการบริษทัมีการติดตามผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีสิทธิร้องขอขอ้มลูข่าวสารของบริษทัฯไดอ้ยา่งอิสระ 

 

 อาํนาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัใชอ้าํนาจอนุมติัภายใตข้อบเขตของวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ในปี พ.ศ. 2557 อาทิ 

• การอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 100 ลงทุนจดัตั้งบริษทัใหม่ 

• การอนุมติัใหบ้ริษทัฯกูย้ืมเงินระยะยาวและเพ่ิมวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบัสถาบนัการเงิน 

• การอนุมติัใหบ้ริษทัฯคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินเพ่ือบริษทัยอ่ย 
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 เงือ่นไขการลงนามผูกพนับริษทัตามที่กาํหนดในหนังสือรับรองบริษทั 

กรรมการบริษทั 2 ใน 4 คน คือ นายสนัน่  องัอุบลกุล, นายมานิต  อติวานิชยพงศ์, นายณพล     

เลิศสุมิตรกลุ และนายปริญช ์ ผลนิวาศ ลงนามร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 

 

 การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยปีละ 6 คร้ัง โดย

กาํหนดวนัท่ีจะประชุม พร้อมดว้ยเวลาและสถานท่ีประชุมไวล่้วงหนา้ตลอดปี กรรมการมีหนา้ท่ีเขา้ร่วม

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจาํนวนคร้ังท่ีจดัประชุม โดยในปี พ.ศ. 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมกนัเองโดยไม่มีผูบ้ริหาร

เขา้ร่วมจาํนวน 1 คร้ัง ซ่ึงไดเ้ปิดเผยจาํนวนคร้ังของการเขา้ประชุมของกรรมการแต่ละคนไวใ้นหวัขอ้ 8.1 

คณะกรรมการบริษทั 

 เลขานุการบริษทั มีหนา้ท่ีรวบรวมขอ้มลูเสนอประธานกรรมการ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมคณะกรรมการบริษทั และจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารขอ้มูลประกอบการประชุมให้

กรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพ่ือไดมี้เวลาศึกษาและพิจารณา ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคาํนึงถึง

ผลประโยชนข์องบริษทัฯ ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 

 วาระการประชุมตามปกติท่ีสําคญัประกอบดว้ยการรับทราบผลการสอบทานหรือการตรวจสอบ

รายงานทางการเงินโดยผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ การพิจารณา

และการติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงาน การพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบในเร่ืองสําคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ เช่น วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทาง

การเงิน แผนงานและงบประมาณ เป็นตน้ การรับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัและ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การรับทราบรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษทัฯของกรรมการ การ

พิจารณาการทาํรายการท่ีมีลกัษณะเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีเขา้ข่ายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

(ถา้มี) ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหารนาํเสนอ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีนาํเสนอ

สาระสาํคญัของแต่ละวาระการประชุม เพ่ือประมวลความเห็น และใหไ้ดข้อ้สรุปเป็นมติท่ีประชุมเพ่ือนาํไป

ดาํเนินการต่อไป โดยเปิดโอกาสให้กรรมการร่วมแสดงความเห็นและอภิปรายในแต่ละวาระไดอ้ย่าง

เพียงพอ พร้อมทั้งเชิญผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดท่ีชดัเจนในวาระ

นั้นๆ ตามความเหมาะสม 

 หากมีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใดและเขา้ร่วมประชุม เลขานุการบริษทัจะแจง้กรรมการ

คนนั้นเพ่ือขอให้ไม่เข้าร่วมประชุมเฉพาะวาระนั้ น  อย่างไรก็ตาม ต้องมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัอย่างน้อยสองในสามของจาํนวนกรรมการท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซ่ึง

เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ   ทั้งน้ี ในการสรุปมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ใหถื้อเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง เวน้แต่กรณีการแต่งตั้งกรรมการ

ทดแทนในตาํแหน่งกรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ มติคณะกรรมการ
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บริษทัตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ ซ่ึงเป็นไป

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 17 และ 21 

 เลขานุการบริษัท เป็นผูจ้ดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมี

รายละเอียดท่ีสมบูรณ์เพียงพอ และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษทั 

ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือพร้อมสําหรับการคน้หาหรือตรวจสอบจากกรรมการและผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

 

 วาระการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทักาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยกาํหนดให้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่ละปี กรรมการ

จาํนวน 1 ใน 3 ตอ้งออกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง สามารถได้รับการแต่งตั้ งให้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการใหม่ได ้หากไดรั้บการเสนอช่ือและแต่งตั้งใหม่โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 หากกรรมการคนใดพน้จากตาํแหน่งกรรมการ ก็ให้พน้จากการเป็นกรรมการชุดย่อยท่ีไดรั้บการ

แต่งตั้งนั้นดว้ย 

 กรรมการรวม 8 คน จากทั้งหมด 9 คน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งมากกว่า 9 ปี เน่ืองจากกรรมการ

ทุกคนของบริษทัฯ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุและประสบการณ์ท่ีหลากหลายทั้งจากธุรกิจดา้นการผลิตและ

ธุรกิจอ่ืนๆ จึงสามารถกาํหนดนโยบายทิศทางองคก์ร พร้อมทั้งติดตามการบริหารจดัการของฝ่ายจดัการให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ตลอดจน

ดูแลผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ทาํให้ไดรั้บความเช่ือถือเช่ือมัน่ และไดรั้บการอนุมติัต่อวาระ

การดาํรงตาํแหน่งจากท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ตลอดมา 

 

 จาํนวนบริษทัที่กรรมการแต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรรมการ มีประสิทธิภาพและมีเวลาปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่าง

เพียงพอ จึงกาํหนดใหก้รรมการแต่ละคน สามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ซ่ึงเม่ือ

รวมบริษทัฯดว้ยแลว้ ตอ้งไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2557 กรรมการทุกคนไดป้ฏิบติัตามเกณฑด์งักล่าว 

 นอกจากน้ี ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนนั้น กาํหนดให้กรรมการตอ้ง

ปฏิบติัตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด รวมถึงตอ้งไม่เป็น

กรรมการในกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ 

 

 รายงานของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การจดัทาํรายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วนัส้ินสุดของแต่ละ

ไตรมาสและ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯตามลาํดบั และจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีพิจารณางบการเงินของ

บริษทัฯและงบการเงินรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตข้อ้กาํหนดของตลาด
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หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทาง

การเงิน ซ่ึงลงนามโดยประธานกรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดท่ีคณะกรรมการ

บริษทัอนุมติัแต่งตั้ง ดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้ลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการซ่ึงปัจจุบนัคือ นายสนัน่ องัอุบลกุล 

โดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1. เป็นผูน้าํดา้นนโยบาย กาํหนดวิสยัทศัน ์และกาํกบัดูแลการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัสูง และ

คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

3. ดูแลให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั

บริษทัฯและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเล่ียง

การแสดงใหเ้ห็นถึงการชกันาํใหเ้ห็นคลอ้ยตามกรรมการคนใดคนหน่ึง 

5. ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียงและ

คะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมีจาํนวนเท่ากนั 

6. เป็นผูน้าํในการกาํหนดและปฏิบติัตามจริยธรรมหรือวฒันธรรมองค์กรและนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

7. ใหค้าํแนะนาํ และการแยกบทบาทท่ีชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร 

8. เป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษทัต่อบุคคลภายนอกและเป็นผูน้าํในการช้ีแจงส่ือสาร ต่อ

สาธารณชน ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ 

 

 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร 

 บริษทัฯไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายบริหาร ซ่ึง

นอกจากจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดก้าํหนดไวแ้ละกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของฝ่าย

บริหารในระดบันโยบายแลว้ คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดย

แยกเป็นส่วนของกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงเป็นตาํแหน่งผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ และของคณะผูบ้ริหาร เพ่ือ

ความชดัเจนของการปฏิบติัหนา้ท่ี และเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถกาํกบัดูแลและประเมินผลการ

ปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงจดัทาํเป็นประจาํทุกปีไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัน้ี 

 หน้าที่ความรับผดิชอบของกรรมการผู้จดัการ 

1. บริหารและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/

เป้าหมายบริษทัฯ และมีความเขม้แขง็ทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 
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2. บริหารจดัการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ

บริษทัฯ 

3. บริหารจดัการดา้นบริหารการเงิน เพ่ือใหมี้โครงสร้างและตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมและ

มัน่คง 

4. บริหารจดัการการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม เพ่ือใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีและยัง่ยืน 

5. บริหารจดัการดา้นการบริหารความเส่ียงขององคก์รอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

6. บริหารจดัการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาส่ิงแวดลอ้มและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

7. ดูแลและปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และระเบียบ

บริษทัฯโดยเคร่งครัด 

8. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะผู้บริหาร 

 คณะผูบ้ริหารตอ้งบริหารงานเพ่ือให้มีการปฏิบติัตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการ

บริษทั หรือตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัดงัน้ี 

1. บริหารและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/

เป้าหมายบริษทัฯ และมีความเขม้แขง็ทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 

2. พิจารณากลั่นกรองเร่ือง/วาระต่างๆ ท่ีจะเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและ

ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

3. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. วางแผนและพิจารณากลั่นกรองแผนงานต่างๆ ทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว เพ่ือบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ 

5. วางแผนการบริหารทางการเงิน เพ่ือลดภาระทางการเงินและให้บริษทัฯมีโครงสร้างทาง

การเงินท่ีมัน่คง 

6. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ตลอดจนระเบียบของบริษทัฯ

โดยเคร่งครัด 
 

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติัและขอบเขตอาํนาจการอนุมติัของฝ่ายบริหาร ซ่ึง

ประกอบดว้ยประเภทของรายการและวงเงินอนุมติั เพ่ือความคล่องตวัของการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 

และเป็นการแบ่งแยกอาํนาจการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารให้มีความชัดเจนและ

ถกูตอ้งตามกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 อน่ึง แมว้่าปัจจุบันผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการและตาํแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการซ่ึงเป็น

ตาํแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร เป็นบุคคลเดียวกนั คือ นายสนัน่  องัอุบลกุล แต่บริษทัฯก็ไดมี้การกาํหนด

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของทั้งสองตาํแหน่งแยกกนัไวอ้ย่างชดัเจนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั
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ไดพิ้จารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากนายสนัน่  องัอุบลกุล ซ่ึงเป็นตวัแทนจากกลุ่มผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทัฯเป็นเวลานาน และเป็นท่ียอมรับในวงการธุรกิจและสังคม

อยา่งแพร่หลาย 

 การดาํรงตาํแหน่งทั้งสองตาํแหน่งในเวลาเดียวกนันั้น ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการได้

ตระหนกัและแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งไดอ้ย่างชดัเจน ทั้งในส่วน

ของการบริหารงานประจาํ การประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถื้อหุ้น และอ่ืนๆ ตลอดจน

สามารถปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีและตดัสินใจตามขอบเขตอาํนาจของแต่ละตาํแหน่งไดเ้ป็นอยา่งดี โดยได้

ใชป้ระโยชนจ์ากการเป็นบุคคลเดียวกนัท่ีสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานดงัน้ี 

• ในฐานะประธานกรรมการ ช่วยให้สามารถรับทราบการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดอ้ย่าง

ใกล้ชิดและในสภาพความเป็นปัจจุบัน ซ่ึงจะควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบของนโยบาย

คณะกรรมการบริษทั และในฐานะกรรมการผูจ้ดัการ ก็สามารถบริหารงานให้สอดรับกบั

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั 

• ในฐานะประธานกรรมการ นอกจากการปฏิบติัหนา้ท่ีในการเป็นประธานในท่ีประชุมของ

การประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงตอ้งกาํกบัและควบคุมดูแลการ

ประชุมใหเ้ป็นไปตามวาระและถกูตอ้งตามกฎหมาย ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม

ทุกท่านไดแ้สดงความคิดเห็นและอภิปรายไดอ้ย่างอิสระแลว้ ยงัสามารถช้ีแจงขอ้มูลให้ท่ี

ประชุมในฐานะตวัแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารสูงสุดพร้อมกนัได ้

 ทั้งน้ี ดว้ยสัดส่วนกรรมการอิสระท่ีมีจาํนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ทาํให้

คณะกรรมการบริษทัสามารถถ่วงดุล พร้อมใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารงาน

ของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการที่บริษทัอืน่ของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายวา่ หากกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารไดรั้บการเสนอให้

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอ่ืน ซ่ึงมิใช่อยู่ภายในกลุ่มของบริษทัฯโดยจะเป็นบริษทัจดทะเบียน

หรือไม่กต็าม ใหก้รรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ 

 อย่างไรก็ตาม บริษทัอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารจะไปเป็นกรรมการนั้น ตอ้งไม่ดาํเนิน

ธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัฯ และเม่ือรวมจาํนวนบริษทัอ่ืนท่ีกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารดาํรงตาํแหน่ง

เป็นกรรมการแลว้ตอ้งไม่เกิน 5 บริษทัจดทะเบียน ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัท่ีคณะกรรมการบริษทั

ยึดถือปฏิบติั โดยในปี พ.ศ. 2557 ไม่มีกรณีดงักล่าว 

 

 9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการบริษทัอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยพิจารณาในรายละเอียด 

กลัน่กรองงานและแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทัในดา้นใดดา้นหน่ึง ประกอบดว้ย 
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 1) 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. 2557 มีดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

นายวิโรจน ์ เลาหะพนัธ์ุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

นายเอง้ฮกั  นนทิการ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ 4/4 
 

นายวิโรจน ์ เลาหะพนัธ์ุ เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชี การสอบบญัชี การเงิน และภาษีอากร 

ส่วนนายเอง้ฮกั  นนทิการ และนายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ดา้นการเงิน 

การธนาคาร และการบญัชี 

 

 หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน

กบัผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจาํปี 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะใหผู้ส้อบบญัชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจาํเป็น

และเป็นเร่ืองสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯกไ็ด ้

2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน 

3. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดย

คาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสาํนกังานสอบ

บญัชีนั้น รวมถึงพิจารณาเสนอใหเ้ลิกจา้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯตามความเหมาะสม 

4. ตรวจสอบการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความ

ถกูตอ้งตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ของผูบ้ริหาร และทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯในรายงานสาํคญัท่ีตอ้งเสนอต่อสาธารณชน

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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6. จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึง

รายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดงักล่าวควรประกอบดว้ยขอ้มูล

ดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ถึง

ความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได ้

6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

6.3 เหตุผลท่ีเช่ือวา่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ มีความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหน่ึง 

6.4 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

6.5 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจดัให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

ดงัต่อไปน้ี 

7.1 การพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางบญัชี 

การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี การดาํรงอยู่ของกิจการ การเปล่ียนแปลงทางนโยบายท่ีสาํคญั

รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการกาํหนดนโยบายบญัชี ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั 

เพ่ือเผยแพร่แก่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไป 

7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีของบริษทัฯ ขั้นตอนการประสานงาน

ของแผนการตรวจสอบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกบัผูต้รวจสอบ

ภายในและผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบท่ีได้

วางแผนไว  ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือ

ขอ้บกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน 

7.4 การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือขอ้จาํกดัท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการตรวจสอบ 

และทบทวนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

7.5 การพิจารณาร่วมกบัผูส้อบบญัชีถึงปัญหาหรือขอ้จาํกดัท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบงบการเงิน 

7.6 การพิจารณาร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี ว่าไดมี้การวางแผนเพ่ือทบทวนวิธีการ

และการควบคุมการประมวลขอ้มลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ และสอบถามเก่ียวกบัโครงการรักษาความ

ปลอดภยัโดยเฉพาะเพ่ือป้องกนัการทุจริตหรือการใชค้อมพิวเตอร์ไปในทางท่ีผิดโดยพนกังาน

บริษทัฯหรือบุคคลภายนอก 

7.7 การปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

7.8 การพิจารณาประเมินผลตนเองกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

8. สอบทานใหบ้ริษทัฯมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
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9. พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย หรือเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตลอดจนร่วมกบั

ฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลการปฏิบติังานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหวัหนา้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญของ  

บริษทัฯ 

11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ 

12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั 

13. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

14. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบและเคร่งครัดตามประกาศตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเร่ือง คุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 

2551 โดยในปี พ.ศ. 2557 จดัใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี ผูบ้ริหารดา้นการเงินและบญัชี และฝ่าย

ตรวจสอบภายใน รวม 4 คร้ัง และการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯโดยไม่มีผูบ้ริหารร่วมประชุม 

1 คร้ัง รวมจนถึงการทาํหน้าท่ีรับแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตามระบบ Whistle Blower ของบริษทัฯ เพ่ือตรวจสอบขอ้เท็จจริงก่อนรายงานผลการ

ตรวจสอบ และเสนอมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป ซ่ึงในปี พ.ศ. 2557  

บริษทัฯไม่มีขอ้ร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสในระบบ Whistle Blower 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริษทัไตรมาสละ 1 คร้ัง 

พร้อมทั้ งจัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทุกหมวดตามท่ีประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด และแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

3. การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. การดูแลดา้นการปฏิบติังานตามระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

6. การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สาํหรับงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 2558 

 อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดว้ยวิธีการประเมินดว้ยตนเอง ตามแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และนาํผลการ

ประเมินมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการทาํงาน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบชุดปัจจุบนั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินรอบปีบญัชี พ.ศ. 2558 
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 2) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ย

กรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน ผูด้าํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งน้ี รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนและการเขา้ร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

นางสิริพร  ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(กรรมการอิสระ) 

2/2 

นายสนัน่  องัอุบลกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 

นายเอง้ฮกั  นนทิการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

(กรรมการอิสระ) 

2/2 

นายปริญช ์ ผลนิวาศ* กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเลขานุการ 1/2 
 

* นายปริญช์  ผลนิวาศ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2557 แต่ยงัคงทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและ

รูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั โดยในส่วน

ค่าตอบแทนของกรรมการ ซ่ึงจ่ายเฉพาะ “ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ” คณะกรรมการบริษทัตอ้งนาํเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัทุกคร้ัง 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยงัทาํหนา้ท่ีพิจารณาหลกัเกณฑ ์และ

ขั้นตอนในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหาร รวมทั้ง

คดัเลือกบุคคลตามขั้นตอนการสรรหาท่ีไดก้าํหนดไว ้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือ

นาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการเช่นกนั 

 

 หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาโครงสร้างองคก์ร คุณสมบติัของกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

2. พิจารณาและอนุมติัผงัโครงสร้างองคก์ร ใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ 

3. พิจารณาคดัสรรบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในกรณีท่ีมีตาํแหน่งว่าง

หรือกรรมการครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

4. พิจารณาอนุมติัผูส้มควรไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง ตามท่ีฝ่ายบริหารไดค้ดัสรรและเสนอ

พิจารณา ทั้งในกรณีท่ีมีตาํแหน่งวา่งลงหรือเพ่ิมตาํแหน่งใหม่ 
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5. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไดแ้ก่ เงินเดือน บาํเหน็จ โบนสั 

สวสัดิการ ค่าเบ้ียประชุม และผลประโยชนต์อบแทนอ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน 

6. ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย อนัเก่ียวเน่ืองกบัการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัใหมี้การประชุมรวม 2 คร้ัง 

โดยไดร้ายงานผลการปฏิบติังานแก่คณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการจดัประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนประจาํปีดว้ยวิธีประเมินดว้ยตนเอง และจดัทาํรายงานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัชี 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบนั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินปีบญัชี พ.ศ. 

2558 

 

 3) คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน 

โดยเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 2 คน และกรรมการอิสระจาํนวน 2 คน ผูด้าํรงตาํแหน่งประธาน

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  ทั้งน้ี รายช่ือคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

และการเขา้ร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 4/4 

นางสิริพร  ไศละสูต กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (กรรมการอิสระ) 4/4 

นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 3/4 

นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเลขานุการ 4/4 

 

 หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

1. จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเหมาะสมกบับริษทัฯ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์

ระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน

แนวทางในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากลเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
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2. กาํกบั ดูแลและให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้ริหาร ในการปฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตาม

นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหมี้ผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง 

3. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหน้โยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทัฯ 

4. จดัทาํรายงานผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีประจาํปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริษทั พร้อม

ทั้งนาํเสนอความเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

5. เสนอแนะขอ้กาํหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ

และขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

6. แต่งตั้งคณะทาํงานเพ่ือทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดต้ามความจาํเป็น 

7. ปฏิบติังานอ่ืนใด ท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดจ้ดัให้มีการประชุมรวม 4 คร้ัง โดยได้

รายงานผลการปฏิบติังานแก่คณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ตลอดจนจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีประจาํปีดว้ยวิธี

ประเมินดว้ยตนเอง และจดัทาํรายงานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทัฯ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดย

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีชุดปัจจุบนั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินปีบญัชี พ.ศ. 2557 และไดรั้บ

การต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งอีก 1 รอบปีบญัชี ถึงส้ินปีบญัชี พ.ศ. 2558 เพ่ือให้วาระการดาํรงตาํแหน่ง

ครบรอบพร้อมกบัคณะกรรมการชุดยอ่ยชุดอ่ืน 

 

 4) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง 

จาํนวนไม่เกิน 10 คน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการบริษทัดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของ

บริษทัฯใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยมีรายช่ืออนุกรรมการบริหารความเส่ียงและการเขา้ร่วมประชุมในปี 

พ.ศ. 2557 ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

นายปริญช ์ ผลนิวาศ ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 12/12 

นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์(1) อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 8/12 

นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 11/12 

นายภาวตั  เฉลิมพงศ ์ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 11/12 
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รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

นายประมวล  ภิญโญ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 12/12 

นายชยัชาญ  เจริญสุข อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 12/12 

นายสมทรง  รักษาพล อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 9/12 

นายไชยโรจน ์ เอ่ียงธนรัตน ์(2) อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 1/12 

นายธนชั  ศรีปาน อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการ 12/12 
 

 หมายเหตุ : 

(1) นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ไดล้าออกจากการเป็นอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 25 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

(2) นายไชยโรจน์  เอ่ียงธนรัตน์ ไดรั้บแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

แทนนายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ตามมติคณะกรรมการบริษทั ในคราวประชุมคณะกรรมการ

บริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งดาํเนินการเพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัฯมีการบริหารความ

เส่ียงท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด 
 

 หน้าที่ความรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบท่ีอาจมีต่อองคก์ร 

ทั้งความเส่ียงจากภายนอกและภายในองคก์ร โดยครอบคลุมอยา่งนอ้ย 4 ประการดงัน้ี 

1.1 ความเส่ียงทางการเงิน 

1.2 ความเส่ียงดา้นการดาํเนินงาน 

1.3 ความเส่ียงดา้นธุรกิจ 

1.4 ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 

2. กาํหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาในเร่ืองการบริหาร

ความเส่ียงโดยรวม 

3. กาํหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียง ตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทัฯ 

4. กาํหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติั

เป็นเกณฑใ์นการปฏิบติังานในสถานการณ์ตามความเส่ียงแต่ละประเภท 

5. กาํกบัดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบติั เพ่ือให้มัน่ใจว่าไดน้าํกลยุทธ์การบริหาร

ความเส่ียงไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม 

6. ใหมี้อาํนาจแต่งตั้งคณะทาํงาน เพ่ือประเมินและติดตามความเส่ียงทัว่องคก์ร 

7. เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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ในปี พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง จดัให้มีการประชุมรวม 12 คร้ัง โดยได้

รายงานผลการดาํเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาก่อนรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทั

รับทราบทุกไตรมาส รวมถึงไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการบริหารความ

เส่ียงประจาํปีดว้ยวิธีประเมินดว้ยตนเอง 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงทาํหน้าท่ีทบทวนและ

ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตเป็นประจาํ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการอนุมติัของ

คณะกรรมการตรวจสอบ บรรจุงานตรวจสอบการทุจริตไวใ้นแผนงานตรวจสอบ ตลอดจนดาํเนินการ

ตรวจสอบ และติดตามความเส่ียงจากการทุจริตเป็นประจาํทุกปีดว้ย 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดย

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงชุดปัจจุบนั มีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินปีบญัชี พ.ศ. 2558 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 9.3.1 การสรรหากรรมการ 

ในปี พ.ศ. 2557 ไม่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบาย

เพ่ือดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวไว ้ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงเป็น

คณะกรรมการชุดย่อยทาํหนา้ท่ีในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย 

ตลอดจนกอปรดว้ยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะช่วยพฒันาบริษทัฯใหมี้ความเจริญเติบโต

กา้วหนา้อยา่งมัน่คง ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาความเหมาะสม เพ่ือ 

1. แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทดแทนกรรมการรายเดิมท่ีพน้จากวาระก่อนวาระการดาํรงตาํแหน่งใน

การประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไปหลงัจากตาํแหน่งไดว้่างลงตามรอบการประชุม

ปกติท่ีบริษทัฯไดก้าํหนดไว ้เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่า 2 

เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงั

เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน  มติคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ

แทนดงักล่าว ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงั

เหลืออยู ่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 ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด

ไม่ได ้
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(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็น

กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ี

บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้ งในลาํดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ี

ขาด 

ขอ้ 14 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็น

จาํนวนหน่ึงในสาม ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออก

โดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้

ใชวิ้ธีจบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุด

นั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง” 

วาระการแต่งตั้งกรรมการของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จะพิจารณาเป็นรายบุคคล กรรมการแต่ละ

รายท่ีไดรั้บการเสนอช่ือตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนอาจพิจารณาคดัสรรผูท่ี้จะไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการจากรายช่ือท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ 

ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสและมอบสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเสนอช่ือเป็นประจาํ 

ทุกปีเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัส้ินรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่าสามเดือน หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพใน

ทาํเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์

เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้มีความหลากหลายตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board 

Diversity) โดยประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ดา้นการผลิต การเงิน 

การบญัชี การตลาด และกฎหมายดา้นการบญัชีและภาษีอากร ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ และ

สอดคลอ้งกบัแผนงานและกลยทุธ์ของบริษทัฯ 

ตามโครงสร้าง Board Diversity ปัจจุบนั กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯคือ นายสุชาติ  

บุญบรรเจิดศรี และนางสิริพร  ไศละสูต เป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นอุตสาหกรรมการ

ผลิต แต่ไม่ใช่ธุรกิจท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษทัฯ 

อน่ึง บริษทัฯไม่ไดก้าํหนดจาํนวนคร้ังสูงสุดของกรรมการท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาเป็น

กรรมการใหม่ รวมทั้งไม่ไดก้าํหนดคุณสมบติัเร่ืองอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯขอ้ 14 ขา้งตน้   อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีเป็นกรรมการอิสระ กรรมการรายนั้นตอ้งมีคุณสมบติัตาม

นิยามกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯกาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 4/2552 เร่ือง การขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัท่ี 2) และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
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(ก) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนยจุ์ดหา้) ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ โดย

ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้

เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทั

ยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้

จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสํานกังาน   

ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี

ปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน

ลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ

รายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็น

กรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติ

เพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ

หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ้ าประกนั การให้

สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ

หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน

สุทธิของบริษทัฯหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  ทั้งน้ี การ

คาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปี

ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

หุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
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(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และ

ไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อ

สาํนกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ

หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของ

จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯหรือบริษทัย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ 

กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

กรรมการอิสระทั้ง 4 คนของบริษทัฯ ไดด้าํรงความเป็นกรรมการอิสระทั้งในดา้นคุณสมบติัและ

การปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมตลอดระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่ง แมว้่าจะมีกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน 

ท่ีดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกิน 9 ปี ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารสาํรวจโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแล

กิจการบริษทัจดทะเบียนไทย สําหรับปี พ.ศ. 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึง

กาํหนดใหก้รรมการอิสระไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้

เห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ ประกอบกบักรรมการอิสระ

ทั้ง 4 คนของบริษทัฯมีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษทัฯเป็นอย่างดี ไดอุ้ทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ทั้งในดา้นการบญัชี การเงิน การธนาคาร และมีสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มธุรกิจและองค์กร

ต่างๆ ในการใหข้อ้เสนอแนะหรือคาํแนะนาํ อนันาํมาซ่ึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความโปร่งใส โดย

ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัจึงไดน้าํเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ในคราวประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33 (ประจาํปี พ.ศ. 2557) เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 1 คน คือ   นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี ซ่ึงครบวาระการ

ดาํรงตาํแหน่งในปี พ.ศ. 2557 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระอีกวาระ

หน่ึง โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้งตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 
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 9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯทาํหนา้ท่ีพิจารณาและสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมและมีคุณสมบติัตรงตาม

ความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ พร้อมทั้งรายงานการอนุมติัแต่งตั้ง

ผูบ้ริหารดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ   อยา่งไรกต็าม ในกระบวนการสรรหาผูบ้ริหาร บริษทัฯ

ไม่ไดจ้าํกดัการสรรหาเฉพาะบุคคลจากภายนอกเท่านั้น แต่บริษทัฯเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนไดมี้

โอกาสเติบโตในหนา้ท่ีการงานและกา้วข้ึนสู่ตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคดั

สรรจากความสามารถท่ีโดดเด่นและการเป็นท่ียอมรับของผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานทั้งในสายงาน

เดียวกนัและคนรอบขา้ง และมีการประเมินศกัยภาพพนกังานในแต่ละดา้นเป็นรายบุคคลเพ่ือการวางแผน

อบรมและพฒันาใหแ้ก่พนกังานไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของการเพ่ิมพูนความรู้และพฒันาทกัษะการ

เป็นผูน้าํ และการมอบหมายงานท่ีทา้ทาย   ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเตรียมให้พนกังานของบริษทัฯมีความพร้อม

สําหรับการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารทั้งในกรณีทดแทนเม่ือมีตาํแหน่งว่างลง หรือแต่งตั้งเพ่ิมเติมเม่ือกลุ่ม

บริษทัมีการขยายธุรกิจหรือในกรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร 

อน่ึง ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายและแนวปฏิบติัเร่ือง การจดัทาํ

แผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง (Succession Plan) เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของบริษทัฯใช้เป็น

แนวทางจดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ

องคก์รในระยะยาวอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงในปี พ.ศ. 2557 ยงัไม่มีการแต่งตั้งผูบ้ริหารคนใหม่ 

 

 9.3.3 การพฒันากรรมการ 

 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั ทาํหนา้ท่ีจดัเตรียมขอ้มูล เช่น คู่มือกรรมการ

บริษทัจดทะเบียน ทิศทางธุรกิจของบริษทัฯ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายความรับผิดชอบต่อ

สังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นตน้ พร้อมทั้งจดัใหมี้การแนะนาํเก่ียวกบัลกัษณะธุรกิจ แนวทางในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2557 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่ 
 

 กรรมการปัจจุบัน 

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้เลขานุการบริษทั คัดสรรหลักสูตรจากสถาบันท่ีมีความ

น่าเช่ือถือและสอดคลอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน เช่น สถาบนัวิทยาการตลาดทุน สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย เป็นตน้ เพ่ือสนบัสนุนให้กรรมการเขา้รับการอบรม หรือเขา้ร่วม

กิจกรรมสมัมนาท่ีเป็นการเพ่ิมพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

ในปี พ.ศ. 2557 มีกรรมการรวม 4 คน เขา้ร่วมการอบรมกบัสถาบนัต่างๆ ดงัน้ี 

1. สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

1.1 นายวิโรจน ์ เลาหะพนัธ์ุ หลกัสูตร Audit Committee Financial Expert 
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2. สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

2.1 นายปริญช ์ ผลนิวาศ หลกัสูตร Anti - Corruption : The Practical Guide 

2.2 นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ หลกัสูตร Director Certification Program Update 

2.3 นางสิริพร  ไศละสูต หลกัสูตร Chartered Directors Class 

ซ่ึงไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการเขา้ร่วมอบรมหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการแต่ละคนไวใ้นหัวข้อ 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ดงัปรากฏตามเอกสาร 

แนบ 1 

 

 9.3.4 การประเมนิผลงานคณะกรรมการบริษทัและกรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานคณะกรรมการบริษทัทั้งแบบรวมทั้ง

คณะและเป็นรายบุคคล และการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการซ่ึงเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งสูงสุดของฝ่าย

บริหารเป็นประจาํทุกปี โดยมีหวัขอ้การประเมินดงัต่อไปน้ี 

ก. ประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ เป็นการประเมินดว้ยตนเอง ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1) นโยบายของคณะกรรมการบริษทั 

2) การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

3) โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั 

4) แนวปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทั 

5) การจดัเตรียมและการดาํเนินการประชุม 

6) องคป์ระกอบและคุณสมบติัของกรรมการ 

เลขานุการบริษทันาํผลประเมินของกรรมการทุกคน เพ่ือคาํนวณคะแนนเฉล่ียแยกตามราย

หมวดและผลคะแนนรวมเฉล่ียของทุกหมวด ก่อนแสดงผลการประเมินเป็น “ดีมาก” “ดี” 

“พอใช”้ และ “ควรปรับปรุง” เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

ข. ประเมินกรรมการรายบุคคล เป็นการประเมินดว้ยตนเอง ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1) กลยทุธ์ 

2) จริยธรรมและค่านิยม 

3) ความรู้ 

4) ความขยนัหมัน่เพียร 

5) การทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการ 

6) การพฒันาตนเอง 

7) การประเมินผลโดยรวม 

กรรมการแต่ละคนส่งผลการประเมินให้เลขานุการบริษทั เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บเป็น

ความลบั ก่อนแสดงผลเป็นภาพรวมจาํนวนกรรมการท่ีไดรั้บผลประเมินแต่ละระดบัเป็น “ดี

มาก” “ดี” “พอใช”้ และ “ควรปรับปรุง” ตามเกณฑท่ี์กาํหนด เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั 
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ค. การประเมินกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการทุกคน ไม่รวมกรรมการท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูป้ระเมินผล ตาม

หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1) ความเป็นผูน้าํ 

2) การวางแผนกลยทุธ์ 

3) การบริหารกาํกบัดูแลทางธุรกรรม 

4) การบริหารดา้นการเงิน 

5) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

6) การส่ือสาร 

7) การสร้างความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการบริษทั 

8) การวดัผลการดาํเนินงาน 

เลขานุการบริษทันาํผลประเมินของกรรมการทุกคนตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือคาํนวณ

คะแนนเฉล่ียแยกตามรายหมวดและผลคะแนนรวมเฉล่ียของทุกหมวด ก่อนแสดงผลการ

ประเมินเป็น “ดีมาก” “ดี” “พอใช”้ และ “ควรปรับปรุง” เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละคณะเป็นประจาํทุกปี โดยใช้

หลกัปฏิบติัในการประเมินผลเช่นเดียวกบัการประเมินคณะกรรมการบริษทั 

 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 ปัจจุบนับริษทัฯมีการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ส่วน

ใหญ่แลว้บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมเหล่านั้นจะดาํเนินธุรกิจและอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างเดียวกนักบัโครงสร้างธุรกิจหลกั

ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สายธุรกิจพลาสติก ซ่ึงประกอบดว้ยผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้น

ครัวเรือน และสายธุรกิจซ้ือมาขายไป เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไดว้างกลยุทธ์ใหก้ารทาํธุรกิจมีลกัษณะครบวงจร ลดการ

พ่ึงพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัของกลุ่มบริษทัใหม้ากข้ึน   ดงันั้น ในการกาํกบัดูแลการ

ดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัฯไดส่้งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษทัฯซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ

ท่ีเป็นผูบ้ริหารและ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัฯไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม

ตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือดูแลผลประโยชนข์องบริษทัฯในฐานะผูถื้อหุน้   อยา่งไรกต็าม แมว้่าบริษทัฯ

จะไม่ไดก้าํหนดใหก้ลุ่มบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯดงักล่าวตอ้งไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทั แต่กลุ่มบุคคลท่ีเป็นตวัแทนดงักล่าวตอ้งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบของฝ่ายบริหาร และ

อย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยผูบ้ริหารของบริษทัฯท่ีดูแลรับผิดชอบในสายธุรกิจเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกบัธุรกิจของ

บริษัทย่อยหรือบริษทัร่วม ซ่ึงจะมีส่วนช่วยให้การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วมมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 ในการใช้สิทธิออกเสียงของบุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษทัฯในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัหรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม บุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯสามารถตดัสินใจหรือดาํเนินการใน

เร่ืองสามญัทัว่ไปของการดาํเนินธุรกิจไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนการตดัสินใจ

หรือลงมติ โดยให้คาํนึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ เป็นเกณฑ์ ควบคู่ไปกบัการ

ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบริษทัฯในฐานะผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม เช่น การตดัสินใจเขา้ทาํรายการเม่ือ

มีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการระหว่างกนักบับริษทัฯ การกาํหนดราคาหรือเง่ือนไขทางการคา้ของรายการดงักล่าวก็

จะเป็นไปตามปกติการคา้กบับุคคลภายนอกทัว่ไป หรือสามารถเทียบเคียงกบัราคาตลาดได ้เป็นตน้ แต่หากเป็นการ

ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั บุคคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัใน

หลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัการดาํเนินการโดยบริษทัฯเอง 

 ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไม่มีบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแห่งใดท่ีมีขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯกบัผูถื้อหุน้อ่ืน

ในการบริหารจดัการบริษทัย่อยและบริษทัร่วม (Shareholders’ Agreement) ในลกัษณะท่ีมีผลอย่างมีสาระสาํคญัต่อ

การริดรอนอาํนาจในการบริหารงานของบริษทัฯ หรือทาํใหบ้ริษทัฯไม่สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงไดอ้ย่างเต็มท่ีตาม

สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ หรือมีการแบ่งผลตอบแทนท่ีนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสดัส่วนการถือหุน้ปกติ 

 กรณีของบริษทัยอ่ย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษทัท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 และมีอาํนาจเด็ดขาดใน

การกาํหนดนโยบายและบริหารงาน บริษทัฯไดก้าํหนดใหบุ้คคลท่ีเป็นตวัแทนของบริษทัฯตอ้งดูแลและผลกัดนัให้

บริษทัย่อยมีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง เกณฑก์ารไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

การทาํรายการสําคญัอ่ืนใด ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าวให้

ถกูตอ้งครบถว้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกนักบัท่ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูลและ

การบนัทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัฯสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนด 

ถกูตอ้งและครบถว้นดว้ย 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯเขา้ไป

ตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทัย่อยและ

บริษทัร่วมตามแผนงานประจาํปี หรือเม่ือมีการพบเหตุผิดปกติดว้ยกไ็ด ้

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัฯไดก้าํหนดมาตรการไม่ใหก้รรมการและผูบ้ริหารนาํขอ้มลูไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนและเพ่ือการ

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยหา้มซ้ือขายหลกัทรัพยน์บัแต่ 15 วนัก่อนวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส จนถึงก่อนวนัท่ี

บริษทัฯรายงานผลการดาํเนินงานสําหรับงวดระยะเวลานั้นแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาธารณชน 

มาตรการท่ีใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ก่คณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูจ้ดัการ

ตามลําดับ พร้อมทั้ งบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคล เป็นไปตาม

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

 ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัประกาศใชร้ะเบียบปฏิบติังาน เร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย์

บริษทัฯของกรรมการและผูบ้ริหาร (พ.ศ. 2557) โดยกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งแจง้ประธานกรรมการ

หรือเลขานุการบริษทัก่อนการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯอยา่งนอ้ย 1 วนัทาํการ 
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 นอกจากน้ี ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการรายงานการซ้ือขาย

หลกัทรัพยบ์ริษทัฯ ตลอดจนหลกัทรัพยค์งเหลือให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบทุกรายไตรมาส และให้

ผูบ้ริหารจดัส่งรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯใหเ้ลขานุการบริษทัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยตลอดปี พ.ศ. 

2557 มีกรรมการ 1 คน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยบ์ริษทัฯคือ นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ซ่ึงมีการ

ซ้ือหลกัทรัพยต์ามสภาพการซ้ือขายหลกัทรัพยป์กติของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่มีการใชข้อ้มูล

ภายในบริษทัฯแต่อยา่งใด 
 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี พ.ศ. 2557 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

บริษทัฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส           

เอบีเอเอส จาํกดั (“PwC”) และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั PwC ในรอบปีท่ีผ่านมาเป็นจาํนวนเงิน 3.42 ลา้น

บาท และ 489.04 ลา้นเวียดนามดอง 
 

2. ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนในส่วนของการตรวจสอบตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ไดแ้ก่ ค่าตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการสอบทานและ

ตรวจสอบขอ้มลูบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสาํหรับการจดัทาํงบการเงินรวมใหแ้ก่ PwC ในรอบปีบญัชี

ท่ีผา่นมาเป็นจาํนวนเงินรวม 0.83 ลา้นบาท และ 6.50 ลา้นเวียดนามดอง โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยได้

บนัทึกค่าตอบแทนงานบริการอ่ืนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในรอบปีบญัชี พ.ศ. 2557 ครบถว้นแลว้ 
 

 

9.7 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที่ดใีนเร่ืองอืน่ๆ 

 นอกเหนือจากการกาํกบัดูแลกิจการในดา้นต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯยงัไดด้าํเนินการ

ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีในดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 

 9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯใหค้วามสาํคญัในสิทธิการเป็นผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ทุกราย รวมถึงผูถื้อ

หุน้ส่วนนอ้ยและผูถื้อหุน้ต่างชาติ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ เช่น สิทธิไดรั้บส่วนแบ่งใน

กาํไร เงินปันผล การรับซ้ือหุน้คืน สิทธิการโอนหุน้ เป็นตน้ และตามขอ้บงัคบับริษทัฯท่ีกาํหนดให ้“ผูถื้อ

หุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง” 

บริษทัฯมีนโยบายและแนวปฏิบติัเพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้และอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อ

หุ้นในการใชสิ้ทธิในเร่ืองต่างๆ ท่ีผูถื้อหุ้นสมควรไดรั้บอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใสและทนัต่อเวลา 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ร่วมมีสิทธิในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินธุรกิจ หรือตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีผลกระทบอย่างมี

นัยสําคัญ ผ่านการประชุมผูถื้อหุ้น โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น และพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ตลอดจนการคดัเลือกบุคคลเขา้มาเป็นกรรมการเพ่ือทาํหนา้ท่ีแทนผูถื้อหุน้ 
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บริษทัฯไดด้าํเนินการเพ่ือส่งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัท่ี

ส้ินสุดรอบปีบญัชี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ

หากมีเหตุจาํเป็นโดยเร่งด่วนอนัอาจกระทบต่อหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น

แลว้ ผูถื้อหุ้นอาจใช้สิทธิเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นตามท่ี

กฎหมายกาํหนดไวก้ไ็ด ้

บริษทัฯมอบหมายให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนาย

ทะเบียนหลกัทรัพย ์จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีรายละเอียดวนั เวลา สถานท่ีจดั

ประชุม วาระการประชุมซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอพร้อมทั้ ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละวาระ รายงานประจาํปี ตลอดจนเอกสารการมอบ

ฉันทะและวิธีการใช้อย่างชัดเจน พร้อมทั้ งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 วนั ก่อนการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม เพ่ือให้

ผูถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บทราบเป็นการเบ้ืองตน้ 

บริษทัฯอาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง

เต็มท่ี โดยไม่กาํหนดแนวทางการปฏิบติัท่ีอาจเป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุม เช่น 

กาํหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรือวิธีปฏิบติัในการออกเสียงท่ียุ่งยาก เป็นตน้ 

บริษทัฯสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถาม รายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือพิจารณาเป็นกรรมการ

หรือวาระการประชุมอ่ืนล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างนอ้ย 3 เดือนก่อนวนัส้ินสุด

รอบปีบญัชีของบริษทัฯ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดพิ้จารณาความเหมาะสมก่อนบรรจุเป็นวาระ

การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 34 (ประจาํปี พ.ศ. 2558) โดยไดแ้จง้สิทธิดงักล่าวผ่าน

เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 

2557 และเสนอใหใ้ชสิ้ทธิช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2557 ซ่ึงเม่ือส้ินสุดระยะเวลาดงักล่าว ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลหรือวาระการ

ประชุมอ่ืนแต่อยา่งใด 

บริษทัฯไดอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดย 

1) จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเพ่ือกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ตลอดจน

คาํแนะนาํวิธีการมอบฉนัทะท่ีไม่ยุง่ยาก เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเตรียมไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

และผูรั้บมอบฉนัทะไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุม 

2) แต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เพ่ือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
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2. หนังสือเชิญประชุม 

บริษัทฯนําข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษทัฯล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนการ

ประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯไดเ้ผยแพร่เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 สาํหรับการประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33 (ประจาํปี พ.ศ. 2557) ท่ีผา่นมา 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในแต่ละวาระมีขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ

ประกอบดว้ย 

• วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังก่อน 

• วาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของ 

บริษทัฯในรอบปีท่ีผา่นมา 

• วาระพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงผูส้อบบญัชี

ไดต้รวจสอบแลว้ 

• วาระการอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปีและการจ่ายเงินปันผล 

เสนอตัวเลขกาํไรสุทธิประจาํปี ข้อมูลการตั้งสํารองตามกฎหมาย นโยบายการ

จ่ายเงินปันผล จาํนวนเงินท่ีตั้งสาํรองตามกฎหมายและอตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายปี

น้ีเปรียบเทียบกบัปีก่อน พร้อมดว้ยเหตุผลและขอ้มลูประกอบ 

• วาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

เสนอช่ือผูส้อบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัท่ีสังกดั ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ

ของผูส้อบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี พร้อมทั้งค่าบริการสอบบญัชีของปี

ท่ีเสนอเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

• วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั 

เสนอประวติัย่อของกรรมการแต่ละคน ไดแ้ก่ ประวติัการศึกษา ประวติัการทาํงาน 

จาํนวนบริษทัท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการท่ีเสนอ พร้อมทั้งขอ้มูล

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่าน

มา โดยบริษทัฯเสนอผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

• วาระค่าตอบแทนกรรมการ 

เสนอข้อมูลโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ  ทั้ ง น้ี  นอกเหนือจากการคํา นึงถึงความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการในการกาํหนดอตัราค่าตอบแทนแลว้ 

บริษทัฯมีนโยบายให้เปรียบเทียบกับผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจด

ทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซ่ึงบริษทัฯเขา้ร่วมโครงการสํารวจดงักล่าวท่ี

ดาํเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดว้ย 
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3. การดาํเนินการประชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง ใหค้วามสาํคญัเขา้ร่วมประชุมอย่าง

พร้อมเพรียงกนั 

บริษทัฯจดัใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงเพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

พร้อมทั้ งเชิญท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย ทาํหน้าท่ีเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียง

ร่วมกบัตวัแทนของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นอาสาสมคัรจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีแจง้หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุม วิธีการออกเสียงและนบัคะแนน

เสียงของผูถื้อหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูล

ประกอบการประชุมของแต่ละวาระ หากวาระใดมีกรรมการคนใดมีส่วนไดเ้สียหรือมีส่วน

เก่ียวขอ้ง ก็จะแจง้ให้กรรมการคนนั้นทราบเพ่ือขอให้ไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออกเสียงใน

วาระนั้นๆ 

ประธานดาํเนินการประชุมตามวาระการประชุมท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ไม่มีการ

เพ่ิมเติมวาระโดยไม่แจง้ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในการ

แสดงความคิดเห็น ซักถาม รวมถึงขอ้เสนอแนะในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ ประธานหรือ

เลขานุการบริษทัทาํหนา้ท่ีช้ีแจงและตอบขอ้ซักถามจนเป็นท่ีพึงพอใจของผูถื้อหุ้นแลว้ จึง

เสนอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ 

 

4. การจดัทํารายงานการประชุมและเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 

เม่ือการประชุมผูถื้อหุ้นแลว้เสร็จ บริษทัฯนาํขอ้มูลสรุปผลการประชุมเผยแพร่ผ่านระบบ

สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในวนัเดียวกนัหรือก่อน 9.00 น. ของ

วนัทาํการถดัไป แลว้จึงนาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัรายละเอียดซ่ึงจดัทาํทั้งภาษาไทย

และภาษาองักฤษเผยแพร่ท่ีเวบ็ไซต์บริษทัฯ โดยมีขอ้มูลและสาระสําคญั ผลการออกเสียง

แยกเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง รวมถึงคาํถามจากท่ีประชุม คาํ

ช้ีแจงและขอ้เสนอแนะ 

ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดรั้บผลการประเมินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 

(AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดว้ยคะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นปีท่ี 3 

ติดต่อกนั 
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 9.7.2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ปัจจุบนับริษทัฯมีทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้จาํนวน 2,709,904,800 บาท เป็นหุน้สามญัทั้งส้ิน

รวม 2,709,904,800 หุน้ โดย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯมีอตัราการถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายย่อย 

(% Free float) ร้อยละ 52.01 นกัลงทุนสถาบนัร้อยละ 7.06 และกรรมการบริษทัร้อยละ 22.31 ของหุน้ท่ี

ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 

ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯมีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

1. การจดัทํารายงานประจาํปี 

บริษทัฯจดัทาํรายงานประจาํปี 2556 และจดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายภายใน 4 เดือนนบัจาก

วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี 
 

2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ซ่ึงให้ข้อมูล

สารสนเทศเก่ียวกบัระเบียบวาระ วตัถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการ

บริษทัในวาระต่างๆ กฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ หนงัสือ

มอบฉนัทะและขอ้มลูสถานท่ี เวลา ท่ีพิจารณาจดัไวอ้ยา่งเหมาะสม 

ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯจดัส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้นผ่านนายทะเบียนหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 8 

เมษายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็นการจดัส่งล่วงหนา้อย่างนอ้ย 21 วนัก่อนวนันดัประชุม ตลอดจน

ไดโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วนั ติดต่อกนั และไม่น้อยกว่า 3 วนั

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
 

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯเสนอให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จาํเป็นตอ้ง

รวบรวมจาํนวนหุ้นให้ได้สัดส่วนตามท่ีกฎหมายกาํหนด  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯโดย

คณะกรรมการบริษทัสงวนสิทธิในการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมไดต้ามกฎหมาย 

นอกจากน้ี ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะดาํเนินการตามวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

หากไม่ได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  ก็จะไม่มีการเ พ่ิมวาระอ่ืนๆ ในท่ีประชุม

นอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เพ่ือความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม

ประชุม 
 

4. สิทธิเพือ่ความเท่าเทียมกบัคณะกรรมการ/ฝ่ายบริหาร 

บริษทัฯกาํหนดนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) 

และนโยบายในการซ้ือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯและการใช้ข้อมูลภายใน (Securities 

Trading and Inside Information Policy) เพ่ือป้องกนัไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน

ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ และละเวน้การซ้ือหรือ

ขายหุน้ของบริษทัฯในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือสถานะของบริษทัฯ รวมถึง
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ขอ้มูลสําคัญอ่ืนๆ แก่สาธารณชน ซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษทัฯ

รับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

1) การควบคุมการใชข้อ้มูลภายใน (ตามรายละเอียดหัวขอ้ 9.5 การดูแลเร่ืองการใช้

ขอ้มลูภายใน) 

2) รายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการ

เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนและ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือควบคุมและดูแลการทาํธุรกรรมระหว่าง

บริษทัฯหรือบริษทัย่อยกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั เช่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมบริษทั เป็นต้น ซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน ์  ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการทาํรายการดงักล่าว ตลอดจนเกิด

ประโยชนสู์งสุดแก่บริษทัฯและผูถื้อหุน้ โดยตลอดปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯมีรายการท่ี

เก่ียวโยงกนัซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมประเภทรายการธุรกิจปกติ รายการสนบัสนุน

ธุรกิจปกติ และ/หรือรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพยร์ะยะสั้น บริษทัฯไดพิ้จารณา

ราคาและเง่ือนไขตามเกณฑป์กติเช่นเดียวกบัธุรกรรมท่ีทาํกบับุคคลหรือนิติบุคคล

ทัว่ไปและ/หรืออยู่ภายใตข้อบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาและอนุมติั

หลกัการไว ้โดยบริษทัฯไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั 

3) รายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายเนน้ความเขม้งวดในการดูแลรายการท่ีเขา้ข่ายเป็น

รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยต์ามประกาศของคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเขา้ข่าย

เป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทั

จดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ซ่ึงตลอดปี พ.ศ. 

2557 บริษทัฯไม่มีรายการการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าขนาดของ

รายการเป็นนยัสาํคญั หรือเขา้ข่ายตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมาย 

4) การเปิดเผยขอ้มลูส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร จดัทาํรายงานแสดงส่วนไดเ้สียของตนเอง

และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเก็บไวเ้พ่ือให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และหากในการประชุมคณะกรรมการบริษทั มี

วาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการคนใดแลว้ ก็กาํหนดใหก้รรมการ

คนท่ีเก่ียวขอ้งนั้นตอ้งไม่อยู่ในสถานท่ีประชุม เพ่ือให้กระบวนการตัดสินใจได้

ดาํเนินการอยา่งโปร่งใสและยติุธรรม 
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ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดป้ระกาศใชร้ะเบียบปฏิบติังานเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพย์

บริษทัของกรรมการและผูบ้ริหาร (พ.ศ. 2557) ซ่ึงกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร

ตอ้งแจง้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทัทุกคร้ัง ก่อนการซ้ือขายหลกัทรัพย์

บริษัทฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนั ซ่ึงกรรมการและผูบ้ริหารท่ีซ้ือและขาย

หลกัทรัพยบ์ริษทัฯกไ็ดมี้การแจง้ก่อนทาํธุรกรรมทุกคร้ัง 

 

 9.7.3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

บริษทัฯเคารพในสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบหรือ

อาจไดรั้บผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ พนักงาน ผูถื้อหุ้น ผูร่้วมลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ 

คู่แข่ง เจา้หน้ี ผูส้อบบญัชีอิสระ ส่ือมวลชน ชุมชนท่ีบริษทัฯตั้งอยู่ สังคมรอบขา้ง ตลอดจนภาครัฐ รวมทั้ง

ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งบริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างความมัน่คงและการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ 

ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทัโดยการนาํเสนอของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ได้

อนุมติัและประกาศใชจ้รรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 (พ.ศ. 2557) เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัความ

เป็นปัจจุบนัและธรรมเนียมปฏิบติัของบริษทัฯ พร้อมทั้งนาํนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่ม

ต่างๆ รวมทั้งส้ิน 26 นโยบาย ท่ีไดป้ระกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2556 มารวมเป็นส่วนหน่ึงของจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ ฉบบัปรับปรุงดว้ย ดงัน้ี 
 

ลาํดบั จรรยาบรรณทางธุรกจิ ฉบับปรับปรุง 

คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2557) เร่ือง 

ลาํดบั นโยบายและแนวปฏิบัต ิตามนโยบายการกาํกบัดูแล

กจิการที่ด ีหมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วน

ได้เสีย 

1. ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 1.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

2. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 2.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองความขดัแยง้ 

ทางผลประโยชน ์

3. การซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั และ 3.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองส่ือมวลชน 

 การเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร 3.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน 

4. การปฏิบติัต่อลกูคา้และคุณภาพผลิตภณัฑ ์ 4.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองลกูคา้ 

5. การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 5.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองคู่คา้ 

  5.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองเจา้หน้ี 

6. การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 6.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองคู่แข่งทางการคา้ 

7. การปฏิบติัต่อพนกังาน 7.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองความปลอดภยัอาชีว- 

อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  7.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองค่าตอบแทน 

และสวสัดิการพนกังาน 
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ลาํดบั จรรยาบรรณทางธุรกจิ ฉบับปรับปรุง 

คร้ังที่ 1 (พ.ศ. 2557) เร่ือง 

ลาํดบั นโยบายและแนวปฏิบัต ิตามนโยบายการกาํกบัดูแล

กจิการที่ด ีหมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วน

ได้เสีย 

7. การปฏิบติัต่อพนกังาน (ต่อ) 7.3 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการพฒันาความรู้ 

และศกัยภาพของพนกังาน 

  7.4 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการไม่ละเมิด 

สิทธิมนุษยชน 

  7.5 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการร้องทุกข ์

8. การปฏิบติัตนของพนกังาน และการปฏิบติั

ต่อพนกังานอ่ืน 

8.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการปฏิบติัตน 

ของพนกังานและการปฏิบติัต่อผูร่้วมงาน 

  8.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการป้องกนัการ 

คุกคามทางเพศในท่ีทาํงาน 

9. การรักษาและการใช้สินทรัพย์ของบริษัท

และทรัพยากร 

9.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการไม่ล่วง 

ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

  9.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองความรับผิดชอบ 

ของพนกังานต่อสินทรัพยข์องบริษทั 

  9.3 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการใชท้รัพยากร 

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  9.4 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังาน 

10. การให้หรือรับสินบน ของขวญั หรือการ

บนัเทิง 

10.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการต่อตา้นทุจริตและ 

หา้มจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษทั 

  10.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการใหข้องขวญัหรือ 

การบนัเทิง 

  10.3 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการคุม้ครองและใหค้วาม

เป็นธรรมแก่บุคคลท่ีแจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบั

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

ขอ้บงัคบั 

11. ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม 11.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองเก่ียวกบัสงัคม 

  11.2 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการพฒันาชุมชน 

  11.3 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการดาํเนินธุรกิจ 

ภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม 

12. ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ

ภายในและการรายงานทางการเงิน 

12.1 นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการควบคุมภายใน 

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

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯท่ี www.srithaisuperware.com 
 

 

 9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษทัฯให้ความสําคญัในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลาอย่างเหมาะสม

ตามสถานการณ์ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดาํเนินงาน และขอ้มูลท่ี

มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ โครงสร้างผูถื้อหุ้น การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ และขอ้มูลต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและบุคคลภายนอก โดยไดจ้ดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุน

สมัพนัธ์ รับผิดชอบนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั และสามารถเขา้ถึงไดผ้่านทุก

ช่องทางท่ีบริษทัฯกาํหนดอยู่เสมอ เพ่ือให้นกัลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลได้

อยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบริษทัฯไดป้รับปรุงฐานขอ้มลูของเวบ็ไซตเ์พ่ือใหเ้ป็นปัจจุบนั

สาํหรับขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลบริษทัฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น 

การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับริษทัฯ กรรมการและผูถื้อหุน้ และขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

• วิสยัทศัน ์และพนัธกิจ 

• ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

• ขอ้บงัคบับริษทัฯ 

• โครงสร้างของกลุ่มบริษทัและการบริหารงาน รวมถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ของกลุ่มบริษทัและการบริหารงาน 

• รายช่ือและประวติักรรมการและผูบ้ริหาร 

• โครงสร้างผูถื้อหุ้น ขอ้มูลผูถื้อหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีถือหุ้นตั้งแต่

ร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง สัดส่วนของผู ้

ถือหุ้น รวมถึงการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารทั้งทางตรงและทางออ้มโดย

ผา่นการถือหุน้ของคู่สมรส 

• ราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยเช่ือมโยงกบัเวบ็ไซต์อ่ืนท่ีมีความน่าเช่ือถือไดแ้ก่ 

www.settrade.com 

• ช่องทางการแจง้ขอ้มลูหรือใหเ้บาะแสเก่ียวกบัการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั (Whistle Blower) ใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯโดยตรง 

ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไม่ไดรั้บแจง้ขอ้ร้องเรียนการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯในระบบ Whistle Blower 
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2. การกาํกบัดูแลกจิการของบริษทัฯ 

บริษทัฯเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัฯบนเว็บไซต์และรายงาน

ประจาํปี ดงัน้ี 

• นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง และนโยบาย

เก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม ผลการปฏิบติัตามนโยบาย รวมทั้งกรณีท่ีไม่สามารถ

ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวพร้อมเหตุผล 

• บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนคร้ัง

ของการประชุมและจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม รวมถึงการ

ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพ 

• นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นภาระหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทน 

• รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร การมีส่วนไดเ้สียและ

รายการระหวา่งกนัท่ีสาํคญัท่ีไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

• จรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรับกรรมการและพนกังาน 

• ขอ้มูลผูส้อบบญัชี คุณสมบติั ค่าตอบแทน ค่าบริการอ่ืนๆ และความเป็นอิสระของ

ผูส้อบบญัชี 

 

3. ผลการดาํเนินงาน 

บริษทัฯจดัใหมี้รายงานทางการเงินท่ีมีความถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป ซ่ึงผ่านการสอบทาน/การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีบริษทัฯ และการพิจารณาโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจดัทาํคาํอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัผลการดาํเนินงาน 

โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขนั ตลอดจนตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน วดัไดแ้ละบรรลุ

ได ้เพ่ือเป็นเป้าหมายการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเพ่ือประเมินศกัยภาพการแข่งขนัของ

ธุรกิจในอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ เพ่ือหา

แนวทางป้องกนัและวดัผลท่ีเป็นรูปธรรม 

รายงานทางการเงินจะเปิดเผยทางเว็บไซต์บริษทัฯทุกรายไตรมาสและรายปี  นอกจากน้ี 

บริษทัฯยงัให้ข่าวสารอ่ืนๆ ผ่านการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์กบัส่ือมวลชน ทั้งในรูปส่ือ

ส่ิงพิมพแ์ละการเผยแพร่ทางโทรทศัน์ วิทยุ เป็นระยะตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการ

ร่วมกิจกรรมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อาทิ 

(1) งาน Thailand Focus 2014 & Competencies Growth Potential เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 

พ.ศ. 2557 

(2) งาน Opportunity Day เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2557 

(3) การจดัใหผู้ถื้อหุน้เขา้เยี่ยมชมกิจการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
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4. ช่วงเวลาและความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล 

บริษทัฯมีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน 

ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลตาม

กฎเกณฑห์รือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การเปิดเผยขอ้มูลสําคญัแก่

สาธารณชนโดยการแถลงข่าว หรือผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นลาํดบัแรกเสมอ 

เพ่ือมิใหเ้ป็นประโยชนต่์อบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ และหากบริษทัฯจาํเป็นตอ้งเปิดเผย

ขอ้มูลใดแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง บริษทัฯจะดาํเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวจะรักษาไวซ่ึ้ง

ความลบัของขอ้มูลดงักล่าว จนกว่าบริษทัฯจะเปิดเผยขอ้มูลสู่สาธารณชน หรือบริษทัฯอาจ

พิจารณาเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อสาธารณชนทนัที 

นอกจากน้ี บริษทัฯได้นําบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์บริษทัฯจากนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ 

เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯดว้ย  ทั้งน้ี บริษทัฯสงวนสิทธิไม่แสดงความเห็นหรือประเมิน

ขอ้คิดเห็นหรือประมาณการของบทวิเคราะห์นั้นๆ เวน้แต่กรณีมีขอ้ความท่ีคลาดเคล่ือนอย่าง

มีนยัสาํคญั บริษทัฯจะช้ีแจงและทาํความเขา้ใจกบันกัวิเคราะห์ เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจผิด

ต่อนกัลงทุนท่ีอ่านบทวิเคราะห์ดงักล่าว 

 

5. หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

บริษทัฯมอบหมายให้สํานักเลขานุการบริษทัทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

รวมถึงเปิดช่องทาง Investor Relations (IR) ท่ีหนา้เวบ็ไซต ์เพ่ือให้ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล

ข่าวสาร และเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบักรรมการหรือผูบ้ริหาร สํานกัเลขานุการ

บริษทัจะรวบรวมคาํถามและขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผูติ้ดต่อเขา้มาทางโทรศพัท์ โทรสาร 

หรือส่งผ่านช่องทาง IR ดงักล่าว เสนอให้กรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพิจารณา

ติดตามผลและรายงานความคืบหนา้/ผลการพิจารณาตามความเหมาะสม 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

10.1 นโยบายภาพรวม 

 บริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการเพ่ือใหผู้มี้ส่วน

ไดเ้สียไดทุ้กกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กรไดรั้บทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตาม รวมถึงเป็นการเนน้ย ํ้าถึงการให้

ความสาํคญัและส่ิงท่ีบริษทัฯไดป้ฏิบติัตลอดมา ทั้งในส่วนของการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล การดูแลผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และความตั้งใจท่ีจะสร้างสมดุลให้ธุรกิจของบริษทัฯและสังคม ดว้ยมุ่งหวงัท่ีจะให้ธุรกิจของ

บริษทัฯและสงัคมสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืนเคียงคู่กนัไป เน้ือหาของนโยบายมีดงัน้ี 

 

นโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

 “บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) ผู ้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ืองาน

อุตสาหกรรมและผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน มีความมุ่งมัน่ในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 

โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบของผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวมในดา้น

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการขององคก์ร โดยยึดหลกัการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใสตรวจสอบได ้มีจริยธรรม 

เคารพหลกัสิทธิมนุษยชน และผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งมุ่งมัน่พฒันา ปรับปรุง เพ่ือสร้างรากฐานของ

ความรับผิดชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน” 

 

 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการกาํกบัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ และผูท้รงคุณวฒิุ รวม 14 คน ประกอบดว้ย 

1. นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานคณะกรรมการฯ 

2. นายปริญช ์ ผลนิวาศ รองประธานคณะกรรมการฯ 

3. นายเศรษฐพงค ์ เหมินทคุณ กรรมการฯ 

4. นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ กรรมการฯ 

5. นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต กรรมการฯ 

6. นายภาวตั  เฉลิมพงศ ์ กรรมการฯ 

7. นายพงษศ์กัด์ิ  กนัติรัตนาวงศ ์ กรรมการฯ 

8. นายชยัชาญ  เจริญสุข กรรมการฯ 

9. นายประยรู  ขจิตต ์ กรรมการฯ 

10. นางสาวบุญนภา  เลิศสุมิตรกลุ กรรมการฯ 

11. นายประมวล  ภิญโญ กรรมการฯ 

12. นายสุรสิทธ์ิ  ศิริสมภพ กรรมการฯ 

13. นายสมทรง  รักษาพล กรรมการฯและเลขานุการ 

14. นายบณัฑิต  หิรัญวิวฒันก์ลุ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการฯ 
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โดยให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน การอนุมติัแนวทางต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับความ

รับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร กาํหนดแผนการดาํเนินงาน งบประมาณดา้นการลงทุนและค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็น การ

แต่งตั้งคณะทาํงานชุดย่อย ตลอดจนการให้คาํแนะนาํ ติดตามและประเมินผล ตามดชันีช้ีวดัท่ีกาํหนดร่วมกนัโดย

คณะกรรมการฯ 

 นอกจากการส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การมีมาตรฐานในการทาํงานท่ีเป็นระบบ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ คุณภาพสินค้าของบริษทัฯท่ีเป็นจุดแข็งและกระบวนการผลิตท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากองค์กรภายนอกทั้ งท่ีเก่ียวกับสินคา้ของบริษทัฯ การจัด

การพลงังาน และส่ิงแวดลอ้ม และการจดัใหมี้ช่องทางและการติดตามรับฟังขอ้ร้องเรียนจากทั้งภายในและภายนอก

องค์กรแลว้ ปัจจยัหลกัอีกประการหน่ึงท่ีบริษทัฯให้ความสําคญัและจะมีส่วนช่วยนาํพาบริษทัฯไปสู่การเติบโตท่ี

ย ัง่ยืนได ้คือ บุคลากรของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯไดก้าํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังานทุกคนในองคก์ร

และพยายามปลูกจิตสํานึกให้พนกังานไดรู้้ถึงความสาํคญัของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

อีกทั้งไดก้าํหนดให ้‘การส่งเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม – CSR Implementation’ เป็นหน่ึงในหัวขอ้

ของแผนงานประจาํปีท่ีทุกหน่วยงานตอ้งระดมความคิดและนาํไปปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือร่วมช่วยกนัส่งเสริม 

พฒันา หรือช้ีแนะขอ้บกพร่องเพ่ือนาํไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน 

 

10.2 การดาํเนินงานและการจดัทํารายงาน 

 บริษทัฯกาํหนดใหก้ารดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจ (Mission) ของ

บริษทัฯภายใตห้วัขอ้ การดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของจริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

เจตนาและความต้องการอย่างจริงจังท่ีจะดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯควบคู่ไปกับการดาํเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม (CSR In-process) เพ่ือ

ความยัง่ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยไม่จาํกดัเพียงแต่การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯเท่านั้น แต่บริษทัฯยงั

มุ่งหวงัและตอ้งการผลกัดนัให้ธุรกิจของบริษทัย่อยสามารถบรรลุการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม

เช่นเดียวกนักบับริษทัฯดว้ย 

 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานในองคก์ร และเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัของผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 3 (พ.ศ. 2556) หลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 1 (พ.ศ. 2557) และนโยบาย

และแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี หมวดการคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัปรากฏในหวัขอ้ 

9 การกาํกบัดูแลกิจการ และรายละเอียดฉบบัเต็มตามท่ีบริษทัฯไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

หลกัการ 8 ขอ้ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการท่ีจดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
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6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

 แนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และการดาํเนินงานของบริษทัฯท่ีต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั สรุปได้

ดงัน้ี 

 1. ด้านการปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯให้ความสาํคญัต่อผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นเจา้ของกิจการ และไดก้าํหนดนโยบายให้กรรมการใน

ฐานะตวัแทนของผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหารและพนกังาน ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

รวมถึงใหก้ารคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้น อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ ท่ีสมควร

ไดรั้บ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ิมมูลค่าแก่ผูถื้อหุน้

อยา่งย ัง่ยืน โดยมีแนวปฏิบติั อาทิ 

1) บริหารจดัการองคก์รใหเ้ป็นไปตามวิสัยทศัน์ และหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 

ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ระมดัระวงั โดยไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนส่์วนตวั 

2) เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั และไม่

กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 

 2. ด้านการปฏิบัตต่ิอพนักงาน 

บริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทาง

ธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร พร้อมทั้งพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทศันคติท่ีดี โดย

บริษทัฯมีนโยบายให้พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรม มีสถานท่ีปฏิบติังานท่ีมีการ

จดัการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีได้มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติต่อ

พนกังาน ไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรง

และทางออ้ม ตลอดจนจดัใหมี้มาตรการป้องกนัการคุกคามทางเพศในท่ีทาํงาน 

ส่วนของความปลอดภยั บริษทัฯกาํหนดให้สํานกัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

ซ่ึงประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน (จป.) เป็นหน่วยงานข้ึนตรงต่อกรรมการผูจ้ดัการ 

ทาํหนา้ท่ีติดตามและเสนอความเห็นต่อผูบ้ริหารบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการร้องทุกขห์รือบอกกล่าวในเร่ืองท่ีจะ

ส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนกังาน หรือต่อตนเอง และกาํหนดวิธีการบริหารจดัการขอ้ร้องทุกข์ดงักล่าว

พร้อมกบัการปกป้องพนกังานผูร้้องทุกข ์

การดาํเนินการของบริษทัฯท่ีเก่ียวกบัพนกังานมีดงัน้ี 

1) จดัใหมี้กองทุนสํารองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังาน โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้

จาํกดั เป็นผูบ้ริหารกองทุนฯ 
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2) ควบคุมสภาพแวดลอ้มการปฏิบติังานใหมี้ความปลอดภยั โดยบริษทัฯมีรายงานอุบติัเหตุของ

พนกังานรวม 4 โรงงาน ท่ีตอ้งหยดุงานเกิน 3 วนั รวม 17 คร้ัง 

3) จดัใหมี้การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน โดยในแต่ละปี บริษทัฯจะจดัใหมี้การ

ฝึกอบรมพนักงานในจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจาํนวนพนักงานทั้ งหมด ตาม

ขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

4) ไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนใดๆ ท่ีเป็นสาระสาํคญัจากพนกังาน 

 

 การดาํเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

บริษทัฯไดด้าํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอย่าง

จริงจงัและต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานตั้งแต่ก่อนเร่ิมทาํงาน การจดัทาํคู่มือปฏิบติังาน 

การกระจายขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภัยอย่างทัว่ถึง รวมทั้ งการมีคณะกรรมการความปลอดภัย         

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในแต่ละโรงงาน เพ่ือให้มีการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ

และเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมกนัทาํงานในการตรวจสอบ

ความปลอดภยั การปรับปรุงแกไ้ข และการประเมินผล 

การดาํเนินการดงักล่าว เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายท่ีบริษทัฯกาํหนด มีความเหมาะสมกับการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และนาํไปสู่การมีมาตรฐานในการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในระดบัสากล ซ่ึงจะมีส่วนช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร

โดยลดการสูญเสียทั้งในดา้นของบุคลากร เวลาทาํงาน และผลผลิต อีกทั้งยงัมีผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีดีของ

บริษทัฯดว้ย 

บริษทัฯไดจ้ดัอบรมหลกัสูตร “เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดบับริหาร” และ “เจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน” ใหแ้ก่พนกังานในแต่ละสาขาตามเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

แต่งตั้งให้เป็นเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงานระดบับริหารและหัวหนา้งาน   นอกจากน้ี โรงงาน

สาขาโคราชได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั OHSAS 18001:2007 และมาตรฐาน มอก. หรือ TIS 18001:1999 ซ่ึงการรับรองดงักล่าวมีส่วน

ช่วยเพ่ิมความมัน่ใจให้แก่ลูกค้าในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษทัฯว่ามีความปลอดภัยในระดับ

มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล ส่วนโรงงานอมตะนคร ชลบุรี อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการเตรียมความพร้อมสําหรับการขอรับการรับรองในระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั OHSAS 18001:2007 

บริษทัฯมีการใชท้รัพยสิ์นอย่างคุม้ค่าและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ในส่วนของอาคารสาํนกังาน

ใหญ่และโรงงานทั้ง 4 สาขา แมว้า่จะมีอายกุารใชง้านนานหลายปีแลว้ แต่บริษทัฯกไ็ม่ไดล้ะเลยและจดัใหมี้

การตรวจรับรองความปลอดภยัอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ระบบไฟฟ้า สภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน และอ่ืนๆ โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจาํทุกปีตามท่ีพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

และกฎกระทรวงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด  ทั้งน้ีเพ่ือใหบ้ริษทัฯมัน่ใจไดว้่า สถานประกอบการของบริษทัฯ
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มีความปลอดภยัและลดโอกาสของการเกิดอุบติัเหตุใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นผลมาจากเหตุ

ปัจจยัท่ีบริษทัฯไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 

บริษทัฯให้ความสําคญักบัทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจงั จึงไดจ้ดัให้มีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั

พนกังานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมท่ีบริษทัฯเป็นผูด้าํเนินการและกิจกรรมท่ีบริษทัฯร่วมกบัหน่วยงาน

ภายนอก ไดแ้ก่ 

• โครงการอยูดี่มีสุข 

• โครงการแรงงานปลอดภยัและสุขภาพอนามยัดี 

• โครงการโรงงานสีขาว 

เหล่าน้ีล้วนเป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจากการดาํเนินชีวิตตามแนว

พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียง มีความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัดี ตลอดจนห่างไกลจากยาเสพติด   

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีกิจกรรม “โครงการศูนยฝึ์กอบรมศรีไทย” ท่ีจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานโดยเฉพาะ

พนักงานดา้นการผลิตไดเ้รียนรู้และพฒันาทกัษะก่อนปฏิบติังานจริง และไดจ้ดัให้มีการเรียนการสอน

ภาษาไทยเพ่ิมเติมสาํหรับพนกังานต่างดา้วเพ่ือใหส้ามารถใชใ้นการติดต่อส่ือสารและปฏิบติังานได ้รวมถึง

จดัใหมี้กล่องรับความคิดเห็นทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเมียนมาร์ และภาษากมัพูชา ซ่ึงนอกจากจะ

เป็นการรับขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนต่างๆ ในการนาํมาปรับปรุงแกไ้ขหรือช้ีแจงเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจ

ท่ีถกูตอ้งแลว้ ยงัเป็นการแสดงถึงการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นชนชาติใด 

ในปี พ.ศ. 2557 โรงงานสาขาบางปูและโรงงานสาขาโคราชไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่น

ดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจาํปี 2557 จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบใหแ้ก่สถานประกอบการท่ีมีการบริหารจดัการแรงงานสัมพนัธ์ท่ีดี

ของนายจ้างและลูกจ้างท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการทาํงานร่วมกัน การแบ่งปันประโยชน์อย่าง

เหมาะสมและเป็นธรรม และก่อใหเ้กิดระบบแรงงานสัมพนัธ์ท่ีดีในสถานประกอบกิจการ อนัเป็นหน่ึงใน

นโยบายสาํคญัของกระทรวงแรงงานท่ีมุ่งเนน้การส่งเสริมใหส้ถานประกอบการเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความรักและ

ความผูกพนัระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง  ทั้งน้ี โรงงานทั้งสองสาขาไดรั้บรางวลัดงักล่าวติดต่อกนัหลายปี

แลว้ 

 

 3. ด้านการดาํเนินธุรกจิตามกรอบกตกิาที่เป็นธรรม 

บริษทัฯส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทัฯกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยการปฏิบติังานดว้ย

ความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการรับหรือจ่ายอามิสสินจา้ง และเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่คงและความ

ยัง่ยืนใหก้บัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มดงัน้ี 

• มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ ดว้ยความเป็นธรรมทั้งในดา้นราคา คุณภาพ 

ความปลอดภยั และการรับประกนั รวมทั้งพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการให้ตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดดี้ยิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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• ให้ความสําคญักบัคู่คา้ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คดัเลือก ประเมิน จนถึงการดาํเนินธุรกิจ

ร่วมกนัอย่างโปร่งใสและเสมอภาค เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ดว้ยผลตอบแทนท่ี

เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย 

• ใชวิ้ธีการแข่งขนัอย่างมืออาชีพ เป็นไปตามวิถีทางของการแข่งขนัท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมความ

ร่วมมือกบัคู่แข่งทางการคา้อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค ไม่มีการปกปิด

ขอ้ตกลงหรือแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือท่ีมิชอบดว้ย

กฎหมาย 

• ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกประเภทดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจดัทาํและปฏิบติั

ตามเง่ือนไขและสญัญาต่างๆ อยา่งเคร่งครัดและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

• ซ้ือขายสินคา้หรือบริการกบับุคคลภายนอก หรือดาํเนินธุรกรรมดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส 

ไม่มีการใหห้รือรับอามิสสินจา้ง สินบน รางวลั การบนัเทิงกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะส่งผล

ใดๆ ต่อการตดัสินใจเชิงธุรกิจ 

• ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาทุกประเภทอยา่งเคร่งครัด ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานใชค้วามรู้ ความสามารถ 

และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองออกมาอย่างต่อเน่ือง และไม่นาํ

ผลงานหรือขอ้มลูอนัเป็นสิทธิของผูอ่ื้นมาใชง้านโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

• ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศ

ของบริษทัจดทะเบียน รวมถึงเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ผา่นส่ือมวลชน เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารต่อไปยงัสาธารณชนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเร็ว 

 

ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญและการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ

กระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ืองเพ่ือกา้วไปสู่การมีมาตรฐานในระบบสากล บริษทัฯไดรั้บการรับรองใน

ระบบมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 

 มาตรฐานในระบบการจดัการด้านคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

โรงงานสาขาบางปูไดรั้บการรับรองระบบการจดัการดา้นคุณภาพสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์

ISO/TS 16949:2009 ซ่ึงเป็นมาตรฐานขอ้กาํหนดเฉพาะทางดา้นเทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละเป็น

ท่ียอมรับทัว่โลก ทั้งในดา้นการออกแบบ การพฒันา การผลิต การติดตั้ง และการบริการของผลิตภณัฑ/์

บริการท่ีเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์
 

 มาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพ 

โรงงานสาขาสุขสวสัด์ิไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 

จาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) เพ่ือเป็นการรับรองว่าฝ่ายผลิตของโรงงานสาขา

สุขสวสัด์ิมีระบบพฒันาและปรับปรุงการบริหารงานอย่างต่อเน่ืองและมีคุณภาพ ตลอดจนมีการจดัทาํ
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นโยบายคุณภาพ วตัถุประสงค ์และขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานในการควบคุมและกาํกบัในทุก

ขั้นตอนท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการผลิต เพ่ือสร้างความมัน่ใจในสินคา้และบริการ 

 

 มาตรฐานเกีย่วกบัคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร 

บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบักระบวนการผลิตท่ีเนน้สุขอนามยัและความปลอดภยัของผูบ้ริโภคของ

โรงงานสาขาสุขสวสัด์ิและโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหาร

และเคร่ืองด่ืม โดยไดด้าํเนินการปรับปรุงระบบการจดัการสภาวะแวดลอ้มขั้นพ้ืนฐานของกระบวนการ

ผลิตของโรงงานและการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหก้ระบวนการ

ผลิตและสินคา้ของบริษทัฯมีมาตรฐานและความปลอดภยัในระดบัสากล และสามารถสร้างความมัน่ใจ

ใหแ้ก่ลกูคา้ของบริษทัฯท่ีเป็นผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนผูบ้ริโภค 

นอกจากทั้งสองโรงงานจะไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) หรือ

หลกัเกณฑวิ์ธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร และมาตรฐานการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤติท่ีตอ้งควบคุมใน

การผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) แลว้ สาขาโรงงานทั้งสองแห่งยงั

ไดรั้บการรับรองมาตรฐานเก่ียวกบัคุณภาพและความปลอดภยัดา้นอาหารเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

• โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ไดรั้บใบรับรองมาตรฐาน Food Safety System Certification 

(FSSC 22000:2011) ซ่ึงเป็นระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภยัสาํหรับการผลิตอาหาร 

จาก SGS 

• โรงงานสาขาสุขสวสัด์ิไดรั้บใบรับรองมาตรฐานความปลอดภยัทางอาหาร BRC/IOP (Issue 

4) สาํหรับบรรจุภณัฑอ์าหาร จาก TUV NORD ในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงทาํใหโ้รงงาน

สาขาสุขสวสัด์ิเป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองความปลอดภยัของ

ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารท่ีผลิตดว้ยกระบวนการผลิตระบบฉีด (Injection) ดว้ยคะแนนท่ี

ไดรั้บในระดบั A 

 

 รางวลัแห่งความสําเร็จในด้านการบริหารจดัการธุรกจิทีก่ลุ่มบริษทัได้รับในปี พ.ศ. 2557 

• รางวลั The 1st ASEAN Plastics Awards 

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดรั้บรางวลั The 1st ASEAN Plastics Awards ระดบั 

Gold ประเภท Food Rigid Packaging จาก ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI) 

ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่ผู ้ประกอบการท่ีมีการพัฒนาบุกเบิกค้นคว้าวิจัยและนํามา

ดาํเนินการในการผลิตไดจ้ริง ตลอดจนสามารถนาํนวตักรรมดงักล่าวไปดาํเนินการในเชิง

พาณิชยสู่์วงการอุตสาหกรรมในระดบัอาเซียนได ้
 

• รางวลัอุตสาหกรรมดเีด่น ประจาํปี 2557 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประจาํปี 2557 

ประเภท การบริหารงานคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบใหแ้ก่สถาน
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ประกอบการท่ีมีการรับรองระบบการบริหารงานตามมาตรฐาน มอก./ISO 9001 และสามารถ

เป็นแบบอย่างให้แก่ผูป้ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีความคิดริเร่ิมและมีความวิริยะ

อุตสาหะในการสรรสร้างส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ โดย

พิจารณาจากผลการดาํเนินงานของธุรกิจในดา้นนโยบายและกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากร 

การบริหารกระบวนการ การเฝ้าติดตาม การวดัผล การวิเคราะห์ การทบทวนปรับปรุง

นวตักรรมและการเรียนรู้ 
 

• รางวลั Winner of the Asia Pacific Entrepreneurship Award 2014 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นายสนัน่  องัอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการ

ผูจ้ดัการ ไดรั้บรางวลั Winner of the Asia Pacific Entrepreneurship Award 2014 จาก 

Enterprise Asia ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบใหแ้ก่ผูน้าํองคก์รธุรกิจท่ีมีการพฒันาการดาํเนินงานท่ี

โดดเด่น และประสบความสาํเร็จอยา่งต่อเน่ืองเป็นท่ียอมรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
 

• รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจําปี 2557 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (The Prime Minister’s Industry Award 2014 for an Outstanding 

Achievement in Small and Medium Industries Management) 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริษทั โคราช ไทยเทค จาํกดั ไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรม

ดีเด่น ประจาํปี 2557 ประเภท การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จาก

กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบให้แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดย่อม ท่ีมีการบริหารจดัการองค์กรอย่างเป็นระบบ มีแผนการดาํเนินธุรกิจท่ี

ชดัเจน ผลประกอบการท่ีมีกาํไรอยา่งต่อเน่ือง มีการดาํเนินธุรกิจทั้ง 6 ดา้นอย่างเป็นรูปธรรม 

คือ ดา้นการประกอบการ ดา้นการเงิน ดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ ดา้นการตลาดและลูกคา้ 

ด้านบุคลากร ด้านการพัฒนาและการปรับตัว รวมถึงมีจริยธรรมทางธุรกิจ และความ

รับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนรอบขา้ง เพ่ือเป็นแรงผลกัดนัใหธุ้รกิจพฒันาไปสู่ระดบัสากล 

 

 4. ด้านการปฏิบัตทิี่เป็นธรรมและรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม โดยถือเป็นความ

รับผิดชอบโดยตรงของพนกังานทุกคน ดว้ยการมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตและจาํหน่ายสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อ

ผูบ้ริโภค รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน 

สนบัสนุนใหพ้นกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดี และทาํประโยชน์ใหชุ้มชนท่ี

บริษทัฯตั้งอยู่ ป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ใชแ้ละ

ดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพท่ีสุด ตลอดจน

ปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างประโยชนต่์อสงัคม รวมถึงต่อธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
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ในปี พ.ศ. 2556 สาขาโรงงานทั้งสามแห่ง ไดแ้ก่ โรงงานสาขาสุขสวสัด์ิ โรงงานสาขาบางปู และ

โรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ไดรั้บรางวลั CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของ

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of 

Industrial Works : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นรางวลัสาํหรับ

สถานประกอบการท่ีพฒันาการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเกณฑพิ์จารณาในมิติต่างๆ 

ไดแ้ก่ การจดัองคก์รอย่างมีธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบติัดา้นแรงงาน การดาํเนินงานอย่างเป็น

ธรรมต่อผูบ้ริโภค การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน และการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนใกลเ้คียงได้

อย่างย ัง่ยืน  ทั้งน้ี ในปี พ.ศ. 2558 โรงงานสาขาโคราชมีแผนงานท่ีจะยกระดบัจากเดิมท่ีเคยไดรั้บรางวลั 

CSR-DIW Award ระดบั Beginner 

อน่ึง ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯในปัจจุบนั นอกจากพยายามผลกัดนัให้ธุรกิจของบริษทัฯ

ไดรั้บการรับรองในมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

แลว้ บริษทัฯไดพ้ยายามผลกัดนัและส่งเสริมผลิตภณัฑข์องบริษทัฯท่ีมีส่วนช่วยในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

เพ่ือใหผู้ป้ระกอบการต่างๆ ไดเ้ห็นถึงความสาํคญัและเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งมากข้ึนทั้งในประเทศไทยและ

กลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้ งให้ความสําคัญอย่างมากกับการจดัการพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ส่งเสริมใหมี้การดาํเนินการดา้นการจดัการพลงังานท่ีโดดเด่น มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างต่อเน่ือง โดย

สรุปการดาํเนินงานในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

 

 ผลติภัณฑ์และนวตักรรมที่ช่วยในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯมีผลิตภณัฑท่ี์ช่วยส่งเสริมการทาํ CSR ของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมนํ้าอดัลมและ

นํ้าด่ืม ไดแ้ก่ ฝาเกลียวและพรีฟอร์มขวดนํ้ าด่ืม (PET) ของบริษทัฯซ่ึงมีนํ้ าหนกัเบาและนบัเป็นนวตักรรม

ใหม่ท่ีลดการใชว้ตัถุดิบและลดตน้ทุนใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯสามารถผลิตฝาขวดนํ้าด่ืมแบบ 

29/25 ท่ีมีนํ้ าหนักเบากว่าเพ่ือทดแทนฝาแบบ 30/25 ซ่ึงทาํให้สามารถลดวตัถุดิบในขั้นตอนการผลิต 

ประหยดัการขนส่ง และลดการใชพ้ลงังาน ซ่ึงบริษทัฯยงัคงมุ่งพฒันาต่อไปอย่างไม่หยุดย ั้งเพ่ือตอบรับ

กระแสอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดน้าํเทคโนโลยี Thin Recess Injection Molding (“TRIM”) ซ่ึงเป็น

เทคโนโลยีการลดความหนาของผนงัช้ินงาน มาใชใ้นการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหาร 

โดยเร่ิมจาก bucket ขนาด 64 ออนซ์ เพ่ือให้สามารถลดการใช้วตัถุดิบและพลงังานโดยท่ียงัคง
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ประสิทธิภาพในการใชง้านไดดี้เหมือนเดิม ซ่ึงในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯก็ไดรั้บรางวลัท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ดงักล่าวคือ รางวลั IMDA Award 2014 (In-Mold Decorating Association Award 2014) ประเภท The Best 

Thin Wall Packaging จาก In-Mold Decorating Association ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีมอบ

ให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีใชน้วตักรรมการผลิตระบบ In-Mold Decorating ในกระบวนการผลิต และได้

ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี In Mould Labeling และเทคโนโลยี TRIM ในการผลิตผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น

อยา่งดี มีความแขง็แรงและสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ท่ีได้

กาํหนดข้ึนและใชเ้ป็นตวัขบัเคล่ือนในการทาํ CSR ตลอดจนถือเป็นวฒันธรรมในการทาํงานของพนกังาน

ทุกคนในองค์กร โดยให้ความสาํคญักบัการลดการใชว้ตัถุดิบ ลดขั้นตอนการทาํงาน ลดการใชพ้ลงังาน 

และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นกระบวนการผลิต เพ่ือมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและภาวะโลกร้อน บริษทัฯไดด้าํเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยยงัคงประสิทธิภาพในกระบวนผลิต

และประสิทธิภาพในการใชง้านของตวัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงตรงกบัหลกัปฏิบติัของ Carbon Foot Print อนัเป็น

จุดเร่ิมตน้ของโครงการ Carbon Label ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลสําหรับผลิตภณัฑ์อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

ตลอดจนนาํไปสู่ Carbon Credit 

บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ในการใช ้Carbon Label สาํหรับผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหาร 2 รายการ ซ่ึงนบัเป็นผลสาํเร็จอีกขั้นและตอก

ย ํ้าถึงความมุ่งมัน่ว่า บริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัและใส่ใจต่อการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและมีความห่วงใยต่อ

ชุมชนอย่างแทจ้ริง โดยบริษทัฯมีแผนงานท่ีจะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลและยื่นขอ Carbon Label สาํหรับ

ฝาขวดนํ้าด่ืมแบบ 29/25 ตามความเหมาะสมของโอกาสและองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการยื่นขอรับ

รองดงักล่าว 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัใหค้วามสําคญักบัการศึกษาและวิจยัร่วมกบัองค์กรและสถาบนัการศึกษา

ชั้นนาํ เพ่ือพฒันาสินคา้พลาสติกและเมลามีนท่ีสามารถยอ่ยสลายเองไดต้ามธรรมชาติ และสามารถผลกัดนั
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ไปสู่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชย์มากข้ึนในอนาคต เพ่ือเป็นการเน้นย ํ้าถึงมาตรฐานผลิตภณัฑ์ของ 

บริษทัฯวา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดโลกร้อนได ้

 

 การดาํเนินงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่และใส่ใจกบัคุณค่าของพลงังาน ไดด้าํเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งใน

ส่วนของโรงงานและสาํนกังานอยา่งต่อเน่ือง โดยรณรงคใ์หพ้นกังานทุกระดบัชั้นในองคก์รเห็นคุณค่าของ

พลงังานและให้ความร่วมมือดาํเนินมาตรการประหยดัพลงังาน บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะทาํงานดา้นการจดั

การพลงังานตามสาขาโรงงานทั้ง 4 แห่ง เพ่ือดาํเนินงาน ติดตาม และประเมินผลดา้นการจดัการพลงังาน

อย่างจริงจงัและเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกบัการส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นและเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดท่ีอาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่เกิด

ประโยชน์ ตลอดจนการจดักิจกรรมดา้นการอนุรักษ์พลงังานร่วมกัน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการคาํนึงถึง

ประโยชน์ในดา้นการลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานของบริษทัฯแลว้ ยงัเป็นการคาํนึงถึงประโยชน์

ของส่วนรวมและประเทศชาติ 

ดา้นการผลิต บริษทัฯมีการลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงและประหยดั

พลงังาน เพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรเก่าท่ีเร่ิมเส่ือมสภาพและส้ินเปลืองพลงังานมากเกินความเหมาะสม ควบคู่

กบัการนาํนวตักรรมใหม่ท่ีทนัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลิต ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดการใชว้ตัถุดิบ และ

ทาํใหบ้ริษทัฯมีอตัราการใชพ้ลงังานต่อนํ้าหนกัสินคา้ท่ีผลิตลดลง ประกอบกบัในระยะเวลาหลายปีท่ีผ่าน

มา บริษทัฯไดมุ่้งมัน่ในการพฒันาและส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการก่อมลพิษ 

ร่วมกบัสถาบนัอุดมศึกษา ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี ด้วยการส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมศึกษา ปรับปรุงระบบการผลิต และการจัด

การพลงังานของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯไดร่้วมทาํกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังานกบับุคคลภายนอก ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมโครงการ

ขยายผลมาตรฐานการจดัการพลงังานกับกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวง

พลงังาน และการจดัโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ในหวัขอ้ มาตรการประหยดัพลงังานในอุตสาหกรรม

พลาสติก เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก อันเป็นการตระหนักถึง

ความสําคญัของการประหยดัพลงังานของบริษทัฯ การคาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเป็นการ

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์   นอกจากน้ี ดว้ยผลการดาํเนินงานดา้นการจดัการพลงังานท่ีโดดเด่น

จากการปฏิบติัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง บริษทัฯสามารถกา้วไปสู่การเป็นโรงงานตน้แบบในการจดัการ

อนุรักษพ์ลงังานใหก้รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยเปิดโอกาสให้

ผูท่ี้สนใจ ตลอดจนนกัศึกษาและคณาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญจากสถาบนัการศึกษา ไดเ้ขา้ร่วมสัมมนาแลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณ์ท่ีโรงงานของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯจะไดเ้ผยแพร่ผลงานและวิธีการท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ

ประสบความสาํเร็จในดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจนดาํเนินกิจกรรมและทาํการประเมินผลร่วมกนั 

บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานดา้นการจดัการพลงังาน ISO 50001:2011 สาํหรับโรงงานสอง

แห่ง ซ่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีสะทอ้นถึงความตั้งใจในการปฏิบติัอย่างจริงจงัในดา้นการจดัการพลงังานและ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ - 120 - 
 

ประสบผลสาํเร็จ ไดแ้ก่ โรงงานสาขาสุขสวสัด์ิไดรั้บการรับรองจาก TUV NORD สาํหรับกระบวนการฉีด

พลาสติกผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์อาหารและบรรจุภณัฑ์อุตสาหกรรม และโรงงานสาขาโคราชไดรั้บการ

รับรองจาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) สาํหรับกระบวนการออกแบบและผลิต

ผลิตภณัฑเ์มลามีน ซ่ึงเป็นการรับรองว่า โรงงานทั้งสองแห่งของบริษทัฯมีระบบการจดัการ การปรับปรุง

สมรรถนะดา้นพลงังาน และการดาํเนินการตามกระบวนการท่ีเป็นระบบเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังานอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยืน 

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา สาขาโรงงานของบริษทัฯไดรั้บรางวลัท่ีเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน

อยา่งต่อเน่ือง และในปี พ.ศ. 2557 สาขาโรงงานของบริษทัฯกไ็ดรั้บรางวลัเพ่ิมเติมดงัน้ี 

• รางวลั Thailand Energy Awards 2014 ด้านอนุรักษ์พลงังาน ประเภทขนส่ง 

เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โรงงานสาขาโคราชได้รับรางวลั Thailand Energy 

Awards 2014 ดา้นอนุรักษ์พลงังาน ประเภทขนส่ง จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซ่ึงเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่สถานประกอบการท่ี

ดาํเนินการใหบ้ริการขนส่ง และ/หรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีระบบบริหารจดัการขนส่งท่ีมี

ผลงานดีเด่นดา้นอนุรักษพ์ลงังานและเผยแพร่ผลสาํเร็จ รวมทั้งสร้างจิตสาํนึกใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง

นาํไปปฏิบติัหรือประยุกต์ใชใ้ห้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างย ัง่ยืน โดยแบ่งการประกวดเป็น 5 

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพลงังานทดแทน ดา้นอนุรักษพ์ลงังาน ดา้นบุคลากร ดา้นพลงังานสร้างสรรค ์

และดา้นผูส่้งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน 

 

 การดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยถือว่าเป็นหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบโดยตรงของพนกังานทุกคน และไดก้าํหนดเป็นนโยบายส่ิงแวดลอ้มเพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังาน บริษทัฯไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวกบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

• โรงงานสาขาบางปู โรงงานสาขาโคราช และโรงงานสาขาอมตะนคร ชลบุรี ไดรั้บใบรับรอง

มาตรฐานการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2004 จาก United Registrar of Systems 

(Thailand) Ltd. (URS) ซ่ึงเป็นผลจากการใหค้วามสาํคญัและการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่าง

มีประสิทธิภาพของบริษทัฯ 

• โรงงานทุกสาขาของบริษัทฯยังได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็น 

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) ซ่ึงสะทอ้นถึงการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยแต่ละโรงงานมีแผนงานท่ีจะยกระดบัจากอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 ระบบสี

เขียว (Green System) ข้ึนเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 4 วฒันธรรมสีเขียว (Green 

Culture) ต่อไป 
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 นอกจากการไดรั้บรองในมาตรฐานสากลต่างๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯยงัตอ้งผ่านการรับรอง

หรือตรวจสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานในดา้นต่างๆ และประเมินคุณสมบติัของการเป็นผูผ้ลิตและ

จาํหน่าย ตามมาตรฐานหรือขอ้กาํหนดของลกูคา้หลายรายโดยเฉพาะลกูคา้ในต่างประเทศดว้ย 

 อน่ึง บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ปี 2557 เพ่ือเผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯดว้ย 

 

10.3 การดาํเนินธุรกจิที่มผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

 ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการดาํเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมใน

ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯและบริษทัย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหน้าท่ี

ประเมิน วินิจฉัย หรือช้ีขาดว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯหรือบริษทัย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างมี

นยัสาํคญัในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ีจดัทาํโดย

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

กรรมการบริหารมลูนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย, ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรเกชัน่, ประธานคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลยัภาษาและวฒันธรรมปักก่ิง กรุงเทพฯ, รองประธานคณะกรรมการหอการคา้ไทย, ประธาน

คณะกรรมการพลงังานหอการคา้ไทย, นายกสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชยการ, ประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี และกงสุลใหญ่กิตติมศกัด์ิสาธารณรัฐมลัดีฟส์ประจาํประเทศ

ไทย 

 บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ไปมีบทบาทและพร้อมสาํหรับการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพ่ือ

ตอบแทนกลับคืนสู่สังคมและชุมชนทั้ งในภาวะปกติและในยามท่ีบ้านเมืองประสบภัยพิบัติ ส่ิงท่ีบริษทัฯได้

ดาํเนินการตลอดมาไม่จาํกดัขอบเขตเพียงการบริจาคเงินและส่ิงของหรือบริการสาธารณะ แต่บริษทัฯยงัดาํเนินการ

ในดา้นอ่ืนๆ เพ่ือพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ 

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและผูส้นใจท่ีอยู่ในชุมชนใกลเ้คียงได้รับการศึกษาอย่างทัว่ถึง 

ตลอดจนสนับสนุนสถานศึกษาตามจังหวดัต่างๆ ในด้านของสุขอนามยั อุปกรณ์การศึกษา และ
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ทุนการศึกษา ดว้ยความเช่ือวา่ การศึกษาจะก่อใหเ้กิดความรู้ ส่ิงใหม่ และการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสามารถ

นาํไปสู่การพฒันาและพ่ึงพาตนเองได ้

• เปิดรับนกัศึกษาจากวิทยาลยัอาชีวะต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เขา้ทาํงานเพ่ือฝึกประสบการณ์

โดยไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ เหมือนพนกังาน เพ่ือเป็นการสนบัสนุนอาชีพและส่งเสริม

ใหมี้รายไดแ้ละคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

• ส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานในองคก์รเห็นความสาํคญัและมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม CSR 

ทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ในประโยชน์ของการทาํ 

CSR ต่อธุรกิจของบริษทัฯ 

• ส่งเสริมดา้นการศึกษาและพฒันาฝีมือแรงงานของผูพิ้การโดยเป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการภาคเอกชนท่ี

ให้การสนบัสนุนและร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ในการผลกัดนั “โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผู ้

พิการสู่ภาคอุตสาหกรรม” เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูพิ้การไดรั้บการพฒันาดา้นฝีมือแรงงานและเป็นการ

เตรียมความพร้อมสําหรับการทาํงานในภาคอุตสาหกรรม อนัเป็นการช่วยเหลือให้ผูพิ้การมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี สามารถประกอบอาชีพในสังคมไดอ้ย่างมีศกัด์ิศรี ในสิทธิและความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกบั

คนทัว่ไป 

• เขา้ร่วมโครงการ “การนาํธุรกิจไทยไปลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ซ่ึงเป็นโครงการ

ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพ่ือสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) และ

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํ ดา้น

การบริหารจดัการ การลงทุน และส่งเสริมผูป้ระกอบการ SMEs ไทยท่ีมีศกัยภาพและตอ้งการไปจดัตั้ง

หรือขยายธุรกิจในเวียดนาม ในรูปแบบของพ่ีเล้ียงอาสาสมคัรซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการไทยท่ีประสบ

ความสําเร็จในเวียดนาม โดยบริษทัฯไดร่้วมลงนามเป็นหน่ึงในหลายองค์กรท่ีเขา้ร่วมเป็นพ่ีเล้ียงใน

โครงการดงักล่าว 

 

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ปี 2557 เพ่ือเผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯดว้ย 

 

10.5 การป้องกนัการมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัฯส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตและการหา้มจ่ายสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบติัเร่ืองการต่อตา้น

ทุจริตและหา้มจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผู ้

มีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ท่ีไดผ้า่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยบริษทัฯไดก้าํหนดแนวปฏิบติัสาํหรับ

พนกังานดงัน้ี 

• ไม่ให้และไม่ส่งเสริมให้มีการมอบหรือรับของกาํนัล การเล้ียงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกินความ

เหมาะสม 
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• ไม่มีการจ่ายเงินเพ่ืออาํนวยความสะดวก เพ่ือเร่งการดําเนินการหรือเพ่ือความคล่องตัวในการ

ดาํเนินการ ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

• ไม่ใหมี้การจ่ายสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิด ซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงหรือผา่นบุคคลท่ีสาม 

• ดาํเนินการท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย  ์ตรงไปตรงมา และสอดคลอ้งกบั

กฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

• ไม่ให้เงินสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางออ้มแก่พรรคการเมือง เจา้หน้าท่ีของพรรค

การเมือง ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง องคก์รหรือบุคคลซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัการเมือง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง

ในการจ่ายสินบน เวน้แต่การใหเ้งินสนบัสนุนทางการเมืองจะดาํเนินการดว้ยความโปร่งใสและถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย 

• ติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางป้องกนัเป็นประจาํอย่างต่อเน่ือง สาํหรับการกระทาํใดๆ ท่ีส่อการ

ทุจริตต่อองคก์รและการติดสินบน 

• ส่ือสาร เผยแพร่ และรณรงค์ใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัไดรั้บทราบ และปฏิบติัตามนโยบาย

และแนวปฏิบติัในการต่อตา้นทุจริตและการหา้มจ่ายสินบนของบริษทัฯไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

 

 ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัให้บริษทัฯแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และไดก้ําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เร่ืองการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน่ ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

โดยให้ความสําคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ  ทั้งน้ีเพ่ือใชใ้นการส่ือสารและครอบคลุมการ

ปฏิบติังานของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. การปฏิบติังานใดๆ จะตอ้งไม่ส่อพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นการรับจากหรือใหสิ้นบนแก่ผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานในความรับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหไ้ดม้า

ซ่ึงผลประโยชน ์หรือทาํใหผู้อ่ื้นเสียผลประโยชนโ์ดยมิชอบ ซ่ึงครอบคลุมพฤติกรรมดงัต่อไปน้ี 

1.1 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด อนัอาจเป็นการชกันาํใหมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดย 

มิชอบ 

1.2 ไม่ใหท้รัพยสิ์น ส่ิงของ หรือผลประโยชนอ่ื์นใด เพ่ือโนม้นา้วการตดัสินใจ หรือทาํใหผู้รั้บละเวน้

การปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์หรือระเบียบปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้

1.3 ไม่เป็นตวัแทนในการเสนอทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้หรือทาํใหเ้กิดการละเวน้

การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้

2. การจดัหา จดัซ้ือ จดัจา้ง ตอ้งดาํเนินกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบของบริษทัฯ ดว้ยความเป็น

ธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

3. การเล้ียงรับรอง หรือการใชจ่้ายอ่ืนท่ีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญา ตอ้งกระทาํในนามบริษทัฯ 

ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้
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4. การบริจาคเพ่ือการกศุล ใหถื้อปฏิบติัดงัน้ี 

4.1 การบริจาคเพ่ือการกศุลดว้ยเงินสดหรือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

ตอ้งดาํเนินการในนามของบริษทัฯเท่านั้น โดยผูรั้บบริจาคตอ้งเป็นมลูนิธิ องคก์รสาธารณกุศล วดั 

โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรท่ีดาํเนินงานเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมีใบรับรอง หรือ

เช่ือถือได ้สามารถตรวจสอบได ้และดาํเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทัฯ 

4.2 การบริจาคเพ่ือการกศุลดว้ยเงินสดหรือทรัพยสิ์นส่วนตวัในนามส่วนตวั 

ต้องไม่เก่ียวข้องหรือทาํให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทาํท่ีแอบแฝง ส่อทุจริต หรือหวงั

ผลประโยชนอ์นัไม่ชอบธรรม 

5. การใช้เงินหรือทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร หรือบุคคลภายนอก ตอ้ง

กระทาํในนามบริษทัฯเท่านั้น โดยการสนบัสนุนดงักล่าว ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประโยชน์ของชุมชน 

สังคม ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษทัฯ ทั้ งน้ีการเบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน มี

หลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบได ้และดาํเนินการผา่นขั้นตอนของการอนุมติัตามระเบียบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯยึดมัน่ในความเป็นกลางทางการเมืองและจะไม่ใหก้ารสนบัสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและ

ทางออ้มแก่พรรคการเมือง เจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง ผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง องค์กรหรือบุคคลซ่ึง

เก่ียวข้องกับการเมือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน รวมถึงไม่อนุญาตให้ผูบ้ริหารและ

พนกังานกระทาํการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองในระหว่างปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัฯ ตลอดจนไม่

อนุญาตใหใ้ชท้รัพยากรของบริษทัฯเพ่ือดาํเนินการดงักล่าว 

7. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความโปร่งใส คาํนึงถึงผลประโยชน์

ของบริษทัฯ และพึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีเขา้ข่าย หรือส่อไป

ในทางทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม โดยตอ้งแจง้เบาะแสหรือ

ร้องทุกข ์ตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

8. หากพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน่แลว้ อาจทาํให้บริษทัฯไดรั้บความเสียหาย หรือสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ พนกังานจะไม่ถูกลงโทษ ยา้ยงาน ลดตาํแหน่ง หรือไดรั้บผลในทางลบใดๆ โดย

บริษทัฯจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธ แจง้เบาะแส หรือร้องทุกขเ์ร่ืองการทุจริต

คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯตามท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี 

9. บริษทัฯถือว่าความมุ่งมัน่และความร่วมมือในการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นหน่ึงในดชันีช้ีวดัของการพิจารณาประเมินผลงานประจาํปี การปรับเล่ือน

ตาํแหน่งและปรับระดบัพนกังาน 

10. กรรมการ/ผูบ้ริหาร/พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทาง

วินยัตามระเบียบของบริษทัฯ และอาจถกูดาํเนินคดีตามกฎหมาย 

11. ผูบ้ริหาร เป็นผูรั้บผิดชอบในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ทาํความเข้าใจ ตลอดจนดูแลพนักงาน และ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ใหป้ฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัน้ี 
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12. กรรมการ มีหนา้ท่ีประเมินและทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัน้ี ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสร้างและรักษาการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ใหเ้ป็นค่านิยมและ

วฒันธรรมองคก์รท่ีสาํคญัอยา่งย ัง่ยืน 

 

 บริษทัฯไดเ้ผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

www.srithaisuperware.com และในปี พ.ศ. 2557 ไดด้าํเนินการท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

• จดัใหก้รรมการและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ไดแ้ก่ 

หลกัสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

• จดัทาํ “จรรยาบรรณสาํหรับคู่คา้” ใหคู้่คา้ร่วมลงนามรับทราบ เพ่ือใหก้ารทาํธุรกิจอยู่บนพ้ืนฐานของ

จริยธรรมทางธุรกิจท่ีถกูตอ้งและเป็นธรรม ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

• จดัทาํป้าย “บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ รวมพลงังานต่อตา้นการคอร์รัปชัน่” เพ่ือประชาสัมพนัธ์และ

เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

• จดัหมวดหมู่แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริต 17 หวัขอ้หลกั เป็น 3 หมวดใหญ่ 

ตามลกัษณะของการทาํงาน ประกอบดว้ย Strategy, Process และ Human Resource เพ่ือจดัทาํแผน

รองรับมาตรการการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงใชใ้นการติดตามและตรวจสอบ 

• จดัทาํหัวขอ้ฝึกอบรมเร่ือง การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมอยู่ในแผนการฝึกอบรมพนกังาน ปี 

พ.ศ. 2558 

 

 ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงไดท้บทวนการประเมินความเส่ียงของธุรกิจจากการทุจริตใน

องคก์รสาํหรับธุรกรรมท่ีมีความสาํคญัประจาํปี พ.ศ. 2557 แลว้ ไม่ปรากฏว่ามีกรณีใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียง

ดงักล่าวอยา่งมีสาระสาํคญั 

 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ สามารถให้

ข้อมูลหรือให้เบาะแสเ ก่ียวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเ ก่ียวข้อง 

(Whistleblower) ซ่ึงบริษทัฯจดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และการคุม้ครองปกป้องผูท่ี้ร้องเรียน/แจง้

ขอ้มลู อยา่งเพียงพอและรัดกมุ โดยมีแนวปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวอย่างชดัเจนทั้งในกรณีท่ีผูร้้องเรียนเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 

พ.ศ. 2551 และกรณีเป็นบุคคลทัว่ไป 
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 กรณีผูร้้องเรียนเป็นบุคคลทัว่ไป บริษทัฯมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

1. ให้การร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลในเร่ืองเก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั เป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น 

2. ผูร้้องเรียนสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระรายใดรายหน่ึงดว้ยวิธีดงัต่อไปน้ี 

• ผ่านทาง E-mail address ซ่ึงบริษทัฯไดน้าํเสนอไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯในช่องทางการแจง้ขอ้

ร้องเรียน (Whistleblower) ผูร้้องเรียนสามารถเลือกส่งใหก้บักรรมการอิสระรายใดรายหน่ึงหรือ

ทุกรายกไ็ด ้ดงัน้ี 

1) นายวิโรจน ์ 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

แจง้ผลการดาํเนินการหรือสอบถามรายละเอียดขอ้มลูเพ่ิมเติมได ้
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัต่อระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินกิจการ และ

จดัให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบโดยการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัเส่ียงทั้งท่ีมาจากภายนอกและ

ภายใน ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียง พร้อมทั้งจดัทาํกฎบตัรท่ีระบุขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจน เพ่ือให้มีความมัน่ใจ

อย่างสมเหตุผลว่า บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม ต่อการสนบัสนุนให้บริษทัฯบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ดงัน้ี 

- นโยบายและเป้าหมายของบริษทัฯ 

- ระบบขอ้มลู และรายงานทางการเงินมีความถกูตอ้ง เช่ือถือได ้

- มีการปฏิบติัตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทาํงานของบริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ทรัพยสิ์นของบริษทัฯมีอยู่จริงและไดมี้การควบคุมดูแล จดัเก็บ รักษา เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการ

ป้องกนัทรัพยสิ์นจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ 

- การดาํเนินงานของบริษทัฯและการใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- รับทราบรายการผิดปกติ อนัอาจเป็นสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทั

ไดร่้วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีไดป้รับปรุงตาม COSO Internal Control – Integrated Framework ปี 2557 ซ่ึงมี

องคป์ระกอบรวม 5 ดา้นแลว้ มีความเห็นว่า บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบ

ขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย 

 

1. การควบคุมภายในองค์กร 

บริษทัฯมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวดัผลได ้อนัประกอบดว้ยแผนธุรกิจ กลยุทธ์ 

วิสัยทศัน์ งบประมาณ และตวัช้ีวดัผล เพ่ือสร้างมูลค่าให้กบัผูถื้อหุ้น ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้บน

พ้ืนฐานการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ 

ความสามารถต่อบุคลากรของบริษทัฯอีกดว้ย 

คณะกรรมการบริษทัมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทาํหน้าท่ีควบคุม ติดตามการปฏิบติังานของฝ่าย

บริหารใหเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด 

บริษทัฯจดัให้มีโครงสร้างองค์กร โดยมีสายการบงัคบับญัชา อาํนาจอนุมติัและความรับผิดชอบ เพ่ือควบคุม

และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากกรณีทบัซอ้นทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) 

บริษทัฯจัดให้บุคลากรแต่ละหน้าท่ีตาํแหน่งงาน รับทราบของเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบตามเอกสารใบ

พรรณนาลกัษณะงาน (Job Description) ไดรั้บผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน 
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ตลอดจนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตามแผนการสืบทอดตําแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง ท่ีบริษัทฯ

ประกาศใชใ้นปี พ.ศ. 2557 

 

2. การประเมนิความเส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารท่ี

เก่ียวขอ้ง ทาํหนา้ท่ีพิจารณาและประเมินปัจจยัเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ 

การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นตน้ และปัจจยัภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย แผนงาน และการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาข้อมูลเพ่ือประเมินความเส่ียงทั้ งในด้านโอกาสการเกิดและ

ผลกระทบ เพ่ือกาํหนดผงัโครงสร้างความเส่ียง (Risk Matrix) เป็นแนวทางดาํเนินการจดัทาํมาตรการและ

แผนงานรองรับความเส่ียง ตลอดจนมอบหมายให้ผูบ้ริหารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ทาํหนา้ท่ีดาํเนินการตาม

แผนงาน ติดตามความคืบหนา้ของการบริหารความเส่ียงดงักล่าว และรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารความ

เส่ียง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงปฏิบติังานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงาน

ผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัรับทราบทุกไตรมาส 

 

3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการ

ชุดยอ่ย 1 คณะ คือ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปฏิบติังานภายใตข้อบเขต

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย เพ่ือเสริมสร้างการเติบโตอยา่งมัน่คงของบริษทัฯในระยะยาว 

บริษทัฯจดัใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีงาน 3 ดา้นออกจากกนั เพ่ือใหมี้ระบบการตรวจสอบและการควบคุมระหว่าง

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

การจดัเกบ็ทรัพยสิ์น 

ทั้งน้ี ไดมี้การกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีการอนุมติัรายการและวงเงินอนุมติัตามลาํดบัชั้นผูบ้ริหารเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ตลอดจนจดัทาํแนวทางการดูแลและติดตามการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงและรายการระหว่างกนัใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย 

นอกจากน้ี ระเบียบการปฏิบติังานท่ีสาํคญัๆ ก็ไดถู้กกาํหนดและ/หรือปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบของ

ราชการและหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง และสภาพการปฏิบติังานปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือรักษาระดบั

การควบคุมภายในใหมี้ความเพียงพอและเหมาะสม 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

บริษทัฯให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลทั้งจากภายในและภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจยั

สาํคญัต่อการรับทราบผลการปฏิบติังาน ตลอดจนเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและฝ่าย
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บริหาร ดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นจริง ถูกตอ้งและทนัต่อเวลา  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะไดรั้บขอ้มูลท่ี

สาํคญัต่างๆ พร้อมดว้ยเอกสารประกอบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ ซ่ึงเลขานุการบริษทัจะจดัส่งล่วงหนา้ไม่นอ้ย

กว่า 7 วนั เพ่ือใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจ รวมทั้งสามารถแจง้ให้บริษทัฯจดัส่งเอกสารให้พิจารณา

เพ่ิมเติมได ้

สิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศในระบบงานต่างๆ ไดมี้การกาํหนดไวเ้พ่ือรักษาความปลอดภยั และบริษทัฯ

ตระหนกัถึงความกา้วหนา้และความสาํคญัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจดัให้มีการดูแลอุปกรณ์และ

การสาํรองขอ้มลูอยา่งสมํ่าเสมอ 

นอกจากน้ี ระบบ Internal Web : Information ก็ใชเ้ป็นช่องทางส่ือสารให้พนกังานทุกระดบัเขา้ถึงขอ้มูล

สารสนเทศของบริษทัฯ และผ่านเวบ็ไซต ์ www.srithaisuperware.com เพ่ือเป็นช่องทางส่ือสารและเผยแพร่

ข่าวสาร สารสนเทศต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูส้นใจธุรกิจบริษทัฯดว้ย 

 

5. ระบบการตดิตาม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯทาํหนา้ท่ีขบัเคล่ือนการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนงานท่ีวางไว ้

พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนหรือปรับแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

เม่ือพบว่าผลการดาํเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายและแผนงาน ตลอดจนรายงานผลการปฏิบติังานตาม

แผนงานท่ีกาํหนดไวต่้อคณะกรรมการบริษทัทุกรายไตรมาส 

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าท่ีตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอย่าง

สมํ่าเสมอ โดยรายงานผลพร้อมขอ้เสนอแนะใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือใหบ้ริษทัฯมีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดว้ยความเป็นอิสระ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผูส้อบบัญชีของบริษทัฯและผู ้

ตรวจสอบภายในเป็นประจาํทุกรายไตรมาสและรายปี โดยมีความเห็นว่า บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอ และในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในท่ีมีนยัสาํคญั ไม่มี

ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีท่ีบ่งช้ีใหบ้ริษทัฯตอ้งรีบดาํเนินการแกไ้ข ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือ

การฝ่าฝืนกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ปิดเผยความเห็นเก่ียวกบัการสอบทานระบบการควบคุมภายในไวใ้นรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบดงัปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบ

บริหารความเส่ียงและการกาํกบัดูแลกิจการ เพ่ือให้แน่ใจไดว้่า บริษทัฯมีระบบดงักล่าวอย่างเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพตรงตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ดัการ 

http://www.srithaisuperware.com/
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 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณท่ีเหมาะสมต่อการ

ปฏิบติังานทั้งดา้นการตรวจสอบการดาํเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ 

 แผนงานตรวจสอบประจาํปี จดัทาํโดยพิจารณาควบคู่กบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู ้จัดการ และผู ้บริหารท่ีเ ก่ียวข้อง พร้อมทั้ งสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทั 

 หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ปัจจุบนัดาํรง

ตาํแหน่งโดยนายธนัช  ศรีปาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

เน่ืองจากนายธนชั  ศรีปาน มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีความรู้ ความสามารถ และเขา้ใจในธุรกิจและการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯเป็นอย่างดี ประกอบกบัไดส้นบัสนุนการปฏิบติังานอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์กบังานตรวจสอบ

ภายใน ไดแ้ก่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะทาํงานการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี บริษทัฯจึงพิจารณาเห็นว่า มีความสามารถและความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบมอบหมาย   คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจหนา้ท่ีร่วมกบัฝ่ายบริหารของบริษทัฯในการประเมินผล

การปฏิบติังาน การพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในซ่ึงเป็นไปตามท่ี

กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัฯไดเ้ปิดเผยประวติัและขอ้มูลของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในดงัปรากฏในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหนา้งานตรวจสอบภายในและ

หวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

 อน่ึง ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน Compliance Unit เป็นส่วนหน่ึงของสํานกัเลขานุการ

บริษทั โดยไดแ้สดงรายละเอียดหนา้ท่ีความรับผิดชอบไวใ้นเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหนา้งาน

ตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 
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12. รายการระหว่างกนั 

 

1. รายการระหว่างกนักบับุคคลที่อาจมคีวามขัดแย้งและบุคคลที่เกีย่วโยง 

 บริษทัในเครือและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่งเขา้ข่ายเป็นบริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้และ/หรือบริษทัท่ี

เก่ียวโยงกนักบับริษทัฯตามหลกัเกณฑ์ท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ และกฎระเบียบของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และมีรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติของธุรกิจในปี พ.ศ. 2557 ดงัน้ี 

 

ช่ือบริษทั/ความสัมพันธ์ ประเภท

ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 

ในปี พ.ศ. 2557 

ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 

1. เป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัฯถือ

หุน้ร้อยละ 71.0 

2. ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร

ข อ ง บ ริ ษัท ฯ ถื อ หุ้น ร ว ม กัน

เท่ากบัร้อยละ 29.0 

 

รับจา้งผลิต

แม่พิมพ ์

 

1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จาํนวน 42.93 ลา้นบาท 

 

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

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

บริการระหว่างกัน  เ น่ืองจาก

ความตอ้งการสินคา้ของอีกฝ่าย

เพ่ือสนับสนุนและสร้างรายได้

ให้แก่ธุรกิจหลกัของตน โดยมี

เกณฑ์กําหนดเ ง่ือนไขการค้า

และราคาเหมือนบุคคลภายนอก

ทัว่ไปหรืออยู่ภายใตข้อบเขตท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้
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ช่ือบริษทั/ความสัมพันธ์ ประเภท

ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 

ในปี พ.ศ. 2557 

ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

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

ทรัพย์สินหรือบริการ 

จาํนวน 9.99 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เงินปันผลรับ 

จาํนวน 3.55 ลา้นบาท 

2. รายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือ

บริการ เน่ืองจากบริษทั ศรีไทย

โมลด์ส จํากัด ต้องการขยาย

ประเภทธุรกิจเพ่ือสร้างรายได้

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายได้

จากธุรกิจหลกัของตน จึงมีความ

จํา เป็นต้องซ้ือทรัพย์สินส่วน

หน่ึงจากบริษัทฯด้วยพิจารณา

เ ห็ น ว่ า  ท รั พ ย์ สิ น ร า ย ก า ร

ดงักล่าวยงัมีสภาพการใช้งานดี

อยู่และบริษัทฯก็ไม่ได้ใช้งาน

แลว้ 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ใ น ก า ร ข า ย

ทรัพย์สินดังกล่าว เ ป็นเพียง

ทรัพย์สินส่วนน้อยและไม่ได้มี

ผลกระทบต่อกาํลงัการผลิตของ

บริษทัฯแต่อย่างใด ประกอบกบั

บ ริ ษัท ฯ ไ ด้กํา ห น ด เ ง่ื อ น ไ ข

การค้าและราคาขายทรัพย์สิน

ดงักล่าวเหมือนบุคคลภายนอก

ทัว่ไปหรืออยู่ภายใตข้อบเขตท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้

จึงไม่ได้ว่าจ้างผูป้ระเมินราคา

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

ทรัพยสิ์นท่ีขายดงักล่าว 

3. เป็นการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นทุกรายของบริษัท ศรีไทย

โมลด์ส จาํกัด ในอัตราท่ีเท่าๆ 

กนั ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผู ้

ถือหุน้แต่ละราย 
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ช่ือบริษทั/ความสัมพันธ์ ประเภท

ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 

ในปี พ.ศ. 2557 

ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 

1. เป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัฯถือ

หุน้ร้อยละ 39.2 

2. ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร

ข อ ง บ ริ ษัท ฯ ถื อ หุ้น ร ว ม กัน

เท่ากบัร้อยละ 9.8 

3. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

เป็นกรรมการในบริษทั ศรีไทย

บรรจุภณัฑ ์จาํกดั 

 

ผลิตและ

จาํหน่าย

กล่อง

กระดาษ 

 

รา ย กา ร ธุร กิจป กติ  รว ม

จาํนวน 12.54 ลา้นบาท 

 

 

รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซ้ือขาย

สินค้าระหว่างกัน เ น่ืองจากความ

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

สนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่

ธุร กิ จ หลัก ข อง ต น  โ ด ย มี เ ก ณ ฑ์

กําหนดเ ง่ือนไขการค้าและราคา

เหมือนบุคคลภายนอกทัว่ไปหรืออยู่

ภายใต้ขอบเขตท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนดไว ้

บริษทั ศรีไทยมาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 

1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 

72.0 และเป็นกรรมการใน

บริษทั ศรีไทยมาร์เกต็ต้ิง จาํกดั 

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

ให้แก่บริษัทฯ และเป็นคู่ค้าท่ี

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

ระยะเวลายาวนาน 

 

คา้ขาย

ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชใ้น 

ครัวเรือน 

 

1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จํา น ว น  197.01 ล้า น

บาท 

 

 

 

 

 

 

2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น

ธุรกิจปกติ รวมจาํนวน 

4.89 ลา้นบาท 

 

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

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

เน่ืองจากความต้องการสินค้า

ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของ

ตน โดยมีเกณฑก์าํหนดเง่ือนไข

ก า ร ค้ า แ ล ะ ร า ค า อ ยู่ ภ า ย ใ ต้

ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทั

กาํหนดไว ้

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

เ ป็นการให้ เ ช่ า พ้ืน ท่ีสํา หรับ

จาํหน่ายสินคา้ในงานมหกรรม

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

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

เดียวกนักบัท่ีเรียกเก็บจากผูเ้ช่า

รายอ่ืน และรายการให้ความ

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายส่งเสริมการ

ขายแก่ตัวแทนจํา หน่ายของ

บริษทัฯ 
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ช่ือบริษทั/ความสัมพันธ์ ประเภท

ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 

ในปี พ.ศ. 2557 

ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั สยามเมลามีน มาร์เก็ตต้ิง 

จาํกดั 

1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 

70.0 

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

ให้แก่บริษัทฯ และเป็นคู่ค้าท่ี

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

ระยะเวลายาวนาน 

 

 

คา้ขาย

ผลิตภณัฑ์

พลาสติก 

และเมลามีน 

 

 

1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จํา น ว น  106.33 ล้า น

บาท 

 

 

 

 

 

 

2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น

ธุรกิจปกติ รวมจาํนวน 

0.53 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

3. รายการเช่าหรือให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ระยะ

สั้ น รวมจํานวน 0.87 

ลา้นบาท 

 

 

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

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

เน่ืองจากความต้องการสินค้า

ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของ

ตน โดยมีเกณฑก์าํหนดเง่ือนไข

ก า ร ค้ า แ ล ะ ร า ค า อ ยู่ ภ า ย ใ ต้

ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทั

กาํหนดไว ้

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

เ ป็นการให้ เ ช่ า พ้ืน ท่ีสํา หรับ

จาํหน่ายสินคา้ในงานมหกรรม

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

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

เดียวกนักบัท่ีเรียกเก็บจากผูเ้ช่า

รายอ่ืน และรายการให้ความ

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายส่งเสริมการ

ขายแก่ตัวแทนจํา หน่ายของ

บริษทัฯ 

3. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ระยะสั้นเป็นการให้เช่าสถานท่ี

และอาคารของบริษทัฯ 1 แห่ง 

โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี 

แ ล ะ อั ต ร า ค่ า เ ช่ า มี ค ว า ม

เหมาะสมตามสถานท่ีตั้ งและ

เทียบเคียงไดก้บัราคาตลาดตาม

ภาวะเศรษฐกิจ 
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ช่ือบริษทั/ความสัมพันธ์ ประเภท

ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 

ในปี พ.ศ. 2557 

ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษทั ศรีไทยสเตนเลส จาํกดั 

1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2. ญาติของผูบ้ริหารของบริษทัฯ

ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 

60.0 และเป็นกรรมการใน

บริษทั ศรีไทยสเตนเลส จาํกดั 

 

ผลิตและจดั

จาํหน่าย

เคร่ืองครัว

และ 

เคร่ืองเรือน 

 

1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จาํนวน 1.91 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ร า ย ก า ร ส นั บ ส นุ น

ธุรกิจปกติ รวมจาํนวน 

0.05 ลา้นบาท 

 

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

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

เน่ืองจากความต้องการสินค้า

ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและ

สร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของ

ตน โดยมีเกณฑก์าํหนดเง่ือนไข

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 ท่ีสํา หรับ

จาํหน่ายสินคา้ในงานมหกรรม

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

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

เดียวกนักบัท่ีเรียกเก็บจากผูเ้ช่า

รายอ่ืน 

บริษัท ส.สหธารา  (ไทยแลนด์) 

จาํกดั 

1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2. ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร

ข อ ง บ ริ ษัท ฯ ถื อ หุ้น ร ว ม กัน

เท่ากบัร้อยละ 100.0 และเป็น

กรรมการในบริษทั ส.สหธารา 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 

 

รับจา้งพิมพ์

สต๊ิกเกอร์ 

 

 

1. รายการธุรกิจปกติ รวม

จาํนวน 3.10 ลา้นบาท 

 

 

 

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการ

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

เน่ืองจากความต้องการสินค้า

ของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและ

สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลัก

ของตน โดยมีเกณฑ์กําหนด

เง่ือนไขการคา้และราคาเหมือน

บุคคลภายนอกทั่วไปหรืออยู่

ภายใตข้อบเขตท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนดไว ้
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ช่ือบริษทั/ความสัมพันธ์ ประเภท

ธุรกจิ 

ประเภท/มูลค่ารายการ 

ในปี พ.ศ. 2557 

ความจาํเป็น/ความสมเหตุสมผล 

บริษัท ส.สหธารา  (ไทยแลนด์) 

จาํกดั (ต่อ) 

 2. ร า ย ก า ร เ ก่ี ย ว กั บ

ทรัพย์สินหรือบริการ 

จาํนวน 0.49 ลา้นบาท 

2. รายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือ

บริการ เน่ืองจากบริษทัฯมีความ

จํา เ ป็นต้อง ซ้ือทรัพย์สินบาง

รายการจากบริษัท ส.สหธารา 

(ไทยแลนด์) จาํกดั เพ่ือนาํมาใช้

ในการพฒันางานพิมพ ์barcode 

บนป้ายราคาสินคา้ของบริษทัฯ

ท่ีเป็นสต๊ิกเกอร์ 

ทั้ ง น้ี  บ ริษัทฯ ไ ม่ไ ด้ว่ า จ้า ง ผู ้

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

ประเ มินราคาทรัพย์สินท่ี ซ้ือ

ดั ง ก ล่ า ว  เ น่ื อ ง จ า ก มู ล ค่ า

ทรัพยสิ์นดงักล่าวไม่มีนยัสําคญั 

และบริษทัฯได้ดาํเนินการตาม

ขั้นตอนปกติของการจัดซ้ือทั้ ง

การกาํหนดเง่ือนไขการคา้และ

ราคา เหมือนเช่นท่ีปฏิบัติกับ

บุคคลภายนอกทั่วไปหรืออยู่

ภายใตข้อบเขตท่ีคณะกรรมการ

บริษทักาํหนดไว ้

บริษทั โตโฮโฟม (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

1. เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2. ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร

ข อ ง บ ริ ษัท ฯ ถื อ หุ้น ร ว ม กัน

เท่ากบัร้อยละ 73.2 และเป็น

กรรมการในบริษทั โตโฮโฟม 

(ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 

ผลิตและ

จาํหน่ายโฟม 

กนักระแทก 

 

ไม่มีรายการระหว่างกนัใน

ปี พ.ศ. 2557 

 

--- 

 

หมายเหตุ : ผูบ้ริหารและญาติของผูบ้ริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเขา้ข่ายตามคาํนิยามของหลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
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 แมบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือบริษทัท่ีเก่ียว

โยงกนัดงักล่าว ก็เป็นรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนเพ่ือธุรกิจปกติและ/หรือสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และมีราคาและเง่ือนไขการคา้สอดคลอ้งกบัท่ีแต่ละบริษทัคิดกบับุคคลภายนอกเป็นเกณฑใ์น

การทาํธุรกรรมระหว่างกนั ซ่ึงก็เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของแต่ละบริษทั หรือหากจะมีความแตกต่างกบัการทาํ

กบับุคคลภายนอก ราคาและเง่ือนไขการคา้ของรายการนั้นๆ ก็จะมีความแตกต่างไม่เกินขอบเขตท่ีคณะกรรมการ

บริษทัไดก้าํหนดไว ้  ทั้งน้ีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหวา่งกนัสาํหรับปี พ.ศ. 2557 ไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 หวัขอ้ 34 รายการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั หนา้ 78 – 83 

 รายการระหว่างกันท่ีเป็นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินท่ีมีอยู่เดิมและไม่ได้มีการ

เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2557 ดงัน้ี 

1. การคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินและวงเงินสินเช่ือทางการคา้กบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบใหแ้ก่ 

Srithai (Vietnam) Company Limited บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน 

23.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษทัย่อยมีแหล่งเงินท่ีเพียงพอ

สําหรับการลงทุนในสินทรัพย์และหมุนเวียนในกิจการ ตลอดจนสามารถจัดหาวตัถุดิบได้อย่าง

คล่องตวัดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม 

2. การคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 

100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน 50 ลา้นบาท เพ่ือช่วยสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

3. การคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 100.0 

ในวงเงินรวมไม่เกิน 50 ลา้นบาท เพ่ือช่วยสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว ้ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่

มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากท่ีระบุขา้งตน้ แก่บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆ 

 

2. ความจาํเป็นของการทํารายการระหว่างกนั 

 เน่ืองจากบริษทัฯใหค้วามสําคญัต่อการลงทุนในธุรกิจท่ีมีความสัมพนัธ์และ/หรือเก่ียวเน่ืองกบัสายธุรกิจ

พลาสติกซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ดว้ยเหตุผลของความตอ้งการลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุ่ม การครอบคลุม

ตลาด ตลอดจนเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัและการเติบโตของกลุ่มบริษทั จึงทาํให้บริษทัท่ีอยู่ภายใตโ้ครงสร้างกลุ่ม

บริษทัส่วนใหญ่มีลกัษณะธุรกิจและประเภทผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึงกนั หรือเป็นส่วนสนบัสนุนใหแ้ก่ธุรกิจหลกัของ

บริษทัฯ   กลุ่มบริษทัจึงมกัมีรายการระหว่างกนัเกิดข้ึนอยู่เสมอ ดว้ยความจาํเป็นท่ีจะตอ้งซ้ือหรือขายสินคา้และ

บริการของอีกฝ่ายเพ่ือสนบัสนุนและสร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของตนเอง และ/หรือการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจแก่บริษทัย่อย เพ่ือเป็นการสนบัสนุนให้ธุรกิจของบริษทัย่อยเหล่านั้นสามารถ

แข่งขนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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 นอกจากน้ี การทาํรายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตโ้ครงสร้าง

กลุ่มบริษทั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการทาํรายการกบัตวัแทนจาํหน่ายของบริษทัฯนั้น ก็เป็นไปดว้ยเหตุผลของธุรกิจการคา้

และความตอ้งการสินคา้ของอีกฝ่ายเพ่ือสร้างรายไดใ้หแ้ก่ธุรกิจหลกัของตนเองเช่นเดียวกนั 

 

3. ขั้นตอนการอนุมตักิารทํารายการระหว่างกนั 

 แต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัมีฝ่ายบริหารของตนเอง ทุกบริษทัต่างกมุ่็งเอาผลประโยชน์สูงสุดของตนเองเป็น

เกณฑ ์   ดงันั้น หากมีรายการระหว่างกนัเกิดข้ึน ในหลกัการแต่ละบริษทัก็จะกาํหนดเกณฑเ์ง่ือนไขทางการคา้และ

บริการตามปกติการคา้กบับุคคลภายนอกทัว่ไป มีการเปรียบเทียบเง่ือนไขท่ีไดรั้บกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกเพ่ือความ

สมเหตุสมผลและเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสมของการเขา้ทาํรายการระหว่างกนั เวน้แต่บางกรณีท่ีแต่ละบริษทัตอ้งการ

ส่งเสริมการขายของตนเองหรือการทาํรายการกบับริษทัท่ีเป็นคู่คา้กนัมานาน ก็จะมีการพิจารณาเง่ือนไขพิเศษให้

เป็นรายกรณีไป   อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัก็มีการดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน ์เพ่ือปกป้องผลประโยชนใ์หผู้ถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 ส่วนการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 นั้น บริษทัฯ

จะนําเสนอข้อมูลวงเงิน ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงเหตุผลและความจําเป็น ให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเป็นรายคร้ัง โดยบริษทัฯตอ้งประเมินสภาพธุรกิจและความตอ้งการการสนบัสนุนของ

บริษทัย่อยเหล่านั้น เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัย่อย

เหล่านั้นมากท่ีสุด 

 อน่ึง บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติ

อนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัการกาํหนดราคาซ้ือขายสินคา้/บริการ และระยะเวลาการเก็บหน้ี/ชาํระหน้ีของบริษทัฯ/

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัฯทุกแห่งตามนิยามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 และมอบ

อาํนาจให้ฝ่ายบริหารในการพิจารณาอนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัในขอบเขตของอาํนาจการอนุมติัท่ี

คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้   อย่างไรก็ตาม หากรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวมีลกัษณะและขนาดรายการเกิน

ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด บริษทัฯจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณานาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 

4. นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 กลุ่มบริษทัมีนโยบายให้แต่ละบริษทัในกลุ่มมีอิสระเต็มท่ีในการคา้ขายกบัผูใ้ดก็ได ้  ดงันั้น ราคาสินคา้

หรือบริการและเง่ือนไขการคา้จึงเป็นเกณฑป์ระกอบการตดัสินใจของฝ่ายบริหารของแต่ละบริษทัในกลุ่ม และมี

แนวโนม้ว่าปริมาณการทาํรายการระหว่างกนัจะไม่ผนัผวนมากในแต่ละปี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความตอ้งการสินคา้และ

บริการ ความสามารถในการผลิตสินคา้และการใหบ้ริการ และการขยายตวัของธุรกิจของแต่ละบริษทั 

 แนวโนม้ของการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินของบริษทัฯในอนาคต อาจเพ่ิมข้ึนไดต้ามความจาํเป็นและ

ข้ึนอยูก่บันโยบายในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริษทัโดยเฉพาะบริษทัยอ่ย 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

13.1 งบการเงนิ 

 13.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และมีรายงานของ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงแสดงความเห็นต่องบการเงินอยา่งไม่มีเง่ือนไขดงัน้ี 
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 13.1.2 ตารางสรุปงบการเงนิรวม 

สรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2557 2556 2555 

จัดประเภทใหม่ 

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวยีน    

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 472.9 437.1 441.3 

     เงินลงทุนชัว่คราว 5.8 7.9 7.4 

     ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 1,992.4 1,855.5 1,685.6 

     ลูกหน้ีอ่ืน 108.6 59.6 47.5 

     สินคา้คงเหลือ – สุทธิ 1,599.5 1,475.1 1,351.5 

     สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 133.0 114.3 96.9 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,312.2 3,949.5 3,630.2 
    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    

     เงินลงทุนระยะยาว 467.4 509.1 511.7 

     อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน – สุทธิ 128.4 134.8 141.1 

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 5,373.1 5,295.7 4,842.9 

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – สุทธิ 52.8 49.4 58.0 

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี – สุทธิ 97.7 94.2 75.5 

     สิทธิการเช่า 46.3 48.3 0.0 

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 38.1 44.5 65.9 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,203.8 6,176.0 5,695.1 

รวมสินทรัพย์ 10,516.0 10,125.5 9,325.3 
    

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีสิ้นหมุนเวยีน    

     เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 1,452.3 823.4 841.0 

     เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 619.9 563.9 532.9 

     เจา้หน้ีการคา้ 968.4 950.2 922.2 

     เจา้หน้ีอ่ืน 429.3 407.1 380.2 

     หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 41.6 36.1 52.5 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,511.5 2,780.7 2,728.8 
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สรุปงบฐานะการเงนิรวม (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2557 2556 2555 

จัดประเภทใหม่ 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน    

     เงินกูย้มืระยะยาว 1,955.2 2,466.4 1,852.1 

     หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 20.6 2.7 0.9 

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 296.6 310.6 285.6 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,272.4 2,779.7 2,138.6 

รวมหนีสิ้น 5,783.9 5,560.4 4,867.4 
    

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

     ทุนเรือนหุน้ 2,709.9 2,709.9 2,709.9 

     ส่วนเกินทุนจากหุน้สามญัซ้ือคืน 19.9 19.9 19.9 

     กาํไรสะสม 1,877.8 1,678.7 1,523.9 

     องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (101.2) (72.9) (24.8) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,506.4 4,335.6 4,228.9 

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 225.7 229.5 229.0 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,732.1 4,565.1 4,457.9 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,516.0 10,125.5 9,325.3 

 

หมายเหตุ : ขอ้มลูงบการเงินปี พ.ศ. 2555 ท่ีนาํมาแสดงขา้งตน้น้ี ไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ โดยจดัประเภท

เฉพาะรายการผลขาดทุนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานจากเดิมท่ีบนัทึกเป็น

รายการหน่ึงในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ เปล่ียนไปบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรสะสม  ทั้งน้ีเพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัลกัษณะท่ีแทจ้ริงของรายการและการจดัประเภทรายการของงบการเงินปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 
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สรุปงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2557 2556 2555 

จัดประเภทใหม่ 

    

รายไดจ้ากการขายและงานรับจา้ง 9,750.9 9,397.4 8,757.3 

ตน้ทุนขายและงานรับจา้ง (7,880.8) (7,556.3) (6,842.5) 

กาํไรขั้นต้น 1,870.1 1,841.1 1,914.8 

รายไดอ่ื้น 110.7 106.9 110.8 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (1,336.7) (1,247.8) (1,255.6) 

รายการจากเหตุการณ์ลมพาย ุ 0.0 0.0 (4.5) 

ตน้ทุนทางการเงิน (167.7) (167.0) (135.2) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ 63.2 50.1 41.9 

กลบัรายการ(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 

  ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม – สุทธิ 

 

0.0 

 

(12.0) 

 

0.0 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 539.6 571.3 672.2 

ภาษีเงินได ้ (52.1) (52.3) (94.8) 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 487.5 519.0 577.4 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :    

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (22.8) (48.7) 3.8 

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (5.3) 0.0 21.6 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

  สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 0.0 (34.1) (15.7) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี – สุทธิจากภาษ ี (28.1) (82.8) 9.7 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 459.4 436.2 587.1 
    

การแบ่งปันกาํไร    

  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 470.1 487.0 541.9 

  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 17.4 32.0 35.5 

กาํไรสุทธิสําหรับปี 487.5 519.0 577.4 
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สรุปงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2557 2556 2555 

จัดประเภทใหม่ 

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม    

  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 441.8 404.8 552.3 

  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 17.6 31.4 34.8 

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 459.4 436.2 587.1 
    

กาํไรต่อหุ้น    

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.17 0.18 0.20 

 

 

หมายเหตุ : 

1. ขอ้มลูงบการเงินปี พ.ศ. 2555 ท่ีนาํมาแสดงขา้งตน้น้ี มีการจดัรวมกลุ่มของรายการใหส้ามารถเปรียบเทียบไดก้บั

การแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงของงบการเงินปี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ

ตามท่ีไดร้ายงานแลว้ในรายงานประจาํปี 2555 และ 2556 

2. บริษทัฯคาํนวณกาํไรต่อหุน้สาํหรับปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ใหม่ดว้ยจาํนวนหุน้เท่ากบั 2,709,904,800 หุน้ 

ซ่ึงเป็นจํานวนหุ้นสามญัทั้ งหมดหลังการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวใ้นปี พ.ศ. 2557 เพ่ือให้สามารถ

เปรียบเทียบไดก้บักาํไรต่อหุน้สาํหรับปี พ.ศ. 2557 
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สรุปงบกระแสเงนิสดรวม 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2557 2556 2555 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้สําหรับปี 539.6 571.3 672.2 

ปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน    

  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 721.0 659.7 573.6 

  ค่าตดัจ่ายสินทรัพยจ์ากเหตุการณ์ลมพายแุละอ่ืนๆ 6.6 2.7 16.1 

  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 0.0 12.0 0.0 

  กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ (12.2) (7.0) (4.9) 

  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 24.9 23.1 31.0 

  กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

    - โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.0 (25.9) 0.0 

  (กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (13.6) (16.1) 4.4 

  ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ (63.2) (50.1) (41.9) 

  ตน้ทุนทางการเงิน – ดอกเบ้ียจ่าย 167.7 167.0 135.2 

  อ่ืนๆ (16.0) (26.2) (16.1) 

  การเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน    

  สินทรัพย์ดาํเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง    

  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (245.1) (213.3) (157.6) 

  สินคา้คงเหลือ (129.4) (123.9) (204.3) 

  อ่ืนๆ (21.0) (11.7) 19.1 

  หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)    

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 30.0 (3.0) 96.9 

  เงินจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (38.9) 14.0 (15.0) 

  อ่ืนๆ 30.1 (14.9) (14.5) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 980.5 957.7 1,094.2 

  จ่ายดอกเบ้ีย (166.8) (166.1) (133.7) 

  จ่ายภาษีเงินได ้ (82.9) (80.5) (131.1) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 730.8 711.1 829.4 
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สรุปงบกระแสเงนิสดรวม (ต่อ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2557 2556 2555 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

  เงินสดจ่ายเพ่ือเงินลงทุนชัว่คราว (47.3) (17.3) (11.7) 

  เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพย ์ (795.9) (1,051.3) (1,238.5) 

  เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 49.2 16.7 17.5 

  เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ 55.0 15.4 36.1 

  ดอกเบ้ียรับ 7.0 7.9 3.4 

  เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว 116.3 48.0 26.0 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (615.7) (980.6) (1,167.2) 
    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 628.8 (20.8) 106.0 

  เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 184.8 1,196.7 1,160.7 

  เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรภายใตส้ญัญาขายและเช่ากลบัคืน 27.8 0.0 0.0 

  เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (642.8) (579.3) (474.1) 

  เงินปันผลจ่าย (274.5) (315.7) (211.0) 

  อ่ืนๆ (3.4) (15.6) (24.4) 

เงนิสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจดัหาเงนิ (79.3) 265.3 557.2 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 35.8 (4.2) 219.4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 437.1 441.3 221.9 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 472.9 437.1 441.3 
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13.2 อตัราส่วนทางการเงนิที่สําคัญจากงบการเงินรวม 

อตัราส่วน หน่วย 2557 2556 2555 

สภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.23 1.42 1.33 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.73 0.85 0.80 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.23 0.26 0.32 

อตัราส่วนหมุนเวียนลกูหน้ีการคา้ เท่า 5.05 5.29 5.36 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย วนั 71.28 68.01 67.11 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ(1) เท่า 9.70 9.90 11.19 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 37.10 36.36 32.16 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี เท่า 8.22 8.07 7.72 

ระยะเวลาชาํระหน้ี วนั 43.82 44.60 46.64 

วงจรเงินสด (Cash Cycle)(2) วนั 64.55 59.76 52.63 

ความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)     

อตัรากาํไรขั้นตน้ต่อยอดขาย % 19.18 19.59 21.87 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงานต่อยอดขาย % 5.47 6.31 7.53 

อตัรากาํไรอ่ืนต่อรายไดร้วม % 1.12 1.12 1.25 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 137.01 119.84 125.81 

อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม % 4.77 5.12 6.11 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 10.11 10.79 12.69 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 4.55 5.01 6.22 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % 20.96 21.09 23.23 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 0.96 0.98 1.02 

นโยบายการเงนิ (Financial Policy Ratio)     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.22 1.22 1.09 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย เท่า 5.88 5.77 8.18 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (cash basis) เท่า 0.43 0.36 0.43 

อตัราการจ่ายเงินปันผล(3) % 63.95 64.89 64.36 
 

(1) คิดเฉพาะสินคา้สาํเร็จรูปไม่รวมสินคา้ระหว่างผลิต สินคา้ระหว่างทางและวตัถุดิบ (สินคา้คงเหลือก่อนหกัค่าเผื่อ

มลูค่าราคาขายตํ่ากวา่ทุนและค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั) 
(2) ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย – ระยะเวลาชาํระหน้ี 
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(3) เน่ืองจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ กาํหนดใหบ้ริษทัฯจ่ายจากเงินกาํไรสุทธิประจาํปีตามงบการเงิน

เฉพาะบริษทั  ดงันั้น เฉพาะอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีแสดงขา้งตน้ จึงคาํนวณโดยเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในรอบ

ปีบญัชีปัจจุบนักบักาํไรสุทธิประจาํปีของรอบปีบญัชีก่อนหนา้ท่ีแสดงตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ซ่ึงใชเ้ป็นฐานใน

การประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 

วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิจากงบการเงนิรวม 

สภาพคล่อง 

 ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีสภาพคล่องลดลงจากปีก่อนจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินหมุนเวียนในสัดส่วนท่ี

มากกว่าสินทรัพยห์มุนเวียน โดยหน้ีสินหมุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมระยะสั้นชัว่คราว

แทนการเบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาว ส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนประกอบดว้ยลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือ ส่งผลให้

กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.42 เท่า ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 1.23 เท่า ในปี พ.ศ. 2557 และอตัราส่วน

สภาพคล่องกระแสเงินสดลดลงจาก 0.26 เท่า ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 0.23 เท่า ในปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจากหน้ีสิน

หมุนเวียนเฉล่ียเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีมากกว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานท่ีส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากค่าเส่ือม

ราคาทรัพยสิ์น 

 นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เพ่ิมข้ึนจาก 59.76 วนั ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 64.55 วนั ใน

ปี พ.ศ. 2557 ดงัน้ี 

1. ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจากลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจาก 68.01 วนั ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 71.28 วนั ในปี 

พ.ศ. 2557 เน่ืองจากการขยายตวัของยอดขายผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์ของกลุ่มบริษทั การลดลงของ

ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีมีการขายเป็นเงินสด ตลอดจนมีลูกหน้ีคา้งชาํระนาน

บางรายท่ีกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการติดตามหน้ี 

2. ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียเพ่ิมข้ึนจาก 36.36 วนั ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 37.10 วนั ในปี พ.ศ. 2557 จาก

การจดัเก็บวตัถุดิบและการผลิตของกลุ่มบริษทัเพ่ือรองรับปริมาณขายของกลุ่มผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสินคา้สาํเร็จรูปรอการส่งมอบเพ่ิมสูงข้ึนของบริษทัยอ่ยกลุ่มแม่พิมพ ์

3. ระยะเวลาชาํระหน้ีเจา้หน้ีการคา้ลดลงจาก 44.60 วนั ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 43.82 วนั ในปี พ.ศ. 2557 

จากการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเท่าท่ีจาํเป็นต่อการผลิต และการจ่ายชาํระเร็วข้ึนเพ่ือใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสม 

 เม่ือพิจารณาจากอตัราส่วนดงักล่าวขา้งตน้แลว้สรุปไดว้่า ในปี พ.ศ. 2557 แมต้วัเลขอตัราส่วนท่ีแสดงถึง

สภาพคล่องของกลุ่มบริษทัลดลงจากปีก่อน แต่ก็ไม่ไดมี้ผลกระทบใดๆ ต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั และ

กลุ่มบริษทัยงัพิจารณาเห็นวา่สภาพคล่องทางการเงินและวงจรเงินสดยงัอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม มีกระแสเงินสดจาก

การดาํเนินธุรกิจท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงาน รวมถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบนัการเงินต่างๆ ท่ีเพียงพอ ซ่ึง

จะช่วยสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัสามารถดาํเนินต่อไปไดโ้ดยไม่ติดขดั 
 

ความสามารถในการหากาํไร 

 กลุ่มบริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้ต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 19.59 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 19.18 ในปี 

พ.ศ. 2557 เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการลงทุนในสินทรัพยเ์พ่ือใชใ้นการผลิตเพ่ิมเติม ขณะท่ีกลุ่มบริษทัยงั
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ไม่สามารถนาํมาใชใ้นการผลิตและสร้างรายไดไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี ประกอบกบักาํลงัซ้ือท่ีลดลงตามภาวะเศรษฐกิจใน

ประเทศท่ีชะลอตวั ส่งผลใหก้ลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนในประเทศซ่ึงมีอตัรากาํไรขั้นตน้ดีมียอดขายและ

สัดส่วนยอดขายลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน และกลุ่มบริษทัตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายประจาํจากการใชก้าํลงัการผลิตไม่

เตม็ท่ี  อยา่งไรกต็าม ผลประกอบการท่ีดีข้ึนของบริษทัร่วมและกิจการร่วมคา้ในปี พ.ศ. 2557 ทาํใหก้าํไรสุทธิส่วนท่ี

เป็นของบริษทัใหญ่ประจาํปี พ.ศ. 2557 ปรับตวัลดลงจากปีก่อนเพียงร้อยละ 3.47 และส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัมีอตัรา

กาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมลดลงเลก็นอ้ยจากร้อยละ 5.12 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 4.77 ในปี พ.ศ. 2557 ส่วนอตัรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลงจากร้อยละ 10.79 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 10.11 ในปี พ.ศ. 2557 ตามผลกาํไรท่ีลดลง

และส่วนของผูถื้อหุน้เฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึนตามผลกาํไร สุทธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 
 

ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

 ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวรลดลงจากร้อยละ 21.09 ในปี พ.ศ. 2556 

เป็นร้อยละ 20.96 ในปี พ.ศ. 2557 ตามผลประกอบการท่ีลดลงจากปีก่อน ในขณะท่ีมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

สุทธิเพ่ิมข้ึนจากการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ิมเติมในระหวา่งปี เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 
 

นโยบายการเงนิ 

 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1.22 เท่า ในปี พ.ศ. 2557 ไม่เปล่ียนแปลงเม่ือ

เทียบกบัปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงเท่ากบั 1.22 เท่า เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวมจากเงินกูย้ืมระยะสั้นชัว่คราวแทนการ

เบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาว เจา้หน้ีการคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัการเพ่ิมข้ึนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ตามผลกาํไร สุทธิดว้ยการจ่ายเงินปันผลของปี 

 นอกจากน้ี ดว้ยกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของค่าเส่ือม

ราคาทรัพยสิ์น สุทธิดว้ยผลการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน รายจ่ายดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนเพียง

เล็กน้อยจากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึนและการชะลอการเบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจดัหาเพ่ิมเติมใน

ระหวา่งปีโดยการเบิกใชเ้งินกูย้ืมระยะสั้นซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียตํ่ากวา่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับธุรกิจ

ท่ีมีการขยายตวั อีกทั้งภาระผกูพนัท่ีกลุ่มบริษทัตอ้งชาํระลดลงจากปีก่อนตามรายจ่ายลงทุนและการจ่ายเงินปันผลท่ี

ลดลง ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจาก 5.77 เท่า ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 5.88 เท่า 

ในปี พ.ศ. 2557 และอตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนัเพ่ิมข้ึนจาก 0.36 เท่า ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 0.43 เท่า 

ในปี พ.ศ. 2557 

 อตัราการจ่ายเงินปันผลลดลงจากร้อยละ 64.89 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นร้อยละ 63.95 ในปี พ.ศ. 2557 ตามผล

ประกอบการปี พ.ศ. 2556 ท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2555 แต่ยงัสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัฯ

กาํหนดไวใ้นอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50.00 ของกาํไรสุทธิประจาํปีตามงบการเงินเฉพาะบริษทั 

 อน่ึง อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนัใช้นิยามสูตรการคาํนวณตามแนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงแตกต่างจากสูตรการคาํนวณอตัราส่วนความสามารถชาํระ

ภาระผูกพนัตามขอ้กาํหนดทางการเงินท่ีบริษทัฯผูกพนัอยู่กบัธนาคารเจา้หน้ี   ดงันั้น ผลลพัธ์จากการคาํนวณ

ดงักล่าวจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้  ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของขอ้กาํหนดทางการเงินตามสัญญา

เงินกูไ้วใ้นหวัขอ้ 14.2 (ฉ) ขอ้กาํหนดทางการเงินตามสญัญาเงินกู ้
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14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

14.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

 ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 3.76 อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง

จากร้อยละ 19.59 เป็นร้อยละ 19.18 ของยอดขาย โดยมีกาํไรสุทธิสาํหรับปีจาํนวน 487.48 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกาํไร

สุทธิเฉพาะส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่จาํนวน 470.06 ลา้นบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 16.92 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 3.47 โดยมีกาํไรต่อหุน้ 0.17 บาท ลดลง 0.01 บาทต่อหุน้จากปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีกาํไรต่อหุน้ 0.18 บาท 

 รายการท่ีมิไดเ้กิดข้ึนเป็นประจาํในปี พ.ศ. 2557 คือรายการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากมูลค่าหุน้ท่ี

ตราไวเ้ดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จากเดิม 

270,990,480 หุน้ เป็น 2,709,904,800 หุน้ และมิไดมี้การเปล่ียนแปลงมูลค่าทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัฯไดด้าํเนินการ

จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกําไรขาดทุน (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

จํานวนเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ยอดขายรวม         9,750.93         9,397.42 353.51 3.76%

กําไรขั้นต้น (%) 19.18% 19.59% (0.41%) (2.11%)

EBIT (กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี)            707.30            738.32 (31.02) (4.20%)

กําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่            470.06            486.97 (16.92) (3.47%)

% กําไรสุทธิต่อยอดขาย 4.82% 5.18% (0.36%) (6.97%)

กําไรต่อหุ้น (บาท)                0.17                0.18 (0.01) (5.56%)

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ.2556

% +(-)

 ปี พ.ศ. 2556
รายละเอียด

 ปี พ.ศ. 2557



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน - 151 - 
 

14.2 วเิคราะห์การดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

 ก. รายได้รวมแยกตามประเภทธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้รวม หน่วย : ล้านบาท

สัดส่วน สัดส่วน จํานวนเงิน

ยอดขาย ยอดขาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)

สายธุรกิจพลาสติก 9,076.43 93.08% 8,755.94 93.17% 320.50 3.66%

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 1,952.40 20.02% 2,008.74 21.38% (56.34) (2.80%)

  ผลิตในประเทศ 1,863.26 19.11% 1,944.39 20.69% (81.13) (4.17%)

  ผลิตต่างประเทศ 89.14 0.91% 64.35 0.68% 24.80 38.53%

ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 7,124.03 73.06% 6,747.20 71.80% 376.83 5.59%

  ผลิตในประเทศ 5,829.47 59.78% 5,676.14 60.40% 153.33 2.70%

  ผลิตต่างประเทศ 1,294.56 13.28% 1,071.06 11.40% 223.50 20.87%

สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 674.50 6.92% 641.49 6.83% 33.01 5.15%

รวม 9,750.93 100.00% 9,397.42 100.00% 353.50 3.76%

จํานวนเงิน

ปี พ.ศ. 2557

รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2556

% +(-)

ปี พ.ศ. 2556

จํานวนเงิน
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 สัดส่วนรายได้แยกธุรกจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สัดส่วนรายไดท้ั้งของสายธุรกิจพลาสติกและสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพเ์ปรียบเทียบปี 

พ.ศ. 2557 ใกลเ้คียงกบัปี พ.ศ. 2556 โดยสายธุรกิจพลาสติกประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม

สัดส่วนรายไดสู้งข้ึนจากร้อยละ 71.80 เป็นร้อยละ 73.06 แต่กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนสัดส่วนรายได้

ลดลงจากร้อยละ 21.38 เป็นร้อยละ 20.02 ส่วนสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพส์ดัส่วนรายไดเ้พ่ิมข้ึนจาก

ร้อยละ 6.83 เป็นร้อยละ 6.92 

 

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

 ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงในปี พ.ศ. 2557 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจาํนวน 56.34 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 2.80 สาเหตุหลกัมาจากยอดขายในประเทศท่ีลดลงจากช่องทางการขายผ่านตวัแทนจาํหน่าย และ

ช่องทางธุรกิจขายตรง เน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศในช่วงคร่ึงปีแรก ซ่ึงแมว้่าหลงั

การจดัตั้งรัฐบาล เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3 เร่ิมทรงตวั และในไตรมาส 4 มีการฟ้ืนตวัของการลงทุนภาคเอกชน 

และการเร่งใชจ่้ายงบประมาณของภาครัฐ แต่การบริโภคของภาคครัวเรือนยงัขยายตวัเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น จากภาวะ

หน้ีครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสูง ราคาสินคา้เกษตรตกตํ่า โดยเฉพาะผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนซ่ึงมีความคงทน 

ทาํใหค้วามตอ้งการซ้ือสินคา้ของบริษทัฯและกาํลงัซ้ือของลกูคา้ภายในประเทศชะลอตวั 

 อย่างไรก็ตาม ยอดขายส่งออกสูงกว่าปีก่อน จากตลาดหลกัท่ีเพ่ิมข้ึนไดแ้ก่ ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น 

ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา มีแนวโนม้ขยายตวัไดอ้ย่างแข็งแกร่งตามภาวะการ

จา้งงานท่ีดีข้ึน ซ่ึงช่วยสนบัสนุนการใชจ่้ายภาคครัวเรือน ขณะเดียวกนัเศรษฐกิจญ่ีปุ่นก็เร่ิมมีสัญญาณฟ้ืนตวัดีข้ึน

หลงัจากไดรั้บผลกระทบจากการข้ึนภาษีการคา้ในช่วงไตรมาส 2 รวมถึงความตั้งใจของรัฐบาลญ่ีปุ่นท่ีจะผลกัดนัให้

เงินเยนอ่อนค่าลง ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจญ่ีปุ่นเช่นกนั ในขณะท่ีเศรษฐกิจยโูรโซนยงัมีแนวโนม้

ชะลอตวัต่อเน่ืองจากคร่ึงปีแรก  อย่างไรก็ตาม ตลาดยุโรปก็เป็นตลาดท่ีมีการเติบโตของยอดขายของกลุ่มบริษทัสูง

มาก โดยบริษทัฯไดข้ยายสินคา้ไปยงัตลาดกลุ่มใหม่มากข้ึน ไดแ้ก่ กลุ่มตลาด HORECA (Hotel, Restaurant and 

Catering) ซ่ึงเนน้คุณภาพ และความเช่ือถือในการส่งมอบ สินคา้เมลามีนไดรั้บความนิยมมากในธุรกิจร้านอาหาร 
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ภตัตาคาร เพราะสามารถทดแทนภาชนะท่ีเป็นแกว้และเซรามิกท่ีแตก หรือร้าวไดง่้าย มีราคาไม่สูง ใชก้บัเคร่ืองลา้ง

จานได ้ตลอดจนมีการออกแบบช้ินงานรูปแบบใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัจะมีการยกเลิก GSP จึงทาํใหลู้กคา้

กลุ่มยโุรปมีการซ้ือกกัตุนสินคา้ 

 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited มียอดขายเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากเนน้การ

ขายสินคา้ตรงกบัลูกคา้ โดยไม่ผ่านตวัแทนขาย การไดต้ลาดลูกคา้ใหม่ รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ

เวียดนาม ทาํใหผู้บ้ริโภคมีการจบัจ่ายใชส้อยเพ่ิมข้ึน อีกทั้งตลาดกลุ่ม AEC เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพและกาํลงัซ้ือสูง 

 

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

 ยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจาํนวน 376.83 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.59 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน จากยอดขายบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืมท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากปี พ.ศ. 2557 เป็นปีท่ีมีการแข่งขนั

ฟุตบอลโลก (World Cup) ทาํให้ผูป้ระกอบการผลิตนํ้ าอดัลมรายใหญ่ 2 ราย จดักิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ 

ออกมาแข่งขนักนัในตลาดอยา่งรุนแรง เพ่ือกระตุน้ยอดขาย 

 ส่วนยอดขายบรรจุภณัฑอ์าหารลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการบริโภคภาคครัวเรือนขยายตวั

เพียงเลก็นอ้ย กาํลงัซ้ือภายในประเทศยงักลบัมาไม่เต็มท่ี รวมถึงผูป้ระกอบการอาหารท่ีประสบปัญหาเร่ืองวตัถุดิบ

ในการผลิต และปัญหาแรงงานประมงเถ่ือน จึงทาํใหไ้ม่สามารถผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  อยา่งไรกต็าม ยอดขายส่งออก

ของผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ์อาหารท่ีมีฉลากติดบนภาชนะ โดยใช้นวตักรรมการผลิตท่ีเรียกว่า IML (In Mould 

Labeling) มียอดขายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากสินคา้ไดรั้บความนิยมอย่างมากในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ

เวียดนาม 

 ยอดขายผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมในกลุ่มอ่ืนๆ โดยรวมลดลงเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะ

ในช่วงหลงัของปี พ.ศ. 2557 ท่ีเมด็พลาสติกราคาลดลงตามราคานํ้ามนัดิบ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบสาํคญั ทาํใหผู้ป้ระกอบการ

ชะลอการสัง่ซ้ือสินคา้ เพ่ือรอใหไ้ดร้าคาสินคา้ท่ีถูกลง กลุ่มสินคา้ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีมียอดขายลดลง ไดแ้ก่ ลงับรรจุ

ขวด ซ่ึงลกูคา้เพ่ิงครบรอบเปล่ียนลงัชุดใหม่ในปี พ.ศ. 2556 เปลือกหมอ้แบตเตอร่ี จากผลกระทบการผลิตรถยนตใ์น

ตลาดนอ้ยลง ถงัขยะและเฟอร์นิเจอร์ เน่ืองจากไม่มีงบประมาณจากภาครัฐในการจดัซ้ือ ประกอบกบัการลดการผลิต

และขายสินคา้กลุ่ม OEM ตามนโยบายของบริษทัฯ  อย่างไรก็ตาม สินคา้พาเลท ลงัอุตสาหกรรม และผลิตภณัฑ ์

Take Away มียอดขายเพ่ิมข้ึน เป็นผลจากกลยทุธ์ท่ีบริษทัฯใชใ้นการร่วมพฒันาออกแบบสินคา้ และระบบขนส่งกบั

ลกูคา้ 

 บริษทัย่อยในต่างประเทศ คือ Srithai (Vietnam) Company Limited มียอดขายเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะ

ยอดขายบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม ผูบ้ริโภคมีกาํลงัในการจบัจ่ายใช้

สอยมากข้ึน และกระแสการแข่งขนัฟุตบอลโลก  นอกจากน้ี ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในประเทศเวียดนามมีการขยายตวั 

จากนกัลงทุนต่างชาติท่ีเขา้ไปขยายธุรกิจหา้งสรรพสินคา้ ส่งผลใหย้อดขายสินคา้ท่ีเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์มีโอกาส

เติบโต และช่วยกระตุน้ยอดขายของผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารท่ีมีฉลากติดบนภาชนะ IML 
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3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

 ยอดขายกลุ่มธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพเ์พ่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2557 เม่ือเทียบกบัปีก่อนจาํนวน 

33.01 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.15 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายของสายธุรกิจซ้ือมาขายไป โดยเฉพาะ

จากธุรกิจเครือข่ายท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จากสินคา้กลุ่มนวตักรรมเกษตรและนวตักรรม

สุขภาพซ่ึงไดรั้บความนิยมอย่างมาก อนัเป็นผลมาจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ของทั้ งสองกลุ่มผลิตภณัฑ์ในปีน้ี 

ปัจจุบนับริษทัฯเป็นผูข้ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยของผลิตภณัฑน์วตักรรมเกษตรอินทรียส์ําหรับกาํจดัหญา้

และวชัพืช มีการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้กลุ่มนวตักรรมเกษตรเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดีและเติบโต

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงยงัเป็นช่วงเร่ิมตน้ของการขยายธุรกิจของนกัธุรกิจต่างชาติกลุ่มใหม่ๆ เขา้สู่ประเทศมาเลเซีย 

และสิงคโปร์  นอกจากน้ี การจดักิจกรรมสนบัสนุนการทาํงานของนกัธุรกิจอิสระก็ช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจเครือข่ายมี

การเติบโตแบบกา้วกระโดด ทาํให้เพ่ิมจาํนวนนกัธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มของนักธุรกิจวยัรุ่น ซ่ึงสามารถสร้าง

ยอดขายใหสู้งข้ึนอยา่งมาก 

 ยอดขายของธุรกิจสายงานแม่พิมพท์ั้งของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีลดลง เป็นไปตามการลดลงของยอดการ

ผลิตรถยนตใ์นประเทศ เน่ืองจาก 

1. ตลาดรถยนตใ์นประเทศไทยยงัคงอยูใ่นช่วงท่ีชะลอตวัตามเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ 

2. ผลกระทบของโครงการรถคนัแรกท่ีไดเ้ร่งอุปสงค์การซ้ือรถไปในปีก่อน ซ่ึงเป็นการเพ่ิมภาระหน้ี

ใหแ้ก่ครัวเรือน 

3. การเปิดตวัรถยนตรู์ปโฉมใหม่ และการปรับเปล่ียนบางส่วน (Minor Change) ในปีน้ีมีจาํนวนนอ้ยกว่า

ปีก่อน และยงัไม่ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดเ้ท่าท่ีควร 

4. นโยบายของบริษทัฯท่ียกเลิกการผลิตสินคา้ในกลุ่มช้ินส่วนยานยนตต์ั้งแต่ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2556 

 

 

 ข. กาํไรจากการขายตามส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําไรจากการขาย หน่วย : ล้านบาท

% ต่อ % ต่อ

ยอดขาย ยอดขาย

กําไรจากการขายตามส่วนงาน

  สายธุรกิจพลาสติก 509.41 5.61% 544.62 6.22% (35.21) (6.47%)

     ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน 178.82 9.16% 188.07 9.36% (9.24) (4.91%)

     ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 330.58 4.64% 356.55 5.28% (25.97) (7.28%)

  สายธุรกิจซื้อมาขายไปและสายงานแม่พิมพ์ 23.99 3.56% 48.74 7.60% (24.75) (50.78%)

รวม 533.40 5.47% 593.36 6.31% (59.96) (10.11%)

ปี พ.ศ. 2556

จํานวนเงิน

รายละเอียด

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2556

จํานวนเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
% +(-) 

ปี พ.ศ. 2557

จํานวนเงิน
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 กาํไรจากการขายตามส่วนงานของปี พ.ศ. 2557 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ลดลง 59.96 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

10.11 ดงัน้ี 

1) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

 กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนลดลงร้อยละ 4.91 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และ

อตัรากาํไรต่อยอดขายลดลงจากร้อยละ 9.36 เป็นร้อยละ 9.16 เน่ืองจากยอดขายภายในประเทศท่ีมีอตัรากาํไรสูงมี

สดัส่วนลดลง จากกาํลงัซ้ือท่ีลดลงตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั ทาํใหป้ระชาชนระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน ส่งผล

ให้ใชก้าํลงัการผลิตไม่เต็มท่ี ตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยจึงสูงข้ึน ตลอดจนการขายส่งออกของกลุ่มบริษทัท่ีมีอตัรา

กาํไรขั้นตน้ตํ่ากวา่ เน่ืองจากเป็นงานรับจา้งผลิต มีสดัส่วนยอดขายเพ่ิมข้ึน 

 

2) ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

 กาํไรจากการขายของกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนร้อยละ 7.28 และ

อตัรากาํไรต่อยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 5.28 เป็นร้อยละ 4.64 เน่ืองจากสัดส่วนยอดขายกลุ่มสินคา้ท่ีมี

อตัรากาํไรสูง เช่น ถงัขยะ แบตเตอร่ี ถงัสี เป็นตน้ ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนตามกาํลงัซ้ือท่ีลดลง และยงัไม่มีการ

เบิกจ่ายงบประมาณอย่างเต็มท่ีสําหรับการลงทุนโครงการใหญ่ๆ ประกอบกบัอุตสาหกรรมรถยนต์หดตัว จาก

ผลกระทบของโครงการรถคนัแรก ภาวะหน้ีสินครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน และอสงัหาริมทรัพยย์งัไม่มีการขยายตวัเท่าท่ีควร 

ทาํใหใ้ชก้าํลงัการผลิตไม่เตม็ท่ี 

 

3) สายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพ ์

 กาํไรจากสายธุรกิจซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พิมพล์ดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ร้อยละ 50.78 และ

อตัรากาํไรต่อยอดขายลดลงจากปีก่อนจากร้อยละ 7.60 เป็นร้อยละ 3.56 เน่ืองจากการลดลงของกาํไรในสายงาน

แม่พิมพข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย ตามภาวะการชะลอตวัของตลาดรถยนตใ์นประเทศ รวมถึงนโยบายการลดการ

ผลิตและขายสินคา้กลุ่มช้ินส่วนยานยนตข์องบริษทัฯ 
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 ค. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2556 เกิดจากค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายท่ีเพ่ิม

สูงข้ึนจากกลุ่มธุรกิจเครือข่ายและธุรกิจการขายตรง เน่ืองจากมีการจดังานเปิดตวัสินคา้ การจดัอบรมผูป้ระกอบการ 

เงินรางวลั และค่าโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เพ่ิมข้ึน ค่าใชจ่้ายในการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมข้ึน

ตามยอดขาย และการปรับข้ึนเงินเดือน ค่าแรงประจาํปี 

 

 ง. งบแสดงฐานะการเงนิรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ฐานะการเงินรวมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัเม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ย 

• ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน ตามการขยายตวัของยอดขายโดยเฉพาะจากผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของ

ทั้งบริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศเวียดนาม เน่ืองจากผูผ้ลิตนํ้ าอดัลมรายใหญ่มีการจดักิจกรรม

งบการเงินรวม หน่วย:ล้านบาท

จํานวนเงิน % ต่อยอดขาย จํานวนเงิน % ต่อยอดขาย
จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
% +(-)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,336.71     13.71% 1,247.78     13.28% 88.93 7.13%

เปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ. 2556

รายละเอียด

ปี พ.ศ. 2556ปี พ.ศ. 2557

งบแสดงฐานะการเงินรวม (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ 1,992.36 1,855.46 136.91 7.38%

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 1,599.49 1,475.14 124.35 8.43%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สุทธิ 5,373.05 5,295.73 77.32 1.46%

รวมสินทรัพย*์ 10,516.04 10,125.51 390.53 3.86%

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,452.30 823.45 628.85 76.37%

เจ้าหนี้การค้า 968.42 950.21 18.21 1.92%

เงินกู้ยืมระยะยาว 2,575.10 3,030.29 (455.19) (15.02%)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 296.57 310.55 (13.99) (4.50%)

รวมหนี้สิน* 5,783.93 5,560.37 223.56 4.02%

กําไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร 1,674.79 1,496.73 178.07 11.90%

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 225.67 229.52 (3.85) (1.68%)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น* 4,732.11 4,565.14 166.97 3.66%

หมายเหตุ : *  ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม

รายละเอียด จํานวนเงิน 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงินจํานวนเงิน

เปลี่ยนแปลงจาก 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

% +(-) 
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ส่งเสริมการขายต่อเน่ืองจนถึงปลายปี ประกอบกบัลูกหน้ีของบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากไดรั้บคาํสั่ง

ซ้ือจากโครงการใหญ่ตอนปลายปี 

• สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบของบริษทัย่อยในประเทศเวียดนามเพ่ือรองรับการผลิตท่ี

เพ่ิมข้ึน ตามการเติบโตของยอดขาย และสินคา้สําเร็จรูปกลุ่มแม่พิมพ์รอส่งมอบของบริษทัย่อยเพ่ิม

สูงข้ึน 

• ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึนจากการจดัหาสินทรัพยป์ระเภทเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมระหว่างงวดของ

กลุ่มบริษทั สุทธิดว้ยค่าเส่ือมราคาและการจาํหน่ายระหวา่งปี 

• เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นเพ่ิมข้ึน ตามความตอ้งการของเงินทุนหมุนเวียนของ

กลุ่มบริษทัและการเบิกเงินกูย้ืมระยะสั้น 

• เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีการสั่งซ้ือสําหรับการผลิต เพ่ือรองรับการขยายตวัของ

ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

• เงินกูย้ืมระยะยาวลดลงจากการจ่ายชาํระคืนในระหวา่งปีตามกาํหนด ซ่ึงจาํนวนสูงกว่าการเบิกใชเ้งินกู้

ท่ีจดัหาเพ่ือลงทุนในสินทรัพยเ์พ่ือการดาํเนินงาน โดยบริษทัฯไม่มีการเบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาว

ระหวา่งปี 

• ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์พนกังานใหก้บัพนกังานท่ีอายุครบ

เกษียณ สุทธิดว้ยการรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานตามกฎหมายและภาระ

ผกูพนัอ่ืนในระหวา่งปี 

• กาํไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 178.07 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 470.06 ลา้นบาท สุทธิ

ดว้ยการจ่ายเงินปันผลของผลประกอบการปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 270.99 ลา้นบาท และการสาํรองตาม

กฎหมายจาํนวน 21.00 ลา้นบาท 

• ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล สุทธิดว้ยการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิจากผล

ประกอบการ 12 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

 จ. วเิคราะห์สภาพคล่อง จากงบกระแสเงนิสดรวม (บางส่วน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งบกระแสเงินสดรวม (บางส่วน) หน่วย : ล้านบาท

12 เดือนสิ้นสุด 12 เดือนสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงจาก

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 งวดปีก่อน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 730.83 711.06 19.77

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (615.73) (980.53) 364.80

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (79.26) 265.30 (344.56)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 35.84 (4.17) 40.01

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 437.12 441.29 (4.17)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 472.96 437.12 35.84

รายละเอียด
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 ในงวด 12 เดือน ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดรับ/จ่ายท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1) กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากการบริหารจดัการ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงานไดดี้ข้ึนกว่างวดเดียวกนัของปีก่อน ค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ

ลงทุนในสินทรัพยด์าํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

2) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัร่วมและกิจการ

ร่วมคา้สูงข้ึน ตลอดจนการจดัหาสินทรัพยล์ดลง 

3) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลง เน่ืองจากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวสูงกว่าปีก่อน ขณะท่ี

มีการเบิกถอนเงินกูย้ืมระยะยาวใหม่ตํ่ากวา่ปีก่อน 

 

 กลุ่มบริษทัมีความเช่ือมัน่ว่า กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินธุรกิจท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงาน

และมีสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษทัสามารถดาํเนินงานและ

เติบโตไดโ้ดยไม่ติดขดั  นอกจากน้ี ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัยงัมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกถอน ซ่ึง

ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะยาว และเงินกูห้มุนเวียน ไม่น้อยกว่า 5 พนัลา้นบาท ตลอดจนอยู่

ระหวา่งการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมท่ีช่วยสนบัสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทัได ้

 

 ฉ. 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 + ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีกาํหนดชาํระในหน่ึงปี) 

 

 ผลจากการคาํนวณตามสูตรการคาํนวณซ่ึงระบุอยู่ในสัญญาเงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ดว้ยตวัเลขจากงบการเงิน

เฉพาะบริษทั บริษทัฯมีอตัราส่วนทางการเงินดงัน้ี 

(หน่วย : เท่า) ข้อกาํหนด ปี พ.ศ. 2557 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของทุนรวม ไม่เกิน 2.0 0.95 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี ไม่ตํ่ากวา่ 1.1 1.76 
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 ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดช้าํระคืนหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวก่อนกาํหนดบางส่วนให้แก่สถาบนั

การเงินในประเทศรายหน่ึงโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการชาํระคืนก่อนกาํหนด ซ่ึงหากไม่รวมการชาํระคืนก่อน

กาํหนดดงักล่าว อตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัฯในปี พ.ศ. 2557 จะเท่ากบั 2.07 เท่า  ดงันั้น เม่ือ

พิจารณาขอ้มลูอตัราส่วนทางการเงินขา้งตน้ ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง ตลอดจนผลการดาํเนินงานท่ีดีแลว้ แสดงให้

เห็นวา่บริษทัฯไม่มีปัญหาในการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าว 

 

 ช. เหตุการณ์สําคัญที่เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งเหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิ 

 ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัไม่มีนโยบายการบญัชีใหม่เพ่ิมเติมจากปีก่อน แต่มีเหตุการณ์ท่ีสาํคญัต่างๆ ซ่ึง

บางเหตุการณ์บริษทัฯก็ไดร้ายงานต่อสาธารณชนเม่ือคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในวาระนั้นๆ แลว้ตาม

หลกัเกณฑก์ารเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยผ่านทาง ELCID, website ตลอดจน

หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ด้านเงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

1.1 เงนิลงทุนใน Srithai (Vietnam) Company Limited 

ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดช้าํระเงินเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือจาํนวน 3.0 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ให้แก่ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 100.0 จากจาํนวนเงินเพ่ิมทุนทั้งหมดจาํนวน 11.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ท่ี SVN 

ไดจ้ดทะเบียนไวต้ั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เพ่ือลงทุนติดตั้งสายการผลิตผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืมและ

ขยายกาํลงัการผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํจากเมลามีน โดยการชาํระเงินเพ่ิมทุนคร้ังน้ี 

ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนทั้งหมดจาํนวน 20.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ของ SVN ไดรั้บการชาํระ

ครบเตม็จาํนวนแลว้ 

 

1.2 เงนิลงทุนใน Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้เพ่ิมเติมเป็นเงินจาํนวน 289.9 ลา้นอินเดียรูปี ใหแ้ก่ 

Srithai Superware Manufacturing Private Limited (“SSMP”) บริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วน

ร้อยละ 100.0 เพ่ือใชจ่้ายลงทุนก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งสายการผลิตของ SSMP ซ่ึงตั้งอยู่ใน

เมือง Ahmedabad รัฐ Gujarat ประเทศอินเดีย ทาํให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ทุนชาํระแลว้ของ 

SSMP จะเท่ากบั 400.0 ลา้นอินเดียรูปี 

เน่ืองจากการก่อสร้างอาคารโรงงานและติดตั้งสายการผลิตมีความคืบหนา้ไปมากและใกลจ้ะแลว้

เสร็จ ทาํใหบ้ริษทัฯคาดว่า SSMP จะสามารถเร่ิมดาํเนินการและมีรายไดใ้นไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 

และส่งผลให้บริษทัฯตอ้งชาํระเงินค่าหุน้ส่วนท่ีเหลืออีกจาํนวน 100.0 ลา้นอินเดียรูปี จากจาํนวนทุน

ทั้งหมดท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัไวจ้าํนวน 500.0 ลา้นอินเดียรูปี ให้แก่ SSMP ในไตรมาส

ดงักล่าว 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน - 161 - 
 

1.3 การลงทุนในบริษทัย่อยจดัตั้งใหม่ 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให ้ Srithai (Vietnam) 

Company Limited (“SVN”) ลงทุนในบริษทัจดัตั้งใหม่ในประเทศเวียดนามเพ่ือผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม และผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรม โดย SVN 

เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัจดัตั้งใหม่ในสดัส่วนร้อยละ 100.0 ดว้ยทุนจดทะเบียนไม่เกินเทียบเท่า 20.0 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือไม่เกินเทียบเท่า 650.0 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าการลงทุนในท่ีดิน อาคาร 

และสายการผลิต ส่งผลใหบ้ริษทัจดัตั้งใหม่มีสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของ SVN และของบริษทัฯ 

การลงทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือขยายฐานการผลิตของ SVN ในทางตอนเหนือของประเทศ

เวียดนามเพ่ิมจากเดิมท่ีมีเฉพาะในทางตอนใตข้องประเทศเวียดนาม และสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในดา้น

ภูมิศาสตร์ท่ีจะมีส่วนช่วยสร้างโอกาสให้ SVN ได้รับคาํสั่งซ้ือจากลูกค้าเดิมเพ่ิมข้ึนและ/หรือ

สนบัสนุนการขยายตลาดไปยงัลกูคา้กลุ่มใหม่ๆ ในอนาคต 

ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 SVN ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อยเรียบร้อยแลว้ โดยใชช่ื้อว่า 

Srithai (Hanoi) Company Limited (“SHN”) ซ่ึงตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม Vietnam-Singapore 

Industrial Park จงัหวดั Bac Ninh ประเทศเวียดนาม ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 424,920 ลา้นเวียดนาม

ดอง หรือเทียบเท่า 20.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ SVN ไดช้าํระทุนบางส่วนใหแ้ก่ SHN เป็น

จาํนวนเงิน 42,000 ลา้นเวียดนามดอง หรือเทียบเท่าประมาณ 2.0 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพ่ือเป็น

ค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งบริษทั ชาํระค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน และเงินมดัจาํสาํหรับการวา่จา้งก่อสร้างโรงงาน 

ซ่ึงบริษทัฯคาดว่า SHN จะสามารถเร่ิมดาํเนินการและมีรายไดภ้ายในปี พ.ศ. 2558   ทั้งน้ี แหล่งเงินท่ี

ใชใ้นการลงทุนใน SHN ของ SVN จะมาจากการเพ่ิมทุนของ SVN จาํนวน 20.0 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนเรียบร้อยแลว้ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 และบริษทัฯจะเป็นผู ้

ชาํระเงินเพ่ิมทุนใหแ้ก่ SVN แต่เพียงผูเ้ดียวดว้ยแหล่งเงินจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานและการ

กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินในประเทศของบริษทัฯ 

อน่ึง บริษทัฯไดช้าํระเงินเพ่ิมทุนให้แก่ SVN แลว้ส่วนหน่ึงเป็นเงินจาํนวน 3.0 ลา้นดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 

 

1.4 การลงทุนในบริษทัร่วมจดัตั้งใหม่ 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 บริษทั ศรีไทย ซันโค จาํกดั (“SSK”) บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 48.0 ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. (“SSM”) ซ่ึง

ตั้งอยู่ในรัฐ Selangor Darul Ehsan ประเทศมาเลเซีย เพ่ือดาํเนินธุรกิจคา้ขายผลิตภณัฑพ์ลาสติกเพ่ือ

งานอุตสาหกรรม ดว้ยทุนจดทะเบียนจาํนวน 500,000 มาเลเซียริงกิต และ SSK เป็นผูถื้อหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 100.0 โดย SSK ไดช้าํระทุนใหแ้ก่ SSM เต็มจาํนวนแลว้ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 

ดว้ยกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของ SSK   การลงทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พ่ือขยายตลาดและ

ฐานลูกคา้ของ SSK ในประเทศมาเลเซีย และส่งผลให ้SSM มีสถานะเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯดว้ย

สดัส่วนการลงทุนทางออ้มร้อยละ 48.0 
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1.5 การเลกิกจิการบริษทัร่วม Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Company Limited 

ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 Beijing Huatai Replica of Porcelain Products Company Limited 

บริษทัร่วมท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 40.0 ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบัหน่วยงานราชการของ

ประเทศจีนเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ ภายหลงัจากไดห้ยุดดาํเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จากผล

ประกอบการท่ีถดถอยและขาดทุนสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมเท่ามูลค่าเงินลงทุนท่ีเหลืออยู่ทั้งจาํนวนในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะบริษทัจาํนวน 12.04 ลา้นบาท และ 15.87 ลา้นบาท ตามลาํดบั และแสดงอยู่ภายใต้

รายการ ‘กลบัรายการ(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม-สุทธิ’ ในงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

2. ด้านเงนิกู้ 

2.1 วงเงนิสินเช่ือระยะยาว 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดจ้ดัหาเงินกูย้ืมระยะยาว ไม่มีหลกัประกนั จากธนาคารพาณิชย์

สองแห่งและบริษทัลิสซ่ิงหน่ึงแห่งในประเทศ วงเงินรวม 1,100 ลา้นบาท เพ่ือใชส้นบัสนุนแผนงาน

ลงทุน โดยบริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูท้ั้งสามฉบบัในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัฯยงัไม่ไดเ้บิกถอนเงินกูด้งักล่าวทั้งจาํนวน   ทั้งน้ี บริษทัฯคาดว่าจะจดัหา

เงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมเติมภายในปี พ.ศ. 2558 ตามความเหมาะสมของฐานะการเงินและแผนงานลงทุน

ของบริษทัฯ 

อน่ึง เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีบริษทัฯจดัหาในปี พ.ศ. 2557 มี 1 วงเงินกูท่ี้มีระยะเวลาเงินกู ้5 ปี 6 เดือน 

และอีก 2 วงเงินกูท่ี้เหลือ มีระยะเวลาเงินกู ้7 ปี โดยมีเง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียของทั้ง 3 วงเงินดงักล่าว 

แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบคงท่ีตลอดอายุสัญญาเงินกูแ้ละแบบอตัราดอกเบ้ียลอยตวัอิงอตัรา FDR6M 

(อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 6 เดือน) บวกส่วนเพ่ิม ตามนโยบายของบริษทัฯท่ีตอ้งการกระจายความ

เส่ียงและสร้างสมดุลให้กบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯในปัจจุบนัท่ีมีทั้งแบบคงท่ี

ตลอดอายุสัญญาเงินกูแ้ละแบบลอยตวัอิงอตัรา MLR, THBFIX, FDR (อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ) 

และ BIBOR 

ในการก่อภาระหน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัเพ่ือใหบ้ริษทัฯมีตน้ทุน

ทางการเงินและเง่ือนไขเงินกูท่ี้มีความเหมาะสม ตลอดจนเพ่ือไม่ใหบ้ริษทัฯตอ้งประสบปัญหาในการ

ชําระคืนหน้ีเงินกู้ หรือมีความเส่ียงต่อการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาํหนดทางการเงินท่ีผูกพัน   

บริษทัฯตามสัญญาเงินกู ้  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนับริษทัฯมีสภาพคล่องทางการเงินสาํหรับรองรับการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯในระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนไม่มีปัญหาในการชาํระคืนหน้ี

เงินกูแ้ต่อย่างใด บริษทัฯไดแ้สดงรายละเอียดของภาระหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวมจาํนวน 1,893.25 ลา้นบาท ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 หวัขอ้ 19 เงินกูย้ืมระยะยาว หนา้ 60 – 66 
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2.2 วงเงนิสินเช่ือหมุนเวยีน 

ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯเพ่ิมวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ในวงเงินรวม

สองร้อยลา้นบาท รวมเป็นสินเช่ือหมุนเวียนท่ีบริษทัฯมีวงเงินกบัทุกสถาบนัการเงินไม่นอ้ยกว่าห้า

พนัลา้นบาท สําหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ทาํให ้ 

บริษทัฯสามารถจดัสรรการใชว้งเงินจากแต่ละแหล่งดว้ยตน้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสมได ้

 

2.3 การกู้ยมืเงนิระหว่างบริษทัย่อยสองแห่ง 

ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2557 บริษทั พี.อี.ที. บโลว ์จาํกดั (“PETB”) ไดล้งนามในสัญญากูย้ืมเงิน

ระยะสั้นวงเงิน 10.0 ลา้นบาท กบับริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั (“KTT”) เพ่ือใชเ้ป็นเงินหมุนเวียนใน

กิจการ คิดดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีตลอดอายุสัญญาเงินกู ้ โดย PETB ไดเ้บิกรับเงินกูจ้าก KTT ไปแลว้

บางส่วนและมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวน 8.0 ลา้นบาท   การกูย้ืมเงินระหว่าง 

PETB และ KTT ซ่ึงต่างก็เป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

สนบัสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทัใหมี้ตน้ทุนทางการเงินและผลตอบแทนจากการใหกู้ย้ืมเงินในระดบัท่ี

เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัยอ่ยแต่ละแห่ง 

 

 

3. อืน่ๆ 

3.1 การเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้น 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33 (ประจาํปี พ.ศ. 2557) ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 

พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 10 บาท 

เป็นมลูค่าหุน้ละ 1 บาท และจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จากเดิม 270,990,480 หุน้ เป็น 

2,709,904,800 หุน้ ซ่ึงบริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

แลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 

3.2 การจดัสรรเงนิกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯได้จดัสรรเงินกาํไรสุทธิประจาํปี พ.ศ. 2556 เพ่ือสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 

22,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี พ.ศ. 2557 อตัราหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน

จาํนวน 270,990,480 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.95 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั   ทั้งน้ี 

อตัราเงินปันผลต่อหุ้นดงักล่าวคาํนวณจากฐานของจาํนวนหุ้นสามญัทั้งหมดก่อนการเปล่ียนแปลง

มลูค่าหุน้ท่ีตราไวซ่ึ้งเท่ากบั 270,990,480 หุน้ 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัย่อย 3 แห่ง คือ บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั บริษทั 

โคราช ไทย เทค จาํกดั และบริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลจากผลกาํไร

สุทธิประจาํปี พ.ศ. 2556 และไดด้าํเนินการจ่ายเรียบร้อยแลว้ ดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือบริษทั ร้อยละการ

ถือหุ้น 

อตัราเงนิปัน

ผลต่อหุ้น 

จาํนวนเงินที่จ่ายทั้งส้ิน 

 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

- 

 

1.00 บาท 

270.99 ลา้นบาท 

(มติอนุมติัใหจ่้ายเม่ือ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 

และจ่ายเม่ือ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

บริษทัย่อย    

- บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั 71.00 5.00 บาท 5.00 ลา้นบาท 

(มติอนุมติัใหจ่้ายเม่ือ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

- บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 100.00 23.00 บาท 69.00 ลา้นบาท 

(มติอนุมติัใหจ่้ายเม่ือ 4 เมษายน พ.ศ. 2557) 

- บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 51.00 34.00 บาท 40.80 ลา้นบาท 

(มติอนุมติัใหจ่้ายเม่ือ 24 เมษายน พ.ศ. 2557) 

 

3.3 กรรมการและกรรมการชุดย่อยลาออก 

บริษทัฯมีกรรมการและกรรมการชุดย่อยท่ีขอลาออกจากตาํแหน่งก่อนหมดวาระจาํนวน 2 คน 

ประกอบดว้ย 

• นายปริญช์  ผลนิวาศ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือ

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

• นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกุล ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 

2558 

ปัจจุบนับริษทัฯยงัไม่ไดมี้การแต่งตั้งบุคคลใดเพ่ือเขา้ดาํรงในตาํแหน่งทั้งสองดงักล่าว 

 

3.4 ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการและผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจาํปี พ.ศ. 2557 

ในปี พ.ศ. 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยไดป้ระเมินการกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษทัฯ ดว้ยผลการประเมินระดบั “ดีมาก” (Very Good) และสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดป้ระเมิน

คุณภาพการประชุมผูถื้อหุน้สามญั ดว้ยผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม จดัอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” ซ่ึงสะทอ้น

ถึงผลสมัฤทธ์ิของบริษทัฯท่ีจะรักษามาตรฐานในการทาํงานและพฒันาใหดี้ข้ึน 

 

3.5 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิ 

• การอนุมตัจิดัสรรเงนิกาํไรสุทธิและการจ่ายเงนิปันผล 

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัเสนอใหจ้ดัสรรเงินกาํไรสุทธิ

ประจาํปี พ.ศ. 2557 (ผลการดาํเนินงานงวดเดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2557) เพ่ือสํารองตาม

กฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 21,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุน้ละ 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน - 165 - 
 

0.10 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน 270,990,480 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.86 ของกาํไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะบริษทั   ทั้งน้ี การอนุมติัเสนอให้จดัสรรเงินกาํไรสุทธิดงักล่าวจะไดน้าํเสนอต่อท่ี

ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 34 (ประจาํปี พ.ศ. 2558) เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

 

14.3 การคาดการณ์ภาพรวมธุรกจิในปี พ.ศ. 2558 
 

1) ผลติภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน 
 

 ตลาดภายในประเทศ 

• คาดว่าจะมีสัญญาณปรับตวัดีข้ึน ตามการขยายตวัของเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558 และบริษทัฯไดป้รับ

ทิศทางของการดาํเนินธุรกิจในหลายลกัษณะ เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ค่านิยม และกระแสนิยม 

โดยเฉพาะช่องทางการขายตรงท่ีประกอบดว้ยนกัขายอิสระ ดงัน้ี 

1. การเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายไดใ้หส้มาชิก โดยนาํสินคา้หลากหลายทั้งส่วนท่ีเป็นสินคา้อุปโภค

บริโภค และสินคา้แฟชัน่ประเภทซ้ือมาขายไป ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีอยู่ในความตอ้งการของตลาด เพ่ือ

สร้างความน่าสนใจของธุรกิจแก่คนรุ่นใหม่ ส่งผลให้มีคนรุ่นใหม่สนใจเขา้มาสมคัรเป็นสมาชิก

ในการทาํธุรกิจขายตรงมากยิ่งข้ึน 

2. การเติบโตจากผูน้าํธุรกิจในช่องทางขายตรงท่ีเป็นชาวต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนท่ีให้ความ

สนใจซ้ือสินคา้จากไทย เพ่ือไปขยายตลาดในประเทศของตนเอง เพราะมองเห็นโอกาสในการ

เสริมรายไดจ้ากธุรกิจน้ี 

3. ธุรกิจขายตรงไดเ้ปิดกวา้งและสร้างโอกาสทางการขายจากท่ีเป็นเพียงการตลาดท่ีมุ่งไปสู่ผูบ้ริโภค 

(B2C) สู่การขยายตลาดในรูปแบบท่ีเป็นการตลาดธุรกิจ (B2B) ทาํให้ธุรกิจขายตรงสามารถ

ขยายตวัในหลายกลุ่มลกูคา้ 

4. นาํระบบท่ีทนัสมยัมาใชม้ากข้ึน อาทิ ขายผ่านทาง online การจดัส่งในลกัษณะ Home Delivery 

และการรับสินคา้ไดท่ี้ร้านสะดวกซ้ือ เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจ 

5. กิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสนบัสนุนสมาชิกใหส้ามารถกระตุน้ยอดขาย 
 

• การเปิดร้านขายสินคา้จากโรงงาน หรือ Srithai Super Outlet ท่ีจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงเป็นศูนยร์วมและ

จาํหน่ายสินคา้เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนแบบครบวงจรรวมทั้งสินคา้ท่ีบริษทัฯเป็นผูผ้ลิต และสินคา้จากบริษทัชั้นนาํ

อ่ืนๆ โดยจะเร่ิมเปิดจาํหน่ายในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2558 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ และเสริมสร้างการรับรู้

ตราสินคา้ของบริษทัฯใหแ้ขง็แกร่งยิ่งข้ึน 

• กาํหนดกลยทุธ์สินคา้ตามช่องทางการจดัจาํหน่าย ไดแ้ก่ 

1. กลุ่ม Niche Market ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง มีรูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม ทนัสมยั เขา้

กบักระแสนิยม สําหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง หรือเนน้การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยเคร่ืองกระเบ้ือง แต่มีความคงทนต่อการใชง้านมากกว่า เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภตัตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจดัเล้ียง (Catering) หรือ HORECA 
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2. กลุ่ม Mass Market ได้แก่ กลุ่มสินคา้ท่ีวางจาํหน่ายทั่วไป มีลวดลายและรูปแบบสวยงาม 

หลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดท้ั้งในดา้นคุณภาพและราคา 

3. กลุ่ม New Emerging Market ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ท่ีผูใ้ชไ้ม่เนน้ความสวยงาม แต่มีความคงทน ราคา

ไม่แพง 
 

 ตลาดส่งออก 

• คาดวา่ยอดขายการส่งออกในปี พ.ศ. 2558 จะเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2557 โดย 

1. เน้นตลาดยุโรปและตะวนัออกกลาง ท่ีมีสัดส่วนการส่งออกรวมกนัถึงร้อยละ 50 ของมูลค่า

ยอดขายส่งออกทั้งหมด เน่ืองจากสินคา้เมลามีนยงัคงเป็นสินคา้เด่นในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ตลาด HORECA ท่ีจะเพ่ิมการพฒันาร่วมกบัลกูคา้มากข้ึน 

2. สาํหรับตลาด AEC จะเนน้ตลาดในประเทศกมัพชูา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดย

แต่งตั้งตวัแทนขายเพ่ิมข้ึน 

3. นาํเสนอสินคา้ใหม่สาํหรับปี พ.ศ. 2558 โดยยงัคงเนน้ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ คือการผลิตและขาย

สินคา้ Life Style ท่ีสามารถออกแบบลวดลายและรูปทรงของสินคา้ให้มีความหลากหลาย

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แต่ละกลุ่มอยา่งมีคุณภาพ 

4. การสร้างตราสินคา้ (Brand Building) ใหล้กูคา้รู้จกัสินคา้และมีความเช่ือถือมากข้ึน 

5. การเพ่ิมสินคา้ประเภทท่ีใชง้าน outdoor เน่ืองจากมีความทนทาน และไม่แตกง่าย ซ่ึงไดรั้บความ

นิยมมากข้ึนในปัจจุบนั 
 

• ส่วนบริษทัยอ่ยท่ีตั้งใหม่ในประเทศอินเดียอยูร่ะหวา่งก่อสร้างโรงงาน จะเร่ิมมีรายไดจ้ากการจาํหน่าย

สินคา้ท่ีผลิตในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะช่วยขยายฐานตลาดทั้ง Direct Sales และ Wholesale ในประเทศอินเดีย 

และแข่งขนัทางดา้นราคาได ้เพราะปัจจุบนันาํเขา้สินคา้จากประเทศไทย ทาํให้มีภาระภาษีนาํเขา้ท่ีสูง อีกทั้งกลุ่ม

บริษทัยงัคงเนน้การสร้างตรา Superware และ Ektra ใหไ้ดรั้บการยอมรับมากข้ึนในเร่ืองของคุณภาพ ความคงทน 

และความสวยงาม 

• การเปิดตวั Concept Store ใหม่ ภายใตแ้บรนด ์“The Potter since 2012” เพ่ือยกระดบัสินคา้เมลามีน

เอาใจกลุ่มลูกค้าท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯได้วางตลาดแลว้ท่ีฮ่องกง และยงัไดรั้บการทาบทามจาก

ผูป้ระกอบการในประเทศต่างๆ ใหเ้ปิดสาขาท่ีประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และออสเตรเลีย 

 

2) ผลติภัณฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม 
 

 ผลิตภณัฑป์ระเภทบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 

• ในปี พ.ศ. 2558 คาดว่ายอดขายกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม จะ

สูงกว่าปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจากธุรกิจเคร่ืองด่ืมยงัคงเป็นธุรกิจท่ีโดดเด่น มีแนว้โนม้เติบโตไดม้าก เป็นท่ีสนใจของ

ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้ไปลงทุน ทาํใหเ้กิดการแข่งขนักนัในตลาดเพ่ิมข้ึน และจะเป็นผลดีต่อยอดขายบรรจุ

ภณัฑเ์คร่ืองด่ืมของบริษทัฯ ซ่ึงยงัคงเนน้ท่ียอดขายกบัผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมรายใหญ่ 
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• บริษทัย่อยท่ีตั้งใหม่อีก 1 แห่งท่ีเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพ่ือเป็นโรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์

เคร่ืองด่ืม อยูร่ะหวา่งก่อสร้างโรงงาน จะเร่ิมผลิตและมีรายไดต้ั้งแต่ไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงจะช่วยขยายกาํลงัการ

ผลิตใหเ้พ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองด่ืม การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ การขยายตลาดสู่ทาง

เหนือของประเทศเวียดนาม รวมถึงช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย และระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ 
 

 ผลิตภณัฑป์ระเภทบรรจุภณัฑอ์าหาร 

• ยอดขายจะเพ่ิมสูงข้ึนในปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจากบริษทัฯกาํลงัพฒันาผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์อาหาร 

(Food Box) ใหม่ๆ ออกสู่ทอ้งตลาด เพ่ือกระตุน้ยอดขายใหบ้รรจุภณัฑอ์าหาร และคาดวา่จะมีลกูคา้ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนใน

ส่วนของผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑอ์าหารท่ีมีฉลากติดบนภาชนะ โดยใชน้วตักรรมการผลิตท่ีเรียกว่า IML (In Mould 

Labeling) โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เกาหลี และจีน จากกระแสภาพยนตร์ยอดนิยมท่ีจะ

เขา้ฉายในปี พ.ศ. 2558 
 

 ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรมอ่ืน 

• ในปี พ.ศ. 2558 คาดวา่ยอดขายสินคา้ทุกกลุ่มจะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะสินคา้ลงัอุตสาหกรรม พาเลท และ

สินคา้ประเภทแลกซ้ือหรือของแถม (Premium) เน่ืองจากเช่ือว่าการบริโภคภายในประเทศจะขยายตวั มีการเบิกจ่าย

งบประมาณจากภาครัฐ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมกาํลงัซ้ือให้ประชาชนมากข้ึน  นอกจากน้ี ยอดขายถงับรรจุสีมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากธุรกิจกลุ่มอสงัหาริมทรัพยมี์ทิศทางปรับตวัดีข้ึน 

 

3) สายธุรกจิซ้ือมาขายไปและสายงานแม่พมิพ์ 
 

 สายธุรกิจซ้ือมาขายไป 

• ในปี พ.ศ. 2558 คาดวา่จะเป็นปีทองของธุรกิจเครือข่าย จากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. การเปิดตวัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร (Food Matrix) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์นวตักรรมท่ีไดรั้บรางวลั

ประกนัคุณภาพระดบัโนเบลไพรซ์ (Nobel Prize) โดยบริษทัฯไดรั้บลิขสิทธ์ิเป็นผูน้าํเขา้และจดั

จาํหน่าย และสิทธ์ิในการทาํการตลาดแต่เพียงผูเ้ดียวในภูมิภาคเอเชีย คาดว่าจะไดรั้บความนิยม

อย่างมากในหมู่วยัรุ่นและกลุ่มคนรักสุขภาพ และจะเป็นสินคา้หลกัในการสร้างการเติบโตดา้น

ยอดขาย ผลกาํไร และช่ือเสียงใหก้บับริษทัฯ 

2. การ Rebranding เป็นศรีไทย เน็ทเวิร์ค (Srithai Network) จะสร้างการยอมรับและจดจาํในตรา

สินคา้และธุรกิจของศรีไทย เน็ทเวิร์ค รวมถึงการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ก่อให้เกิดการขยายตวัทาง

ธุรกิจ 

3. การจดัรายการส่งเสริมการขาย และกิจกรรมสนบัสนุนการทาํงานของนกัธุรกิจอิสระ ซ่ึงช่วย

ผลกัดนัใหธุ้รกิจเครือข่ายมีการเติบโตแบบกา้วกระโดด 

4. การลงทุนพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือสนบัสนุนการทาํงานของนกัธุรกิจ ท่ีเรียกว่า ระบบ Super 

IT และ Application ซ่ึงรองรับการทาํงานบนมือถือสมาร์ทโฟน เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 

ทนัสมยั และสร้างความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ในตลาด MLM 
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5. การขยายพ้ืนท่ีสํานกังานใหญ่ และการปรับปรุง ตกแต่งพ้ืนท่ีใหม่ เพ่ือสร้างห้องประชุมขนาด

ใหญ่ เพ่ือขยายธุรกิจของหุน้ส่วนธุรกิจในกรุงเทพฯ 

6. กลยุทธ์ผลกัดนัสินคา้สู่ตลาดกลุ่มประเทศ AEC โดยเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เพ่ิมข้ึน เพ่ือเพ่ิมช่อง

ทางการจาํหน่ายสินคา้ 
 

 สายงานแม่พิมพ ์

• คาดวา่ยอดขายจะเพ่ิมสูงข้ึน ตามการคาดการณ์วา่ปี พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมยานยนตจ์ะกลบัมาฟ้ืนตวั 

โดย Eco Car เป็นแรงผลกัดนัสาํคญัของการเติบโตของการผลิตยานยนต ์ปัจจุบนัคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ไดอ้นุมติั Eco Car เฟส 2 ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการสนบัสนุนเชิงนโยบายทั้งดา้นการเพ่ิมจาํนวนผลผลิต แรงงาน

และการยกระดบัการผลิต ตลอดจน 

- ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในดา้นกาํลงัซ้ือในครัวเรือนระดบัล่างท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํให้

ประชากรสามารถเขา้ถึงการใชร้ถไดม้ากข้ึน 

- การเขา้สู่สงัคมเมือง เพราะประชากรเลือกใชร้ถยนตท่ี์มีขนาดกะทดัรัดเพ่ือความคล่องตวั 

- ความใส่ใจดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยรถยนตป์ล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยลง 

ปัจจยัดงักล่าว ส่งผลใหบ้ริษทัยอ่ยไดรั้บคาํสัง่ซ้ือเพ่ิมข้ึน 

 

4) การระดมเงนิทุนจากตลาดทุน 
 

• บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของการนาํ

ธุรกิจในประเทศเวียดนามเขา้ระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2559 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแหล่ง

เงินทุนในการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทัในภูมิภาคน้ี 

 

5) การร่วมทุนเพือ่ดาํเนินธุรกจิจดัจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 
 

• บริษทัย่อย คือ บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั คาดว่าจะเร่ิมดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ประเภท

เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีรูปแบบและลวดลายทนัสมยัในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2558 โดยบริษทัดงักล่าวจะเป็นการร่วมทุนกบัผู ้

ลงทุนจากประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นผูช้าํนาญในการออกแบบผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ระดบัสากล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษทัฯไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯขอ

รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน

สาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัฯขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของ   

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น

สาระสําคญัทั้งของบริษทัฯและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการ

ปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

และบริษทัฯไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ต่อ

ผูส้อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ

จดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้ง

แลว้ บริษทัฯไดม้อบหมายให ้นายปริญช ์ ผลนิวาศ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด

ไม่มีลายมือช่ือของ นายปริญช ์ ผลนิวาศ กาํกบัไว ้บริษทัฯจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้งของ

ขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

  ช่ือ    ตาํแหน่ง       ลายมือช่ือ 

 

 

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

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 

2. นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการ, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, ……………………… 

  ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง, เลขานุการบริษทั, 

  รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร, และ 

  รักษาการผูอ้าํนวยการส่วนบญัชีและการเงิน 
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3. นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ กรรมการ, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, ……………………… 

  และผูอ้าํนวยการส่วนการตลาดอาวโุส-ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

 

 

4. นายณพล  เลิศสุมิตรกลุ กรรมการ, และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ……………………… 

 

 

  ช่ือ    ตาํแหน่ง       ลายมือช่ือ 

 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ  นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการ, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, ……………………… 

  ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง, เลขานุการบริษทั, 

  รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร, และ 

  รักษาการผูอ้าํนวยการส่วนบญัชีและการเงิน 
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เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
 

1) นายสน่ัน  องัอุบลกลุ 
 

อายุ : 68 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ, และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

วนัที่เร่ิมเป็นกรรมการ : 1 มกราคม พ.ศ. 2536 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

440,823,510* ไม่มี 440,823,510 

ร้อยละ 16.27 --- ร้อยละ 16.27 

* ปรับปรุงจาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบได ้
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตรสาํหรับประธานกรรมการ 2000 รุ่นท่ี 4/2001 

กรรมการบริษทัไทย (IOD)   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
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การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   - ไม่มี - 

กรรมการบริษทัไทย (IOD) (ต่อ) 
 

การอบรมอืน่ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุ่นท่ี 2 (TEPCoT2) 

   สถาบนัวิทยาการการคา้ 

   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 7 (2551) 

   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

 : ปี พ.ศ. 2557 

   - ไม่มี - 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

มหาวิทยาลยั Oglethorpe, 

Atlanta, Georgia, U.S.A. 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 

- 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ การตลาด 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 

การจดัการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 

วิศวกรรมการผลิต 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปริญญาบตัร รุ่นท่ี 3 - 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั พุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 

สงัคมศาสตร์ 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ประธานกรรมการ, 

กรรมการผูจ้ดัการ, และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

พ.ศ. 2515 - ปัจจุบนั 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ประธานกรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ, และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

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 

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-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 

     2.2) บริษทัอืน่ : 
 

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 
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3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

 

จดัประชุม 2 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 2 คร้ัง 
 

จาํนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 22 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

2) นายวโิรจน์  เลาหะพนัธ์ุ 
 

อายุ : 85 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

วนัที่เร่ิมเป็นกรรมการ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
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การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2543 

กรรมการบริษทัไทย (IOD)   หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2551 

   หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 24/2553 

   หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 5/2556 

 : ปี พ.ศ. 2557 

   - ไม่มี - 
 

การอบรมอืน่ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

   Certified Professional Internal Auditors 

   Certified Public Accountant (Thailand) 

 : ปี พ.ศ. 2557 

   Audit Committee Financial Expert 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบณัฑิต และ 

นิติศาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประกาศนียบตัรชั้นสูง 

ทางการบญัชี 

(เทียบปริญญาโท) 

การบญัชี 

The American University, 

Washington D.C., U.S.A. 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(M.B.A.) 

บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ การบญัชี 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 

การเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลยัรังสิต ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 

ผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และ

การเมือง 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต

กิตติมศกัด์ิ 

การบญัชี 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปริญญาบตัร รุ่นท่ี 22 - 
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ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

กระทรวงการคลงั รองปลดักระทรวง 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 
 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จาํกดั (มหาชน) ท่ีปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ, และ 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

The Joint Doctoral Program in Business Administration 

(JDBA) 

กรรมการ 

สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ท่ีปรึกษา 

สมาคมนกับญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีปรึกษา 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ท่ีปรึกษา 

 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 
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การเข้าประชุม (ต่อ) : 
 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบญัชี 

โดยไม่มีผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จาํนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 21 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

3) นายเอ้งฮัก  นนทิการ 
 

อายุ : 58 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

วนัที่เร่ิมเป็นกรรมการ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

59,000* ไม่มี 59,000 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 

* ปรับปรุงจาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบได ้
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
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การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

กรรมการบริษทัไทย (IOD) : ปี พ.ศ. 2557 

   - ไม่มี - 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 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) ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายบริหารเงิน พ.ศ. 2538 – 2541 

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

ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

อาวโุส 

พ.ศ. 2545 – 2548 

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

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) รองกรรมการผูจ้ดัการ 

สายงานบริหารเงินและตราสารหน้ี 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั กรรมการ 
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3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบญัชี 

โดยไม่มีผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

 

จดัประชุม 2 คร้ัง 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จาํนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 21 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

4) นายสุชาต ิ บุญบรรเจดิศรี 
 

อายุ : 55 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ 

   ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

วนัที่เร่ิมเป็นกรรมการ : 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

กรรมการบริษทัไทย (IOD)   หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) 

 : ปี พ.ศ. 2557 

   - ไม่มี - 
 

การอบรมอืน่ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

   หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 

   สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 

   หลกัสูตร Executive Development Program (EDP) 

   หลกัสูตร Leadership Development Program (LDP) 

   สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

 : ปี พ.ศ. 2557 

   - ไม่มี - 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

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 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

อาจารยพิ์เศษ 

ดา้นการเงินปริญญาโท 

พ.ศ. 2530 

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

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 

เอกสารแนบ 1 - 182 - 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน (ต่อ) : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ตะวนัออก 

ฟายแนนซ์ (1991) จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการผูจ้ดัการ พ.ศ. 2539 – 2540 

องคก์ารเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน ฝ่ายขาย พ.ศ. 2540 – 2541 

คณะกรรมาธิการ การคลงั การธนาคาร 

และสถาบนัการเงิน สภาผูแ้ทนราษฎร 

ท่ีปรึกษาประจาํ พ.ศ. 2542 – 2543 

มหาวิทยาลยัสยาม 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 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั แพรคติคมั เอนจิเนียร่ิง จาํกดั ประธานกรรมการ 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ไนท คลบั แคปปิตอล จาํกดั กรรมการ 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
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การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบญัชี 

โดยไม่มีผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จาํนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 13 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

5) นางสิริพร  ไศละสูต 
 

อายุ : 68 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 

   และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

วนัที่เร่ิมเป็นกรรมการ : 3 มีนาคม พ.ศ. 2551 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
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การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

กรรมการบริษทัไทย (IOD)   หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 

   หลกัสูตร Role of Compensation Committee (RCC) 

 : ปี พ.ศ. 2557 

   หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC) 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

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 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

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

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

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการอิสระ, 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, 

และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ท่ีปรึกษา 

สาํนกัพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพองคก์ร 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- การประชุมของกรรมการอิสระกบัผูส้อบบญัชี 

โดยไม่มีผูบ้ริหารบริษทัฯเขา้ร่วม 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

 

จดัประชุม 2 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

 

จดัประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

จาํนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 7 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

6) นางศรีสุดา  เลศิสุมติรกลุ 
 

อายุ : 74 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ 
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วนัที่เร่ิมเป็นกรรมการ : 1 มกราคม พ.ศ. 2536 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

150,000,000* ไม่มี 150,000,000 

ร้อยละ 5.54 --- ร้อยละ 5.54 

* ปรับปรุงจาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบได ้
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นมารดานายณพล และนางสาวบุญนภา   เลิศสุมิตรกลุ 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ไม่ไดเ้ขา้ร่วมการอบรม 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

- ประถมศึกษา - 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ เร่ิมก่อตั้ง - ปัจจุบนั 
 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ 
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2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั จดัประชุม 6 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง 
 

หมายเหตุ : นางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2558 
 

จาํนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 22 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

7) นายณพล  เลศิสุมติรกลุ 
 

อายุ : 53 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 

วนัที่เร่ิมเป็นกรรมการ : 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2536 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบุตรนางศรีสุดา เลิศสุมิตรกลุ และพ่ีชายนางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกลุ 
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ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

กรรมการบริษทัไทย (IOD)   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

 : ปี พ.ศ. 2557 

   หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

University of Houston, Texas, U.S.A. Associate of Applied Science Business Management 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ, และ 

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

พ.ศ. 2529 - ปัจจุบนั 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ, และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั 

 

กรรมการ 
 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
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การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั จดัประชุม 6 คร้ัง เขา้ประชุม 6 คร้ัง 
 

จาํนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 21 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

8) นายมานิต  อตวิานิชยพงศ์ 
 

อายุ : 69 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, 

   และผูอ้าํนวยการส่วนการตลาดอาวโุส-ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
 

วนัที่เร่ิมเป็นกรรมการ : 1 มกราคม พ.ศ. 2536 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

11,487,200* 100,000 11,587,200 

ร้อยละ 0.42 --- ร้อยละ 0.43 

* ปรับปรุงจาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบได ้
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

กรรมการบริษทัไทย (IOD)   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 
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การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   - ไม่มี - 

กรรมการบริษทัไทย (IOD) (ต่อ) 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

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

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, 

และผูอ้าํนวยการส่วนการตลาดอาวโุส-ผลิตภณัฑ์

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทัยอ่ย 

1. บริษทั โคราช ไทย เทค จาํกดั 

 

กรรมการ 

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) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
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การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

จดัประชุม 12 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 3 คร้ัง 

เขา้ประชุม 8 คร้ัง 
 

หมายเหตุ : นายมานิต  อติวานิชยพงศ์ ได้ลาออกจากการเป็นอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 25 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
 

จาํนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 22 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

9) นายปริญช์  ผลนิวาศ 
 

อายุ : 58 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, 

   ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง, เลขานุการบริษทั, 

   รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร, และ 

   รักษาการผูอ้าํนวยการส่วนบญัชีและการเงิน 
 

วนัที่เร่ิมเป็นกรรมการ : 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

2,000,000* ไม่มี 2,000,000 

ร้อยละ 0.07 --- ร้อยละ 0.07 

* ปรับปรุงจาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบได ้
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
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ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

กรรมการบริษทัไทย (IOD)   หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) 

   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) 

 : ปี พ.ศ. 2557 

   หลกัสูตร Anti – Corruption : The Practical Guide 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บญัชี 

University of Wisconsin – Madison, 

Wisconsin, U.S.A. 

ปริญญาโท บญัชี 

 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

การรถไฟแห่งประเทศไทย หวัหนา้กองวิเคราะห์และ

วางแผนการเงิน 

ฝ่ายการเงินและการบญัชี 

พ.ศ. 2525 – 2532 

บริษทั ซนัน่ีส์ ซุปเปอร์มาร์เกต็ จาํกดั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน พ.ศ. 2532 – 2535 

บริษทั เทเลคอมเอเซีย จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการอาวโุส 

กองระบบขอ้มลูบญัชี ฝ่ายบญัชี 

พ.ศ. 2535 – 2536 

กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจําหน่าย

เครือเจริญโภคภณัฑ ์

ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นบญัชี

และการเงิน 

พ.ศ. 2536 – 2543 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) กรรมการ, กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี, ประธาน

อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, เลขานุการบริษทั, 

รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นการเงินและบริหาร, และ 

รักษาการผูอ้าํนวยการส่วนบญัชีและการเงิน 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

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 (Hanoi) Company Limited กรรมการ 

5. Srithai Superware Manufacturing Private Limited กรรมการ 

6. Srithai Superware India Limited กรรมการ 

7. บริษทั ศรีไทยโมลดส์ จาํกดั กรรมการ 

บริษทัร่วม 

1. บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

 

กรรมการ 

2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. กรรมการ 

3. บริษทั ไทย เอม็เอฟซี จาํกดั กรรมการ 

4. บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ ์จาํกดั กรรมการ 

กิจการร่วมคา้ 

บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

กรรมการ 
 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
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การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

- การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

จดัประชุม 6 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

 

จดัประชุม 2 คร้ัง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

จดัประชุม 12 คร้ัง 

เขา้ประชุม 6 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

 

เขา้ประชุม 1 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

เขา้ประชุม 12 คร้ัง 
 

หมายเหตุ : นายปริญช์  ผลนิวาศ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 11 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แต่ยงัคงทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

จาํนวนปีที่เป็นกรรรมการ : 13 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบนั) 
 
    

 

10) นายเศรษฐพงค์  เหมนิทคุณ 
 

อายุ : 53 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นธุรกิจเครือข่าย 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
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คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปริญญาโท Executive MBA 
 

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 เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ผูอ้าํนวยการภาคพ้ืนเอเชีย

แปซิฟิกตะวนัออกเฉียงใต ้

พ.ศ. 2550 – 2553 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นธุรกิจเครือข่าย 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 
    

 

11) นายประยูร  ขจติต์ 
 

อายุ : 64 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ 
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อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

900,000* ไม่มี 900,000 

ร้อยละ 0.03 --- ร้อยละ 0.03 

* ปรับปรุงจาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบได ้
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง - 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

บริษทั แองโกลไทยอินดสัเตรียล จาํกดั พนกังานช่าง พ.ศ. 2515 – 2517 
 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
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3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 
    

 

12) นางสาวบุญนภา  เลศิสุมติรกลุ 
 

อายุ : 52 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

80,000,000* ไม่มี 80,000,000 

ร้อยละ 2.95 --- ร้อยละ 2.95 

* ปรับปรุงจาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบได ้
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นบุตรีนางศรีสุดา  เลิศสุมิตรกลุ และนอ้งสาวนายณพล  เลิศสุมิตรกลุ 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

City of London Polytechnic Diploma การตลาด 
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ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์

พ.ศ. 2527 - ปัจจุบนั 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 
    

 

13) นายอภิสิทธ์ิ  ตั้งสาธิต 
 

อายุ : 56 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และ 

   ผูอ้าํนวยการโรงงานอาวโุส-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

1,420* ไม่มี 1,420 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 
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* ปรับปรุงจาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบได ้
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ปริญญาตรี เคร่ืองกล 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการโรงงานอาวโุส-

ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2526 - ปัจจุบนั 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และผูอ้าํนวยการ

โรงงานอาวโุส-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทัยอ่ย 

1. บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั 

 

กรรมการ 

2. บริษทั ศรีไทย มิยากาวา จาํกดั กรรมการ 

บริษทัร่วม 

1. บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

 

กรรมการ 

2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. กรรมการ 
 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
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3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง จดัประชุม 12 คร้ัง เขา้ประชุม 11 คร้ัง 
 
    

 

14) นายภาวตั  เฉลมิพงศ์ 
 

อายุ : 54 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และ 

   ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

1,000,000* (650,000) 350,000 

ร้อยละ 0.04 --- ร้อยละ 0.02 

* ปรับปรุงจาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบได ้
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
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คุณวุฒิทางการศึกษา (ต่อ) : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

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 

บริษทั ชินวตัรคอมพิวเตอร์แอนด ์

คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ผูจ้ดัการการเงิน พ.ศ. 2533 – 2536 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และผูอ้าํนวยการส่วน

การตลาด-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทัยอ่ย 

1. บริษทั ซุปเปอร์ไอเดีย จาํกดั 

 

กรรมการ 

2. บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั กรรมการ 

บริษทัร่วม 

1. บริษทั ศรีไทย ซนัโค จาํกดั 

 

ผูบ้ริหาร 

2. Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. กรรมการ 

กิจการร่วมคา้ 

บริษทั ศรีไทย-ออ๊ตโต ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
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การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง จดัประชุม 12 คร้ัง เขา้ประชุม 11 คร้ัง 
 
    

 

15) นายพงษ์ศักดิ์  กนัตรัิตนาวงศ์ 
 

อายุ : 56 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

1,580,000* 120,000 1,700,000 

ร้อยละ 0.06 --- ร้อยละ 0.06 

* ปรับปรุงจาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบได ้
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิทยาศาสตรบณัฑิต ชีวเคมี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

บริษทั เฮิกซ์ไทย จาํกดั Technical Sales Representative พ.ศ. 2523 – 2528 
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ประสบการณ์ในการทํางาน (ต่อ) : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

บริษทั คา้สากลซิเมนตไ์ทย จาํกดั Marketing Officer พ.ศ. 2528 

บริษัท  ไทยโมเดิ ร์นพลาสติกอินดัสทรี 

จาํกดั 

Senior Marketing Manager พ.ศ. 2529 – 2536 

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

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑ ์
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 
    

 

 

16) นายจรุง  ศรีสกลุ 

(เกษยีณอายุในรอบปี พ.ศ. 2557) 
 

อายุ : 60 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
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การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

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 

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

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑเ์พ่ืองานอุตสาหกรรม 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
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17) นายราเกส  ซิงห์ 
 

อายุ : 51 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการส่วนพฒันากลยทุธ์และปฏิบติัการองคก์ร 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

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 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการส่วนพฒันากลยทุธ์และปฏิบติัการองคก์ร 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทัยอ่ย 

1. Srithai Superware Manufacturing Private Limited 

 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

2. Srithai Superware India Limited กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 

     2.2) บริษทัอืน่ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ดบัเบ้ิล พอ้ยทส์ จาํกดั กรรมการ 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 
    

 

 

18) นายชัยชาญ  เจริญสุข 
 

อายุ : 45 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, 

   และผูอ้าํนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
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การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญาตรี 

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

เคมีวิศวกรรม 

สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ 

และการจดัการ 

มหาวิทยาลยัชินวตัร ปริญญาเอก วิทยาการจดัการ 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

บริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จาํกดั 

(กลุ่มบริษทัเอสซีจี) 

วิศวกรผลิต พ.ศ. 2534 – 2537 

บริษทั เคมีภณัฑซิ์เมนตไ์ทย จาํกดั 

(กลุ่มบริษทัเอสซีจี) 

นกัวิเคราะห์โครงการ พ.ศ. 2538 – 2540 

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 
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การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, 

และผูอ้าํนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ศรีไทย นาโนพลาส จาํกดั 

 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
 

     2.2) บริษทัอืน่ 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั เบสทแ์อนดไ์บร์ทโพรดกัส์ จาํกดั กรรมการ 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง จดัประชุม 12 คร้ัง เขา้ประชุม 12 คร้ัง 
 
    

 

 

19) นายอนุพช  ภาษวธัน์ 
 

อายุ : 62 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูอ้าํนวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
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การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

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 

 

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูอ้าํนวยการโรงงาน-ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑเ์คร่ืองด่ืม 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
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20) นายไชยโรจน์  เอีย่งธนรัตน์ 
 

อายุ : 53 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, และผูอ้าํนวยการส่วนการขายตรง 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

1,000* ไม่มี 1,000 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 

* ปรับปรุงจาํนวนหุน้ ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เสมือนไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตรา

ไวข้องบริษทัฯ จากเดิมหุน้ละ 10 บาท เป็น 1 บาท ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งปี พ.ศ. 2557 เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบได ้
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน การธนาคาร 
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ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) เลขานุการประธานกรรมการและ

กรรมการผูจ้ดัการ 

พ.ศ. 2531 – 2548 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการฝ่ายขายผลิตภณัฑ ์

เอกตรา และ ลอ็กแอนดล์อ็ก 

พ.ศ. 2548 – 2551 

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

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) อนุกรรมการบริหารความเส่ียง, 

และผูอ้าํนวยการส่วนการขายตรง 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
 

การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง จดัประชุม 12 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
 

หมายเหตุ : นายไชยโรจน์  เอ่ียงธนรัตน์ ไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง อนุกรรมการบริหารความเส่ียง แทน        

นายมานิต  อติวานิชยพงศ ์ตามมติคณะกรรมการบริษทั ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2557 เม่ือ

วนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 
    

 

2. หน้าที่ความรับผดิชอบของผู้ดาํรงตาํแหน่ง “เลขานุการบริษทั” ของบริษทัฯ 

 เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 

1. หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม 

1.1 จดัการประชุม เขา้ร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการ

ประชุมผูถื้อหุน้ 
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1.2 ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจดัทาํเอกสารเพ่ือจดัส่งใหก้บักรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

1.3 ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ 

1.4 รวบรวมและจดัเกบ็เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม 

1.5 ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทัและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. การปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั 

2.1 ดูแลใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ 

2.2 ควบคุมและจดัเกบ็รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร 

2.3 ติดตามให้บริษทัฯและคณะกรรมการบริษัท ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น การจัดทํา

ทะเบียนกรรมการ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ 

2.4 ติดตามให้บริษทัฯและคณะกรรมการบริษทั ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะของการเป็นบริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้เสนอขาย

หลกัทรัพยต่์อประชาชน 

2.5 ทบทวนความกา้วหน้าและให้คาํปรึกษา แนะนาํ และส่งเสริมในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(Good Corporate Governance) และบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและ

ผูบ้ริหาร (Code of Best Practice for Directors) 

3. การจดัเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มลู 

3.1 จัดเตรียมร่างสาส์นของคณะกรรมการบริษัทและรายงานแสดงความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงินของบริษทัฯในรายงานประจาํปี 

3.2 ประสานงานในการจดัทาํและเผยแพร่รายงานประจาํปีและงบการเงินใหผู้ถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ ลูกหน้ี เจา้หน้ี พนกังาน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมสรรพากร ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และท่ีปรึกษา

ทางการเงิน เป็นตน้ 

3.3 รวบรวมขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบริษทัฯและทาํขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และติดต่อ

ขอความร่วมมือกบันายทะเบียน 

3.4 ติดตามและตรวจสอบความเคล่ือนไหวในรายช่ือผูถื้อหุ้น เพ่ือเฝ้าระวงัการถือครองหลกัทรัพย์

ของบริษทัฯโดยบุคคลใดท่ีอาจเขา้ข่ายการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบงาํกิจการ รวมถึงติดต่อ

ประสานงานท่ีจาํเป็นเพ่ือทาํให้บริษทัฯมีการปฏิบัติท่ีครบถว้นตามท่ีกฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนดเม่ือบริษทัฯไดรั้บคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์

3.5 รวบรวมขอ้มลูและรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของ

บุคคลดงักล่าว 
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3.6 การจดัทาํรายงานสารสนเทศต่างๆ ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เช่น 

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์เป็นตน้ 

4. หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

4.1 แนะนาํและช่วยเหลือการบริหารงาน เพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของบริษทัฯ 

4.2 เป็นส่ือกลางการติดต่อส่ือสารและใหข้อ้มลูกบักรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

4.3 ติดต่อกบัผูถื้อหุน้ในการแจง้หรือประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

4.4 ติดต่อส่ือสารขอ้มลูต่างๆ กบัหน่วยงานอ่ืนๆ และมีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองกฎหมาย การเงินและ

การบญัชี และนโยบายการบริหารในดา้นต่างๆ 

4.5 ทาํหนา้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations : IR) ซ่ึงดูแลเร่ืองการเผยแพร่ข่าวสารของบริษทัฯ

ต่อสาธารณชนรวมถึงนักลงทุนทั่วไป ตลอดจนการเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการติดต่อของ

บุคคลภายนอกกบับริษทัฯ 

4.6 ติดตามแหล่งความรู้ ตลอดจนหลกัสูตรอบรมเสนอกรรมการบริษทัเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ 

4.7 ทาํหนา้ท่ีหน่วยงาน Compliance Unit ซ่ึงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้น เอกสาร

แนบ 3 : รายละเอียดเก่ียวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติังานของบริษทั 

4.8 เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

3. ประวตักิรรมการและผู้บริหาร 

 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯไม่มีประวติัการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากการกระทาํ

ความผิดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

พ.ศ. 2546   ทั้งน้ี เฉพาะความผิดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. การกระทาํการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ขอ้มลู หรือขอ้ความอนัเป็นเท็จท่ีอาจทาํใหส้าํคญัผิด หรือปกปิดขอ้ความจริง

ท่ีควรบอกให้แจง้ในสาระสําคญัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

3. การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผูล้งทุนในการซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนบัสนุนการกระทาํดงักล่าว 
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เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

 รายช่ือกรรมการของ Srithai (Vietnam) Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเพียงแห่งเดียวท่ีมีรายไดร้วม

ในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมของบริษทัฯตามงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

สาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 

 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 

นายสนัน่  องัอุบลกลุ ประธานกรรมการ 

นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการ 

นายสนัติ  วิศวเมธีกลุ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษทั 

 

1. ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ช่ือ-สกลุ : นายธนชั  ศรีปาน 
 

อายุ : 48 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน : ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, และ 

   อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

อาํนาจลงนามผูกพนับริษทัตามที ่

กาํหนดในหนังสือรับรอง : ไม่มี 
 

การถือหุ้นในบริษทั : 

(รวมหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส) 

  หน่วย : หุน้ 

ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปลีย่นแปลงสุทธิระหว่างปี (เพิม่/ลด) ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ร้อยละ 0.00 --- ร้อยละ 0.00 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี 
 

ประวตักิารกระทําผดิทางกฎหมาย 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี 
 

การผ่านหลกัสูตรอบรมของ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน   หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) 

กรรมการบริษทัไทย (IOD)   หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) 

   หลกัสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 

 : ปี พ.ศ. 2557 

   - ไม่มี - 
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การอบรมอืน่ : ก่อนปี พ.ศ. 2557 

   หลกัสูตร Enterprise Risk Management 

   สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

   หลกัสูตร การบริหารความเส่ียงขององคก์ร 

   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

   หลกัสูตร ผูต้รวจสอบภายในจะช่วยงาน Audit Committee ไดอ้ยา่งไร 

   สภาวิชาชีพบญัชี 

 : ปี พ.ศ. 2557 

   หลกัสูตร Governance Risk Management and Compliance 

   สถาบนัวิทยาการจดัการ ทริส คอร์ปอเรชัน่ 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
 

ช่ือสถาบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลกั 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปริญญาโท การจดัการทัว่ไป 
 

ประสบการณ์ในการทํางาน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง ช่วงเวลา 

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

การดาํรงตาํแหน่งในปัจจุบัน : 

1) กจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน : 
 

ช่ือหน่วยงาน ตาํแหน่ง 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน, 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, และ 

อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

2) กจิการอืน่ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

     2.1) กลุ่มบริษทัศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มี 

     2.2) บริษทัอืน่ : ไม่มี 
 

3) กจิการอืน่ที่แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบั 

ธุรกจิของบริษทัฯที่อาจทําให้เกดิ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 
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การเข้าประชุม : 
 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

จดัประชุม 4 คร้ัง 

จดัประชุม 12 คร้ัง 

เขา้ประชุม 4 คร้ัง 

เขา้ประชุม 12 คร้ัง 
 

จาํนวนพนักงานใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน : 4 คน (รวมผูจ้ดัการฝ่าย) 

 
    

 

2. ข้อมูลของหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทัฯและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

 

 ในปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน Compliance Unit เป็นส่วนหน่ึงของสํานกัเลขานุการบริษทั 

โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

2.1 ติดตาม ศึกษาและประเมินการเปล่ียนแปลงของกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อม

ทั้ งจัดทํารายงานสรุปผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารรับทราบ 

2.2 เสนอให้มีหรือปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานบริษัทฯ ให้

สอดคลอ้งกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 เสนอมาตรการป้องกนัทางกฎหมายแก่องคก์ร เพ่ือใหแ้ผนงาน/โครงการและการดาํเนินงานโดยรวม

ของบริษทัฯไดบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

2.4 ใหค้าํแนะนาํปรึกษาดา้นกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษทั 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

2.5 สอบทาน ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย พร้อมทั้งเสนอขอ้เสนอแนะ 

วิธีการ แนวทางปรับปรุงแกไ้ข และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร 

2.6 ประสานงานและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
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เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 

 บริษทัฯไม่มีการประเมินราคาทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจและการผลิตในปี พ.ศ. 2557 
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เอกสารแนบ 5 

 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ” ได้รับการแต่งตั้ งจาก

คณะกรรมการบริษทัเม่ือสิงหาคม พ.ศ. 2548 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯและ

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือทาํหนา้ท่ีช่วยคณะกรรมการบริษทั ให้

การสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนใหก้บักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปดว้ยความโปร่งใส มีความเป็น

ธรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ   ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาฯชุดปัจจุบนัมีวาระ

การดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินปีบญัชี พ.ศ. 2558 

 

ผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสรรหาฯไดจ้ดัประชุมรวมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยมีจาํนวนคร้ังของการเขา้ร่วม

ประชุมของกรรมการสรรหาฯแต่ละท่าน ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

นางสิริพร ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาฯ 2/2 

นายสนัน่ องัอุบลกลุ กรรมการสรรหาฯ 2/2 

นายเอง้ฮกั นนทิการ กรรมการสรรหาฯ 2/2 

นายปริญช ์ ผลนิวาศ* กรรมการสรรหาฯและเลขานุการฯ 1/2 

 

 * นายปริญช์  ผลนิวาศ ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 11 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 แต่ยงัคงทาํหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

1. พิจารณาคดัสรรกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระการดาํรงตาํแหน่งเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ

พิจารณาเสนอขออนุมติัต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33 

(ประจาํปี พ.ศ. 2557) 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
 

เอกสารแนบ 5 - 220 - 
 

2. พิจารณาอตัราค่าตอบแทนกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 33 (ประจาํปี พ.ศ. 2557) 

3. พิจารณาปรับเงินเดือนผูบ้ริหารระดบัสูงประจาํปี พ.ศ. 2557 

4. พิจารณาค่าตอบแทน (โบนสั) ใหก้บัผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 

พ.ศ. 2557 

5. พิจารณาต่อวาระการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯจาํนวน 1 ราย 

6. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจาํปี พ.ศ. 2557 

7. จดัทาํรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือเปิดเผยในรายงานประจาํปี 2557 

 

 

             ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

             บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                  นางสิริพร   ไศละสูต 

        ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือทาํ

หนา้ท่ีพฒันา กาํกบั และติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ใหมี้ความต่อเน่ืองและ

ประสิทธิผล   ทั้งน้ี คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีชุดปัจจุบนัมีวาระการดาํรงตาํแหน่งถึงส้ินปีบญัชี พ.ศ. 2558 
 

 ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ไดจ้ดัใหมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง โดยมีจาํนวนคร้ังของ

การเขา้ร่วมประชุมของกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีแต่ละท่าน ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 

การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 4/4 

นางสิริพร ไศละสูต กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 4/4 

นายมานิต อติวานิชยพงศ ์ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 3/4 

นายปริญช ์ ผลนิวาศ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและเลขานุการฯ 4/4 

 

 ภารกิจของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยการทาํงานร่วมกบัคณะทาํงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ในรอบปี พ.ศ. 

2557 สรุปไดด้งัน้ี 

1. สนบัสนุนใหบ้ริษทัฯเขา้ร่วมโครงการ SET AWARD 2014 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. สนบัสนุนใหบ้ริษทัฯเขา้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมยแ์นวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการทุจริต 

3. อนุมติันโยบายและแนวปฏิบติั เร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

4. อนุมติันโยบายการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 

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

6. จดัตั้งหน่วยงาน Compliance Unit โดยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของสาํนกัเลขานุการบริษทั 

7. ประกาศใชร้ะเบียบปฏิบติังานเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร (พ.ศ. 2557) ซ่ึง

กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งแจง้ต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษทั ก่อนทาํการซ้ือ

ขายหลกัทรัพยบ์ริษทัฯล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัทาํการ 

8. ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ประจาํปี พ.ศ. 2557 

9. จดัทาํรายงานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเปิดเผยในรายงานประจาํปี 2557 
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 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการบริหารงานของบริษทัฯ ภายใตน้โยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยูเ่สมอ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความยัง่ยืนใหแ้ก่บริษทัฯ ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย

กลุ่มต่างๆ ของบริษทัฯในระยะยาว 

 

 

       ในนามคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

       บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

                     นายสุชาติ   บุญบรรเจิดศรี 

           ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดย

เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงจดัทาํข้ึนตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

 คณะกรรมการบริษทัไดเ้ลือกใช้นโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอสําหรับงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั โดยใชดุ้ลยพินิจดว้ยความระมดัระวงัและประมาณการอย่างรอบคอบและ

สมเหตุผล มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ไดผ้่านการตรวจสอบและให้

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ รวมถึงผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้  ดงันั้น งบการเงินของบริษทัฯจึงสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีเป็นจริง อนัเป็น

ประโยชนต่์อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

 

 คณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีพฒันา กาํกบั และส่งเสริมการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัฯมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายใน

และระบบการบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ขอ้มูลทางการเงินมีความถูกตอ้งและครบถว้น ดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 

ตลอดจนเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั  ทั้งน้ี คณะกรรมการ

บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งส้ิน ทาํหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบั

คุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามนโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงระหว่างกนัอย่างครบถว้นและเพียงพอ ตลอดจนดูแล

ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเ ก่ียวข้อง ซ่ึงได้แสดงความเห็นไว้ในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ดงัปรากฏในรายงานประจาํปี 
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 คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯมีความเพียงพอและเหมาะสม 

สามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลไดว้่า งบการเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และงบ

การเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2557 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

       ในนามคณะกรรมการบริษทั 

         บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

             นายสนัน่   องัอุบลกลุ 

                ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็น

ผูมี้ประสบการณ์ดา้นการเงิน การบญัชีและภาษีอากร มีความเป็นอิสระไม่ถือหุ้นในบริษทัฯและมีคุณสมบติัตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. นายวิโรจน ์ เลาหะพนัธ์ุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเอง้ฮกั  นนทิการ  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและหน้าท่ีท่ี

กาํหนดไวต้ามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบัคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นและเสริมสร้างระบบการปฏิบติังานให้ถูกตอ้งตาม

ระเบียบ กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํรายงานทางการเงิน การบริหารความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายใน

ท่ีดี เพ่ือใหบ้ริษทัฯมีการดาํเนินงานท่ีโปร่งใส สุจริต เท่ียงธรรม และเป็นประโยชนสู์งสุดแก่ผูถื้อหุน้ 
 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง กรรมการตรวจสอบไดร่้วมปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระ

พิจารณาขอ้มลูท่ีมีสาระสาํคญัต่อการจดัทาํงบการเงิน ซกัถามถึงพฤติการณ์อ่ืนท่ีน่าสงสัยว่าบริษทัฯอาจมีการกระทาํ

ท่ีไม่ถูกตอ้ง ตลอดจนขอทราบแผนและแนวการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีบริษทัฯในรอบปีปัจจุบนัอย่างละเอียด

เป็นรายไตรมาส เพ่ือใชใ้นการพิจารณาปรับปรุงแผนงานตรวจสอบภายในของเจา้หนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

 ในพ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวม 5 คร้ัง กรรมการตรวจสอบทุกคนเขา้ร่วมประชุม

ครบทุกคร้ัง โดยเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง และการประชุมร่วมกบักรรมการอิสระและผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตโดยไม่ไดมี้ผูบ้ริหารบริษทัฯอีก 1 คร้ัง เพ่ือซกัถามขอ้สงสัยเก่ียวกบังบการเงินบริษทัฯตลอดจนรับ

ฟังความเห็นจากผูส้อบบญัชีอยา่งเป็นอิสระ ซ่ึงสรุปมีการปฏิบติังานท่ีมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

 1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานขอ้มลูสาํคญัของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี พ.ศ. 

2557 ของบริษทัฯ และงบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี

และการเงิน และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลประกอบงบการเงิน 

นโยบายการบญัชีและประมาณการท่ีมีสาระสาํคญั รวมทั้งขอ้สังเกตจากผลการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน

ของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ก่อนใหค้วามเห็นชอบงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรายงานไวอ้ย่างไม่มี

เง่ือนไขเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี พ.ศ. 2557 มีความถูกตอ้งตามท่ีควรใน

สาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ และทนัเวลา เห็นสมควร

เสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

 

 2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง โดยติดตามการดาํเนินงานพร้อมให้

คาํแนะนาํต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯอย่างสมํ่าเสมอ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

ว่าการบริหารความเส่ียงดงักล่าวสามารถรองรับปัจจยัความเส่ียงดา้นต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 

 3. การสอบทานการปฏิบัตติามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี

 คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเนน้ให้บริษทัฯดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีจริยธรรม สร้างความ

เช่ือมัน่และเช่ือถือไดใ้หแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยติดตามและสอบถามการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

อยา่งสมํ่าเสมอ มีความเห็นเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัลงนามในคาํประกาศเจตนารมยร่์วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจริต ตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557  นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ทุกคร้ัง ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการแจง้ข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตามระบบ Whistle Blower ของบริษทัฯเสมอ เวน้แต่ปี พ.ศ. 2557 ไม่มีการแจง้ขอ้มูล

หรือเบาะแสในหวัขอ้ดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 ภาพรวมการปฏิบัติตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ได้ดาํเนินการอย่างจริงจังและ

ต่อเน่ือง ผลสาํรวจโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2557 (CGR 2014) โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ซ่ึงบริษทัฯมีผลประเมินอยูใ่นเกณฑ ์“ดีมาก” 

 

 4. การดูแลด้านการปฏิบัตงิานตามระเบียบของหน่วยงานกํากบัดูแลที่เกีย่วข้อง 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทัฯ ตามกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแล

ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัฯมีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯอย่าง

เคร่งครัด 

 

 5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีบริษทัฯ และผูต้รวจสอบภายใน ไดส้อบทานระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯแลว้ มีความเห็นร่วมกันว่า บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และมี

ประสิทธิผล ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในและงบการเงินบริษทัฯ ขอ้สังเกตท่ี

ตรวจพบโดยผูส้อบบญัชีบริษทัฯหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ถา้มี คณะกรรมการตรวจสอบก็ไดเ้สนอและติดตาม

เร่งรัดใหฝ่้ายบริหารของบริษทัฯดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 
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 คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบกํากับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาอนุมัติแผนการ

ตรวจสอบภายในประจาํปี และสอบทานผลการตรวจสอบตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในไดร้ายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกไตรมาส พร้อมทั้งใหข้อ้แนะนาํในเร่ืองท่ีจะตรวจสอบท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯใหก้บัฝ่ายตรวจสอบ

ภายในเพ่ิมเติมเสมอ 

 

 6. การพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับงบการเงนิประจาํปี พ.ศ. 2558 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 

เอบีเอเอส จาํกดั แลว้ มีความเห็นว่า เป็นผูมี้ความเป็นอิสระ มีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ มีความเช่ียวชาญใน

วิชาชีพ มีประสบการณ์เหมาะสม ปฏิบติังานไดผ้ลเป็นอย่างดี มีความน่าเช่ือถือ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นประจาํปี พ.ศ. 2558 เพ่ือแต่งตั้งนายวิเชียร  ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3977 หรือนางอนุทัย            

ภูมิสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3873 หรือนายชาญชยั  ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 คนใด

คนหน่ึงจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี พ.ศ. 2558 

โดยมีค่าตอบแทนเบด็เสร็จรวม 1,800,000 บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนบาทถว้น) 

 

 7. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาผลการปฏิบติังานของกรรมการตรวจสอบทุกรอบบญัชี เพ่ือสอบทาน

การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้

 

 

      ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

           บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

               นายวิโรจน ์เลาหะพนัธ์ุ 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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