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ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมโดยสรุป

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563 2562

งบแสดงฐานะการเงินรวม

  สินทรัพย์ 8,046 7,659 8,472

  หนี้สิน 3,903 3,866 4,526

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,143 3,793 3,946

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

  รายได้ 7,510 6,873 8,846

  ก�าไรขั้นต้น 927 714 764

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (770) (758) (968)

  รายได้อื่น 132 74 83

  ต้นทุนทางการเงิน (71) (89) (123)

  ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 218 (59) (244)

  ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 181             (92) (215)

งบกระแสเงินสดรวม

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 622 1,064 1,330

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (325) (284) (120)

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (192) (494) (1,301)

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 672 583 321

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.22 0.97 0.98

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 72.05 83.37 79.48

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 54.55 60.38 66.59

ระยะเวลาช�าระหนี้ (วัน) 48.79 50.79 43.76

อัตราก�าไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 12.34 10.39 8.64

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 2.40 (1.45) (2.37)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.33 (1.25) (2.26)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.94 1.02 1.15

2 รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



8,8466,873
7,510

714
181

927

764

(215)(92)

(0.079)

(0.034)

0.067

8,472

3,946
4,526

7,659

3,866 3,793

8,046

3,903 4,143

1.40
1.53

1.46

(หน�วย : ล�านบาท)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิส�วนที่เป�นของ
ผู�ถือหุ�นของบร�ษัทฯ

กำไรขั้นต�นรายได�

ผลการดำเนินงาน

25622564 2563

25622564 2563

สินทรัพย� หนี้สิน ส�วนของผู�ถือหุ�น

25622564 2563

25622564 2563

(หน�วย : บาท)

กำไร (ขาดทุน) ต�อหุ�น

(หน�วย : ล�านบาท)

สินทรัพย� หนี้สิน และส�วนของผู�ถือหุ�น
(หน�วย : บาท)

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 ปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เป็นปีที่ท้าทายส�าหรับบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร ์จ�ากัด (มหาชน) 
อีกปีหนึ่ง เช่นเดียวกับผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมท้ังประเทศ ทว่าศรีไทยฯได้แสดงให้
เห็นถึงความแข็งแกร่งในธุรกิจที่ยืนหยัดและผ่านพ้นวิกฤตมาได้ด้วยศักยภาพและความสามารถ
ในการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน และศรไีทยฯก็ได้รบัรางวลัเกียรตยิศมากมาย
ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรและการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี อาทิ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจ�า
ปี 2564 ระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่หกติดต่อกันจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รางวัล
ระดบัเหรยีญทองแดงเป็นครัง้แรกจาก EcoVadis หน่วยงานจดัล�าดบัความย่ังยืนของบรษิทัท่ัวโลก 
และการเป็นหนึ่งในโรงงานต้นแบบคาร์บอนต�่าในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน)

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศรีไทยฯได้เผชิญกับความท้าทาย และปัจจัยที่อาจท�าให้เกิดการหยุดชะงักมากมายและยังคงประสบกับ
ภาวะดงักล่าวอย่างต่อเนือ่งจากปัญหาอนัเกิดจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“โรคโควิด-19”) ซึง่ในความจรงิแล้ว เศรษฐกิจ
ท่ัวโลกรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เผชญิกับความท้าทายทีต้่องบรหิารจดัการภายใต้สถานการณ์ VUCA ซึง่ย่อมาจาก Volatility (ความ
ผันผวน) Uncertainty (ความไม่แน่นอน) Complexity (ความซับซ้อน) และ Ambiguity (ความคลุมเครือ) อย่างไรก็ดี ศรีไทยฯก็พร้อมที่จะ
ฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นและปรับรูปแบบการด�าเนินงานให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในปีที่เศรษฐกิจไม่ดี ฝ่ายบริหารของศรีไทยฯ ได้
ใช้หลายมาตรการท่ียืดหยุ่นและตอบโจทย์ เพ่ือป้องกันธุรกิจมใิห้เกิดการหยุดชะงกั โดยมุง่เน้นท่ีฝ่ายปฏิบตักิารและการเงนิเป็นหลกั พร้อมทัง้
ปรับโครงสร้างและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการด้วยการน�านวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ การด�าเนินงานต่างๆ เหล่านี้ เป็นงานที่หนัก
มากส�าหรับทีมงาน ศรีไทยฯจึงขอขอบคุณพนักงาน คู่ค้าและลูกค้าทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนในการริเริ่มด�าเนินการต่างๆ ของเราเป็นอย่างดี 
ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องแก่กลุ่มบริษัทศรีไทยฯ และเกิดผลการด�าเนินงานที่ดี

 จากการทุ่มเทและความพยายามในการปรับโครงสร้างและปฏิรูปองค์กรท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีท่ีผ่านมา 
ศรไีทยฯสามารถพลกิสถานการณ์และสร้างผลก�าไรท่ีน่าพอใจ ธุรกิจของบรษิทัย่อยในประเทศเวียดนามยังเตบิโตได้ดอีย่างต่อเน่ืองและก�าลงั
ขยายตัวตามแผนงานด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการสร้างโรงงานแห่งใหม่ท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดด�าเนินงานได้ภายในสิ้นปี 
พ.ศ. 2565 นีเ้พ่ือรองรบัการขยายตัวของธุรกิจผลติภัณฑ์เมลามนี ขณะทีผ่ลประกอบการของบรษิทัย่อยในประเทศอนิเดยีก็ปรบัตวัดขีึน้มากโดย
เฉพาะในคร่ึงปีหลงัของปี พ.ศ. 2564 จากการปรบัการบรหิารงานครัง้ใหญ่โดยเน้นการตดิตามความคบืหน้าและการก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง

 มองไปในอนาคต ศรไีทยฯก�าลงัพัฒนาโครงการทีม่ศีกัยภาพหลายโครงการและให้ความส�าคญัอย่างย่ิงกับการวิจยัและพัฒนาผลติภณัฑ์
ที่สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันศรีไทยฯก็มองหาและติดตามโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ อปุกรณ์ทางการแพทย์และรถยนต์พลงังานไฟฟ้า ด้วยการให้ความส�าคญักับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึง่สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมได้สงูด้วยการน�าเทคโนโลยีทางด้านดจิทิลัเข้ามาใช้และขยายตลาดพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) เพือ่เพ่ิม
ประสิทธภาพควบคู่กับการเพิ่มผลผลิต

 แม้การระบาดของโรคโควิด-19 จะยังมีผลกระทบต่อโลกต่อไป ในฐานะผู้น�าของกลุ่มอุตสาหกรรม ศรีไทยฯทุ่มเท ปกป้องพนักงาน 
สนบัสนนุลกูค้าและช่วยเหลอืสงัคมท่ีได้รบัผลกระทบจากโรคโควิด-19 และยังให้ความส�าคญักับทรพัยากรบคุคลเป็นอนัดบัหนึง่ โดยยกระดบั
ทกัษะ และสร้างทกัษะใหม่ในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน พร้อมเสรมิทมีผูบ้รหิารมอือาชพีรุน่ใหม่เพ่ือช่วยเพ่ิมศักยภาพและความสามารถ
ของบุคลากร ผลกระทบจากโรคระบาดที่หนักหน่วงต่อห่วงโซ่อุปทาน ลูกค้าจึงต้องการความยืดหยุ่น ด้วยการบริหารเชิงบูรณาการ ทีมบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานได้บริหารจัดการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง จวบจนการส่งมอบสินค้า
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดีและเชื่อมั่นว่าการบริหารห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานที่ดีของ 
ศรีไทยฯอีกต่อไป
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 ความย่ังยืนนับเป็นวาระเร่งด่วนของเรา รางวัลท่ีศรีไทยฯได้รับตามท่ีกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจโดย
ค�านงึถึงความรบัผดิชอบด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษทัภิบาล (Environment, Social & Governance : ESG) ในทุกระดับ ศรไีทยฯยังคง
ทุ่มเท ปรับปรุงและด�าเนินงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีส่วนร่วมในการปกป้องโลก

 ปี พ.ศ. 2565 จะเป็นปีที่ท้าทายอีกปีหนึ่งท่ีเราต้องต่อสู้ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสงคราม
ระหว่างรัสเซียและยูเครน อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ราคาน�้ามันและราคาวัตถุดิบท่ีเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดี ศรีไทยฯก็พร้อมที่จะปรับตัวและรับมือ
กับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วยมาตรการต่างๆ ที่เตรียมไว้และมั่นใจว่าจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อการเติบโตและสร้างผลก�าไรที่ดีต่อไปได้

 สุดท้ายน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของศรีไทยฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า 
ลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่านทีไ่ด้ให้ความไว้วางใจและสนบัสนนุการด�าเนนิงานของศรไีทยฯมาโดยตลอด พร้อมทัง้ช่วยกันขบัเคลือ่นธุรกิจ
ร่วมกันภายใต้สถานการณ์ทีท้่าทายเช่นน้ี ผมเชือ่มัน่ว่า ด้วยความแขง็แกร่งของศรไีทยฯ การด�าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์ทีด่ ีตลอดจนการวาง
รากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เราจะสามารถก้าวอย่างมั่นคงต่อไปเพื่ออนาคตที่สดใส

	 นายสนั่น	อังอุบลกุล

 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน

1. โครงสร้างและการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

 บริษทัฯได้ประกาศวิสยัทัศน์และพันธกิจให้ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังานทุกระดบัในองค์กรได้รบัทราบ มคีวามเข้าใจร่วมกัน และประสานงานกัน 
เพ่ือร่วมกันช่วยผลกัดนัให้บรษิทัฯสามารถบรรลเุป้าหมายและก้าวไปในทศิทางทีก่�าหนดไว้อย่างมัน่คง นอกจากน้ี บรษิทัฯได้เผยแพร่วิสยัทัศน์
และพันธกิจแก่สาธารณชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ เพ่ือรับรู้ทิศทางและอนาคตของบริษัทฯ และด�าเนินธุรกิจร่วมกันกับ
บริษัทฯได้อย่างมั่นใจ

 บริษัทฯก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์และ
พันธกิจได้รับการทบทวนทุกปี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งนี้ วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบในปี พ.ศ. 2564 และยังคงยึดถือปฏิบัติอยู่ เป็นดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้ผลิตเมลามีนรายใหญ่ที่สุดในโลก

และเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกในอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้	และแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ	เพื่อน�าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ทุนมนุษย์	(Human	Capital)

2. พัฒนา	เพิ่มพูนทักษะ	ความสามารถ	สมรรถนะในการแข่งขันห่วงโซ่มูลค่า	(Value	Chain)

3. ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม	และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม	(Social	Capital)

 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

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

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

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

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

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

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

	 Brand	บริษัทฯ	(Corporate	Brand)

	 Brand	สินค้า

	 Brand	ประเภทธุรกิจ

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

 เมือ่วันที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัฯโอนหน่วยธุรกิจสายการผลติผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนและการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ 
ในครัวเรือนแบบค้าส่งและส่งออกให้กับบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือรวมศูนย์ฐานการผลิตหลัก
ของสายธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนในประเทศไทยให้อยู่ภายใต้บริษัทเดียว ทั้งนี้ การโอนหน่วยธุรกิจดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ 
งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท

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

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

 ส่วนธุรกิจอืน่ท่ีอยู่ภายใต้สายธุรกิจแม่พิมพ์และอืน่ๆ เป็นการมุง่เน้นคดัสรรสนิค้าท่ีหลากหลายและเป่ียมด้วยคณุภาพจากทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศมาจ�าหน่าย เพ่ือสร้างรายได้เสรมิให้แก่บรษิทัฯเพ่ิมเตมินอกเหนอืจากผลติภัณฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรมและผลติภัณฑ์เครือ่งใช้
ในครัวเรือน

 การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน
 บริษัทฯไม่มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อระดมเงินทุนเพิ่มในปี พ.ศ. 2564
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ข้อผูกพันท่ีบริษัทฯให้ค�าม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาต
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ไม่มี

 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	: บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์	: SITHAI

เลขทะเบียนบริษัท	: 0107536001516

ประเภทธุรกิจ	: 1. ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ใน 
ครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน

2. ธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ ให้บริการผลิตและจัดหาแม่พิมพ์ และจัดหาสินค้าจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมาจ�าหน่าย

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

ที่ตั้งบริษัท	: ส�านักงานใหญ่
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088   โทรสาร 66 2428 9675
URL: www.srithaisuperware.com

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
1.	โรงงานสุขสวัสดิ์
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088   โทรสาร 66 2874 5010

2.	โรงงานบางปู
610 ซอย 8 เอ เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�าบลแพรกษา อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 66 2709 3020   โทรสาร 66 2324 0924
3.	โรงงานอมตะซิตี้	ชลบุรี
700/13 หมู ่1 เขตนิคมอตุสาหกรรมอมตะซติี ้ชลบรุ ีต�าบลคลองต�าหร ุอ�าเภอเมอืง จงัหวัดชลบรุ ี20000
โทรศัพท์ 66 3821 3250   โทรสาร 66 3821 3234

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน
บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	โคราช	จ�ากัด
335 หมู่ 6 เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ถนนราชสีมา-โชคชัย
ต�าบลหนองระเวียง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 66 4421 2100   โทรสาร 66 4421 2035

ส�านักงานขายตรง
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2428 8855   โทรสาร 66 2427 7269
URL: www.superwaredirectsales.com 

รอบระยะเวลาบัญชี	: 1 มกราคม – 31 ธันวาคม

เลขานุการบริษัท/
หัวหน้าหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์	:

นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 66 2427 0088, 66 2874 5016   โทรสาร 66 2428 9675
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1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 โครงสร้างรายได้

 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย รายได้ รายได้เงินปันผล รายได้อื่น และส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ดังต่อไปนี้

รายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม %	การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

พ.ศ.	2564 พ.ศ.	2563 พ.ศ.	2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

	สายธุรกิจพลาสติก

	ส่วนงานผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) - 169 2.2 436 6.3 955 10.7

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด 100.0 794 10.4 446 6.4 217 2.4

 บริษัท ที ไทยพลาส จ�ากัด 100.0 - - 5 0.1 80 0.9

 Srithai (Vietnam) Company Limited 100.0 127 1.7 159 2.3 203 2.3

 Srithai Superware Manufacturing
 Private Limited

100.0 114 1.5 49 0.7 120 1.4

 Srithai Superware India Limited 82.4 37 0.5 17 0.2 30 0.3

	รวมส่วนงานผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน - 1,241 16.3 1,112 16.0 1,605 18.0

	ส่วนงานผลติภณัฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) - 3,355 43.9 3,155 45.4 3,823 42.8

 Srithai (Vietnam) Company Limited 100.0 1,597 20.9 1,387 20.0 1,719 19.3

 Srithai (Hanoi) Company Limited 100.0 565 7.4 405 5.8 519 5.8

 บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด 75.0 91 1.2 124 1.8 127 1.4

 บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด 71.0 4 0.1 - - - -

 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด 51.0 490 6.4 438 6.3 836 9.4

	รวมส่วนงานผลติภณัฑ์เพือ่งานอุตสาหกรรม - 6,102 79.9 5,509 79.3 7,024 78.7

	สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) - 14 0.2 7 0.1 25 0.3

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด 100.0 3 0.0 - - - -

 Srithai (Vietnam) Company Limited 100.0 3 0.0 12 0.2 4 0.0

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

 บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด 71.0 114 1.5 122 1.7 116 1.3

 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด 51.0 32 0.4 110 1.6 69 0.8

รวมสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ - 167 2.1 252 3.6 217 2.4

รวมรายได้ - 7,510 98.3 6,873 98.9 8,846 99.1

รายได้เงินปันผลและรายได้อื่น - 107 1.4 73 1.1 67 0.7

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - 25 0.3 1 0.0 17 0.2

รายได้รวมทั้งสิ้น - 7,642 100.0 6,947 100.0 8,930 100.0
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 นอกจากนี้ รายได้หลักของกลุ่มบริษัทจ�าแนกตามประเทศที่เกิดรายได้ เป็นดังนี้

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม
พ.ศ.	2564 พ.ศ.	2563 พ.ศ.	2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้หลักรวม 7,510 100.0 6,873 100.0 8,846 100.0

จากในประเทศ : ประเทศไทย 4,380 58.3 4,297 62.5 5,287 59.8

จากต่างประเทศ :

 - กลุ่ม CLMV 2,298 30.6 1,967 28.6 2,427 27.4

 - กลุ่มประเทศอื่นๆ ในเอเชีย 213 2.8 78 1.1 229 2.6

 - โซนยุโรป 165 2.2 101 1.5 139 1.6

 - โซนอเมริกา 117 1.6 35 0.5 128 1.4

 - อื่นๆ 337 4.5 395 5.8 636 7.2

หมายเหตุ :  บริษทัฯได้เปิดเผยรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิส�าหรบัปี สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หัวข้อ 27  
  ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.  สายธุรกิจพลาสติก

 สายธุรกิจพลาสติกประกอบด้วย 2 กลุม่ส่วนงาน คอื ส่วนงานผลติภัณฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรมและส่วนงานผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน 
ซึ่งเป็นการแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้จัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

1.1  ส่วนงานผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม 

	 (ก)		 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 จ�าแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

 กลุ่มที่	1	บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

 บรรจุภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ภาชนะพลาสติกส�าหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้เทคโนโลยีการฉีดข้ึนรูปแบบผนังบาง โดย
จ�าแนกเป็นแต่ละประเภทดังนี้

• บรรจุภัณฑ์ที่เน้นความสวยงามโดยใช้เทคโนโลยีการติดฉลากในแม่พิมพ์ IML (In Mould Labeling)
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• บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ลวดลายด้วยระบบ Offset

• บรรจุภัณฑ์อาหารแช่เย็นและแช่แข็ง และบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแบบมีแถบป้องกันการเปิด (Tamper Evident)

	 บรรจุภณัฑ์เครือ่งดืม่	ได้แก่ ฝาเกลยีว (Closure) และพรฟีอร์ม (Preform) ขวดน�า้อดัลมและน�า้ดืม่ PET รวมถึงการให้บรกิาร
เป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม (Blowing)
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กลุ่มที่	2	บรรจุภัณฑ์

ถังบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ถังเพ่ือใช้บรรจุสีทาบ้าน เคมีภัณฑ์ 
น�้ามันเครื่อง และจาระบี

กลุ่มที่	3	อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ

ประกอบด้วย

ลงับรรจขุวด คอื ลงัพลาสตกิ ภายในแบ่งเป็นช่องๆ ส�าหรบัใช้
บรรจขุวด เช่น ขวดน�า้อดัลม ขวดเบยีร์ และเครือ่งดืม่ประเภท
ต่างๆ เป็นต้น

ลงั ได้แก่ ลงัใส่ผกัผลไม้ ลงัใส่นม ลงัใส่อาหาร และกล่องอะไหล่
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พาเลท คือ แท่นวางสนิค้า มลีกัษณะเป็นแท่นสีเ่หลีย่มขนาดใหญ่ ใช้
ส�าหรบัวางสนิค้าในสถานทีเ่กบ็สนิค้า ภายในแท่นมช่ีองส�าหรบัให้งา
ของรถยกเสียบเพื่อยกแท่นได้

ถังขยะ	ได้แก่ ถังขยะทั้งแบบมีล้อเคลื่อนที่ได้ ใช้วางริมทางเดินเท้า 
หรือในที่สาธารณะทั่วไป และแบบไม่มีล้อ

	 กลุ่มที่	4	เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน	ประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้

สินค้าพรีเม่ียม ได้แก่ สินค้าที่ผลิตเพ่ือเป็นของแถมในรายการส่งเสริมการขายของผู้ผลิตสินค้าหรือร้านค้าต่างๆ ซึ่งออกแบบโดย 
ผู้ว่าจ้างผลิตหรือบริษัทฯเอง และติดเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสินค้า/ผู้ว่าจ้างผลิต
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กลุ่มที่	5	ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์และชิ้นส่วน

ประกอบด้วย

 เปลอืกแบตเตอรี ่คอื แบตเตอรีเ่ฉพาะส่วนนอกสดุซึง่ท�ามาจากพลาสตกิ ประกอบด้วยตัวแบตเตอรีแ่ละฝา รวมถึงขัว้แบตเตอรี่ 
ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

 ชิ้นส่วนยานยนต์ คือ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ประกอบเป็นรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

 ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม คือ ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ตู้อบไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น 
เครื่องซักผ้า เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 การวิจยัและพัฒนาผลติภณัฑ์ของกลุม่ผลติภัณฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรมของบรษิทัฯเป็นการด�าเนินการพัฒนาร่วมกับลกูค้าและ
พันธมติรทางธุรกิจท่ีเป็นผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละด้าน ท้ังผูผ้ลติวัตถุดบิ ผูผ้ลติเครือ่งฉดีพลาสตกิและแม่พิมพ์ บรษิทันักออกแบบและ/หรอื
เจ้าของเทคนิคการผลติเฉพาะทาง ตลอดจนสถาบนัการศกึษาชัน้น�าต่างๆ ในการร่วมศกึษา วิจยั ค้นคว้า เพ่ือพัฒนากระบวนการผลติ
ให้มปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้และ/หรอืพัฒนาผลติภณัฑ์ให้มคีวามแตกต่างหรอืสามารถปรบัเปลีย่นได้ทนักับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
และมส่ีวนช่วยในการรกัษาสิง่แวดล้อมในทุกๆ ด้าน อาทิ ลดการใช้พลงังาน ลดการใช้น�า้ ลดการเกิดก๊าซเรอืนกระจก ลดการเกิดขยะ 
ของเสยี และมลพิษตลอดกระบวนการผลติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการลดการใช้เมด็พลาสตกิซึง่เป็นวัตถุดิบหลกัของผลติภณัฑ์ด้วย
การรไีซเคลิหรอืการน�านวัตกรรมท่ีล�า้สมยัเข้ามาช่วยดงัเห็นได้จากกลุม่ผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์เครือ่งดืม่ท่ีมนี�า้หนกัเบาและบรรจภัุณฑ์
อาหารผนงับางของบรษิทัฯทีใ่ช้วตัถุดบิน้อยลงแต่คงคณุภาพและประสทิธิภาพในการใช้งานของตวัผลติภัณฑ์ ซึง่ประสบความส�าเรจ็
และช่วยรกัษาสิง่แวดล้อมได้เป็นอย่างมาก เน่ืองจากมปีรมิาณการใช้ในแต่ละปีจ�านวนมากและเป็นบรรจภัุณฑ์ใช้ครัง้เดยีวทีไ่ม่แนะน�า
ให้มกีารใช้ซ�า้เพ่ือความปลอดภยัของผูบ้รโิภค นอกจากน้ี บรษิทัฯยังให้ความส�าคญักับการวจิยัและพัฒนาวตัถุดบิทีเ่ป็นเมด็พลาสตกิ
ชีวภาพหรือสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเพื่อน�ามาใช้หรือเป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้าและผลักดันไปสู่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
ในเชิงพาณิชย์

 อน่ึง เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมของบริษัทฯมีความหลากหลายครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น การ
มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรต่างๆ เป็นกลไกส�าคัญที่มีส่วนช่วยให้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเกิด
ประสิทธิผล สามารถตอบสนองกับความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกระแสนิยมของ 
ผู้บริโภค
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	 (ข)		 การตลาดและการแข่งขัน
  ลักษณะลูกค้า

กลุ่มที่	1
 • บรรจุภัณฑ์อาหาร โรงงานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน โรงภาพยนตร์ท่ีต้องการ 

ส่งเสริมการขาย และร้านสะดวกซื้อ
 • บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
กลุ่มที่	2
 • บรรจุภัณฑ์ โรงงานอุตสาหกรรมสีและเคมีภัณฑ์ หรือธุรกิจต่างๆ ท่ีจ�าเป็นต้องใช ้

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับบรรจุสินค้าของตน
กลุ่มที่	3
 • อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ ได้แก่ ลังบรรจุขวด ลัง พาเลท และถังขยะ ซึ่งลูกค้าซื้อเพ่ือน�าไปใช้งาน

โดยตรง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ธุรกิจโลจิสติกส์ หน่วยงาน
ราชการ หรือธุรกิจต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้สินค้าประเภทนี้

กลุ่มที่	4
 • เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน ตัวแทนจ�าหน่ายหรือร้านค้าปลีก เพ่ือจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู้บริโภค และ 

กลุ ่มธุรกิจ HORECA ซึ่งประกอบด้วย โรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร 
(Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering)

 • สินค้าพรีเมี่ยม จ�าหน่ายโดยตรงให้แก่เจ้าของสินค้าและร้านค้าต่างๆ ท่ีต้องการส่งเสริม
การขาย

กลุ่มที่	5
 • ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับยานยนต์และชิ้นส่วน ได้แก่ ชิน้ส่วนยานยนต์ เปลอืกแบตเตอรี ่และชิน้ส่วนอตุสาหกรรม ซึง่ลกูค้า

สัง่ซือ้สนิค้าจากบรษิทัฯเพ่ือน�าไปประกอบเป็นสนิค้าส�าเรจ็รปูเพ่ือขายต่อไป
ระยะเวลาให้สินเชื่อ สินค้าพลาสติกมีระยะเวลาให้สินเชื่อแก่ลูกค้าประมาณ 30-120 วัน ยกเว้นการขายในงาน
   มหกรรมจะขายเป็นเงินสด
กลยุทธ์การแข่งขัน • เน้นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย
   • เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   • เน้นความหลากหลายของสนิค้าและบรกิารทีค่รบวงจร รวมถึงการรบัจ้างเป่าข้ึนรปูบรรจภุณัฑ์ 

เครื่องดื่มและบริการผลิตแม่พิมพ์ให้ลูกค้าโดยบริษัทย่อย
   • ร่วมวิจัยและพัฒนาสินค้ากับลูกค้า ผู้ผลิตวัตถุดิบ และผู้ผลิตแม่พิมพ์ เพ่ือให้สินค้าม ี

รูปแบบตรงกับความต้องการและ/หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า
   • มฐีานการผลติขนาดใหญ่ในประเทศเวียดนามและสทิธิบตัรในตวัสนิค้า ซึง่ช่วยสร้างความ

มั่นใจให้แก่ลูกค้าและเสริมกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทฯ
   • เพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบสินค้านอกเหนือจากสินค้าที่บริษัทฯเป็นผู้ผลิต โดยการ

จัดหาสินค้าคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจ�าหน่าย
ช่องทางการจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมมีช่องทางการจ�าหน่ายดังนี้
   ส่งออกต่างประเทศ  8%
   ขายภายในประเทศ  92%
   จ�าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

สัดส�วนยอดขาย พ.ศ. 2563สัดส�วนยอดขาย พ.ศ. 2564

บรรจ�ภัณฑ�

ผลิตภัณฑ�
เกี่ยวกับยานยนต�
และชิ�นส�วน

ผลิตภัณฑ�
เกี่ยวกับยานยนต�
และชิ�นส�วน

อุปกรณ�
ขนถ�ายวัสดุ

บรรจ�ภัณฑ�

อุปกรณ�
ขนถ�ายวัสดุ

บรรจ�ภัณฑ�อาหาร
และเคร�่องดื่ม

บรรจ�ภัณฑ�อาหาร
และเคร�่องดื่ม

เฟอร�นิเจอร�และ
ของใช�ในครัวเร�อน

เฟอร�นิเจอร�และ
ของใช�ในครัวเร�อน

47%
21%

18%
11%

3%

47%
20%

16%
12%

5%
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 ตัวแทนจ�าหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด บริษัท ธนศิริ 
อนิดสัทรส์ี จ�ากัด และบรษิทั ส.ศริไิทย เทรดดิง้ จ�ากัด ซึง่เป็นคูค้่าทีด่�าเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน นอกจากนี ้บรษิทัตวัแทน
จ�าหน่ายที่อยู่ภายในกลุ่มบริษัท ได้แก่ บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด

สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

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

 กลุ่มบริษัทเป็นผู้น�าในวงการสินค้าพลาสติก มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ตลอดจน
เป็นทางเลือกในอันดับต้นๆ ให้แก่ลูกค้าได้ ด้วยจุดแข็งและเหตุผลดังนี้

• ธุรกิจที่ด�าเนินมาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี บนรากฐานของความมั่นคง

• ตราสินค้าที่แพร่หลาย เป็นที่จดจ�าและยอมรับจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

• มโีรงงานส�าหรบัผลติผลติภณัฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรม 3 โรงงาน ซึง่ทันสมยัด้วยก�าลงัการผลติรวมกันเป็นอนัดบัต้นๆ ของ
ประเทศไทย

• กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูง

• สิทธิบัตรในตัวสินค้า

• สินค้ามีคุณภาพสูง รูปแบบสวยงาม ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองตอบความต้องการของลูกค้า
ที่หลากหลายได้

• ความเช่ียวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมที่ต้องการความเท่ียงตรงสูง ได้แก่ บรรจุภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่ม ด้วยความสามารถในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคเฉพาะด้านของบริษัทฯ

• การเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งทั่วโลกที่สามารถผลิตฝา (Closure) ที่มีน�้าหนักเบาและผลิตได้เร็ว

• การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวกับตัวสินค้าและกระบวนการผลิต ตลอดจนการได้รับรางวัลจากการ
เข้าประกวดในระดับนานาชาติหลายครั้ง ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการได้รับการยอมรับและความไว้วางใจในระดับสากล

• แนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่งช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ ลด
การใช้แรงงาน และลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ตลอดจนเป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และส่งเสริมการท�า CSR ของบริษัทฯและลูกค้าของบริษัทฯ

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

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

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

• ฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในประเทศเวียดนาม และการประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจของบริษัทย่อยในประเทศ
เวียดนาม รวมถึงความสามารถในการสนับสนนุซึง่กันและกันท้ังในด้านธุรกิจและการผลติระหว่างบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 
เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กัน
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• ฐานะการเงินที่มั่นคงและมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอส�าหรับการขยายธุรกิจและหมุนเวียนในกิจการ

• การเสริมทีมผู้บริหารและวิศวกรรุ่นใหม่พร้อมกับการพัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ืองให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวทั้งในด้านงานขายและการผลิต

• การบริหารจัดการองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพในการขายและการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการโดยการวางแผนและ
ควบคุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

• การมเีป้าหมายทีจ่ะขยายการลงทนุในต่างประเทศต่อไปโดยเฉพาะประเทศในกลุม่อาเซยีน หรอืลงทนุซือ้กจิการในธุรกิจ
ใหม่ๆ ควบคู่กับการลงทุนในเทคโนโลยี เพ่ือต่อยอดความส�าเร็จและร่วมผลักดันให้ธุรกิจและรายได้ของบริษัทฯเติบโต
ต่อไปในอนาคต

 ด้วยเหตผุลดงักล่าวและสมัพันธภาพทีด่รีะหว่างบรษิทัฯกับคูค้่าตลอดห่วงโซ่อปุทาน ประกอบกับมาตรการจดัการและควบคมุ
การแพร่ระบาดในองค์กรทีเ่ข้มงวดท่ีส่งผลให้สายการผลติของบรษิทัฯสามารถด�าเนินการผลติได้อย่างต่อเนือ่ง บรษิทัฯจงึมคีวามเชือ่มัน่ 
ในศกัยภาพการแข่งขนัของบรษิทัฯทีจ่ะช่วยให้สามารถด�าเนนิธุรกิจและรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดของบรษิทัฯท่ามกลางการฟ้ืนตวัทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยท่ียังคงชะลอตวัจากการกลบัมาแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะทีบ่รษิทัย่อย 
ในประเทศเวียดนามยังสามารถเติบโตได้ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ท�าให้ส่วนงานผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ือ
งานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทจะเติบโตเคียงคู่อุตสาหกรรมต่างๆ ได้อีกในอนาคต

 ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

 บรษิทัฯไม่สามารถเทียบขนาดกับคูแ่ข่งขันได้โดยตรง เน่ืองจากโรงงานพลาสตกิขนาดกลางและขนาดเลก็มจี�านวนนบัพันแห่ง 
อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีในการผลติ ก�าลงัการผลติในปัจจบุนั ตลอดจนความหลากหลายของสนิค้า ท�าให้บรษิทัฯเป็นผูผ้ลติและ
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์พลาสตกิเพ่ืองานอตุสาหกรรมในอนัดับต้นๆ ของประเทศไทย ทีล่กูค้าให้การยอมรบัและไว้วางใจในคุณภาพสนิค้า 
ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯได้ประเมินส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักซึ่งใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์ %

เปลือกแบตเตอรี่ 70

ลังบรรจุขวด 70

ถังบรรจุภัณฑ์ 50

ลัง 60

พาเลท 40

ถังขยะ 30

เฟอร์นิเจอร์ 30

กลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 20

	 (ค)		 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 บริษัทฯมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรม 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานสุขสวัสดิ์ โรงงานบางปู และโรงงานอมตะซิตี้ 
ชลบุรี ซึ่งผลิตสินค้าแตกต่างกันดังนี้

โรงงานสุขสวัสดิ์ 

ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร และถังบรรจุภัณฑ์
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โรงงานบางปู	

ผลิตเปลือกแบตเตอรี่

โรงงานอมตะซิตี้	ชลบุรี 

ผลติผลติภัณฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรมเกือบทกุประเภททัง้
ชิ้นงานขนาดเล็กและชิ้นงานขนาดใหญ่ ได้แก่ พาเลท 
ลังบรรจุขวด ถังขยะ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
อปุกรณ์ตกแต่ง เปลอืกแบตเตอรี ่ชิน้ส่วนอตุสาหกรรม 
และสินค้าพรีเมี่ยม

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

Srithai	(Vietnam)	Company	Limited	

ผลติบรรจภัุณฑ์เครือ่งดืม่ ลงับรรจขุวด ถังบรรจภุณัฑ์ เปลอืก
แบตเตอรี่ ของใช้ในครัวเรือน หมวกกันน็อค และชิ้นส่วน
อุตสาหกรรม

Srithai	(Hanoi)	Company	Limited	

ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
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 วัตถุดบิท่ีส�าคัญ ได้แก่ เมด็พลาสตกิชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่บรษิทัฯซือ้ภายในประเทศจากตวัแทนจ�าหน่ายของผูผ้ลติหลายรายซึง่
ไม่มปัีญหาคณุภาพวัตถุดบิและไม่มปัีญหาการขาดแคลนวัตถุดบิแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ราคาเมด็พลาสตกิมกัจะมกีารเปลีย่นแปลง
ตามราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก หากราคาเม็ดพลาสติกมีความผันผวนมาก บริษัทฯจะส่ังซื้อวัตถุดิบบ่อยครั้ง เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การขึ้นลงของราคา ตลอดจนต่อรองเงื่อนไขทางการค้ากับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบเพ่ือให้บริษัทฯได้ราคาวัตถุดิบที่เหมาะสม โดยผ่านการ
พิจารณาของหน่วยงานบริหารห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ซึ่งจะติดตามและประเมินการเคล่ือนไหวของราคาวัตถุดิบจากผู้ขายและ 
ผูผ้ลติภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปรมิาณการใช้ รวมถึงการเจรจาต่อรองราคากับผูจ้�าหน่าย นอกจากน้ี เมือ่ราคาวตัถุดบิ
มีการปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯก็สามารถปรับราคาขายกับลูกค้าได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางกลุ่มมีการก�าหนดราคาขายในลักษณะของ
ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus) หรือในกรณีที่มีการตกลงกันมาก่อน โดยบริษัทฯจะหลีกเลี่ยงการรับค�าสั่งซื้อล่วงหน้านานๆ

 แม้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัทฯไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับการรับรองมาตรฐานท่ีเก่ียวกับด้าน 
สิง่แวดล้อม แต่บรษิทัฯก็ให้ความส�าคญัต่อการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมอยู่เสมอ โดยยังคงประสทิธิภาพในกระบวนผลติ และประสทิธิภาพ
ในการใช้งานของตวัสนิค้า เพ่ือเป็นการใช้ทรพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่อย่างจ�ากัดอย่างมคีณุค่าและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมส่ีวนร่วม
ในการช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน

	 (ง)		 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในสายการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมประกอบด้วยโรงงาน 5 แห่งในประเทศไทย และ 2 
แห่งในประเทศเวียดนาม เครื่องฉีดพลาสติกที่เป็นเครื่องจักรหลัก แม่พิมพ์ และอุปกรณ์การผลิตอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยสี่แห่ง
ถือครองกรรมสิทธ์ิของตนเองและไม่ติดภาระจ�านองใดๆ กับสถาบันการเงิน ยกเว้นท่ีดินของบริษัทย่อยสองแห่งในประเทศเวียดนาม
ที่ท�าสัญญาเช่าระยะยาวจากผู้ประกอบการนิคม อย่างไรก็ดี มีเพียงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรส่วนหนึ่งของบริษัทย่อย
ในประเทศไทยสองแห่งท่ีติดภาระจ�านองเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน ตามที่บริษัทฯเปิดเผยในเอกสาร
แนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

	 (จ)		 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

 ด้วยฐานลกูค้าของบรษิทัฯค่อนข้างกว้างตามประเภทของผลติภัณฑ์ทีห่ลากหลาย ประกอบกับการมปีระสทิธิภาพในกระบวนการ
ผลิตและการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามแผนการส่ังซื้อล่วงหน้าของลูกค้า บริษัทฯจึงไม่มีลูกค้ารายใหญ่ท่ีมีงานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวม

1.2  ส่วนงานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

	 (ก)		 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 ส่วนงานผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนประกอบด้วย 2 กลุม่ผลติภัณฑ์ คอื กลุม่ผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนทีท่�าจากเมลามนี 
ได้แก่ ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้บนโต๊ะอาหารและในครวัซึง่ผลติมาจากวัตถุดบิเมลามนี (เมลามนี-ฟอร์แมลดไีฮด์) โดยมรีปูทรงหลากหลาย
และมลีวดลายสวยงาม เช่น จาน ชาม โถใส่ข้าว ทพัพี ช้อน ถ้วยน�า้ เป็นต้น และกลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนอืน่ทีบ่รษิทัฯจดัหา
จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศมาจ�าหน่าย เพ่ือเสรมิให้ส่วนงานผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนมสีนิค้าท่ีตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น

 บรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯถือหุน้ร้อยละ 100 เป็นผูผ้ลติผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนทีท่�า
จากเมลามนีรายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทยของกลุม่บรษิทัและด�าเนนิการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนแบบค้าส่งและส่งออก 
ทัง้นี ้ในส่วนของการจ�าหน่ายในประเทศไทยผ่านช่องทางจ�าหน่ายสนิค้าในระบบขายตรงและขายปลกีผลติภัณฑ์เมลามนี หรอื ศรไีทย 
ซุปเปอร์เอาท์เล็ท บริษัทฯจะเป็นผู้ด�าเนินการเอง เนื่องจากมีโครงสร้างบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบเฉพาะ

	 1.	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน

 กลุม่บรษิทัจดักลุม่ผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนท่ีท�าจากเมลามนีตามประเภทกลุม่ลกูค้า เพ่ือให้ง่ายต่อการพัฒนาและผลติ
สินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งในด้านคุณภาพ การออกแบบ และราคา ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจ�าแนกได้ดังนี้
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  กลุ่มที่	1	Niche	Market

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

	 กลุ่มที่	2	Mass	Market

  ได้แก่ กลุม่สนิค้าทีว่างจ�าหน่ายท่ัวไป มลีวดลายและรปูแบบสวยงาม หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้ทั้งในด้านคุณภาพและราคา และกลุ่มสินค้าพรีเมี่ยม ซึ่งผลิตเพ่ือเป็นของแถมหรือแลกซื้อในรายการส่งเสริมการขายของ 
ผู้ประกอบการต่างๆ
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	 2.	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนอื่น

 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯจัดหาจากท้ังภายในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ชุดเครื่องนอน ภาชนะท่ีใช้ในการ
ประกอบอาหารต่างๆ

 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 แม้กลุม่ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนทีท่�าจากเมลามนีจะไม่ได้มโีครงสร้างผลติภัณฑ์ทีซ่บัซ้อนจากการตอบสนองกลุม่ลกูค้าที่
หลากหลายและ/หรอืใช้เทคโนโลยีในการผลติขัน้สงูหรอืเงนิลงทนุในเครือ่งจกัรและอปุกรณ์การผลติจ�านวนมากเหมอืนกลุม่ผลติภัณฑ์
เพือ่งานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคและผู้ใช้สินคา้โดยตรง แต่กระบวนการวจิัยและ
พัฒนาของกลุม่ผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนทีท่�าจากเมลามนีก็จะเป็นการด�าเนินการพัฒนาร่วมกับลกูค้าและพันธมติรทางธุรกจิที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเช่นเดียวกัน ทั้งผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตแม่พิมพ์ และนักออกแบบ ตลอดจนสถาบันการศึกษาชั้นน�าต่างๆ 
ในการร่วมศึกษา วิจัย ค้นคว้า เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นทั้งจากการปรับปรุงเพ่ือลดขั้นตอนการท�างาน
และพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในสายการผลิตให้เป็นอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติมากขึ้น และ/หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจาก
คู่แข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในตัวสินค้าหรือขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากการใช้งานบนโต๊ะอาหารไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น อาทิ 
อุปกรณ์ใช้งานในห้องน�้า รวมถึงสามารถปรับเปล่ียนได้ทันกับกระแสนิยมหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือผู้ใช้สินค้าที่เปล่ียนแปลง
และมีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังจากกระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์จากการลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตด้วยส่วน 
ผสมท่ีเป็นวัสดธุรรมชาตหิรอืความพยายามในการรไีซเคลิด้วยการน�ากลบัมาแปรรปูเพ่ือผลติเป็นสนิค้าใหม่หรอืสนิค้าชนดิอืน่ ตลอดจน 
ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เมลามีนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเพ่ือสร้างโอกาสและผลักดันไปสู่
ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

	 (ข)		 การตลาดและการแข่งขัน

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

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

 2)  ขายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ให้เครดิตเทอมประมาณ 
30-150 วัน

 3)  ขายลกูค้าทัว่ไปในต่างประเทศ มทีัง้ทีเ่ป็นเงนิสดและให้เครดิตเทอมประมาณ 30-
60 วัน

 4)  ขายในงานมหกรรมลดราคาจะขายเป็นเงินสด

กลยุทธ์การแข่งขัน • เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ 
ประเทศไทย และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล 
ปลอดภัย มลีวดลาย สสีนัท่ีงดงาม ตามรปูแบบการใช้ชวีติและความนยิมของกลุม่
ลูกค้าในแต่ละระดับและแต่ละประเทศ

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ และบริหารจัดการต้นทุน เพ่ือให้สินค้ามี
ราคาที่แข่งขันได้และเหมาะสมกับตลาดลูกค้านั้นๆ

 • น�าเทคโนโลยีทีทั่นสมยัมาช่วยในการเพ่ิมช่องทางการขายและอ�านวยความสะดวก
มากขึ้นในการซื้อขายสินค้าและการช�าระเงิน

 • เพ่ิมความหลากหลายของรปูแบบสนิค้านอกเหนือจากสนิค้าท่ีกลุม่บรษิทัเป็นผูผ้ลติ 
โดยการจัดหาสินค้าคุณภาพจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจ�าหน่าย
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ช่องทางการจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนมีสัดส่วนยอดขายตามช่องทางการจ�าหน่ายในปี พ.ศ. 
2564 เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2563 ดังนี้

 ตัวแทนจ�าหน่ายภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท สยามเมลามีน มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด และบริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็น 
คู่ค้าที่ด�าเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน

	 สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนท่ีท�าด้วย “ผงเมลามีน (เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์)” เป็นสารพลาสติกท่ีสามารถทนทานต่อ
ความร้อนได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส เหมาะที่จะใช้ท�าเป็นภาชนะใส่อาหารเพราะปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีผู้ผลิตใน
ประเทศอยู่เพียงไม่ก่ีราย ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนของกลุม่บรษิทัมคีวามแขง็แรงทนทาน มลีวดลายและสสีนัสวยงาม ประกอบ
กับคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพและปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคด้วยวัตถุดบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติมาจากผงเมลามนี 100% และการ
พัฒนาตวัผลติภัณฑ์อยู่เสมอ ท�าให้ผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนของกลุม่บรษิทัเป็นท่ีนยิมของตลาดโดยทัว่ไปทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทส่งออกไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และตลาดยังมีช่องทางการตลาดที่จะขยายตัวได้อีก

สัดส�วนยอดขาย พ.ศ. 2564 สัดส�วนยอดขาย พ.ศ. 2563

ส�งออก
27%

36%
56%50%

ตัวแทนจำหน�าย

และอื่นๆ

ตัวแทนจำหน�าย

และอื่นๆ

17%14%

ขายตรง

ส�งออก

ขายตรง

 กลุม่บรษิทัมตีราสนิค้าหลกัของ
ผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนท่ีท�าด้วย 
เมลามีน 8 ตรา ได้แก่ Superware, 
Vanda, Flowerware, Melamineware, 
Unica, Ektra, The Potters และ Best 
Buy ท้ังน้ี บริษทัฯเป็นผูจ้�าหน่ายผลติภัณฑ์
เมลามนีเพียงแห่งเดยีวในประเทศไทยท่ี
มีระบบขายตรง

 ในปี พ.ศ. 2564 ภาพรวมธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของ 
กลุม่บรษิทัปรบัตัวดีขึน้จากการผ่อนคลาย
มาตรการ นโยบายเปิดประเทศ และการ 
กระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐั กจิกรรมทาง

เศรษฐกิจท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้นจากการออกมาใช้จ่ายและท่องเที่ยวหลังจากล็อกดาวน์มาเป็นเวลานาน การ 
กลบัมาเปิดด�าเนนิการของกิจการห้างร้านต่างๆ รวมถงึการปรบัตวัตวัของภาคธุรกิจโรงแรมทีเ่ปลีย่นมาเปิดให้บรกิารหอผูป่้วยเฉพาะกิจ 
(Hospitel) ส�าหรับผู้ป่วยหรือผู้เดินทางท่ีต้องการกักตัว เพ่ือสร้างรายได้ อย่างไรก็ดี ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนยังคงได้รับ
ผลกระทบจากหลายๆ ปัจจัย ท้ังการแข่งขันท่ีสูงจากสินค้าด้อยคุณภาพจากท้ังในประเทศและต่างประเทศและตลาดเครื่องใช้ใน 
ครัวเรือนทีผ่ลติจากวสัดุอืน่ๆ ตลอดจนการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและอกีหลายๆ ประเทศทียั่งคงชะลอตวัและก�าลงัซือ้ของ
ผูบ้ริโภคมจี�ากัดซึง่มผีลต่อการใช้จ่ายและตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นอปุสรรคต่อการเตบิโตของธุรกิจผลติภณัฑ์เครือ่งใช้
ในครวัเรอืน แต่ด้วยจดุแขง็และความสามารถในการแข่งขันของกลุม่บรษิทั ท�าให้กลุม่บรษิทัมัน่ใจว่าจะสามารถรกัษาส่วนแบ่งทางการ
ตลาดในประเทศไทยและขยายตลาดต่างประเทศ และเป็นผู้น�าในวงการผลิตภัณฑ์เมลามีนต่อไป ตลอดจนมีการเติบโตที่ดีได้ ดังนี้
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• กลุม่บรษิทัเป็นหน่ึงในผูผ้ลติภาชนะเมลามนี 100% รายใหญ่ทีส่ดุในโลก ด้วยฐานการผลติขนาดใหญ่ของบรษิทัย่อยใน
ประเทศไทย เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งสามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณค�าสั่งซื้อ

• คณุภาพและความปลอดภัยของสนิค้าทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานบงัคบัส�าหรบัภาชนะและเครือ่งใช้เมลามนีของส�านกังาน
มาตรฐานอตุสาหกรรม และมาตรฐานของลกูค้าต่างประเทศ ท�าให้เป็นทีย่อมรบัและได้รบัความไว้วางใจในระดบัสากลมา
อย่างยาวนาน นอกจากนี ้ด้วยมาตรฐานบงัคบัส�าหรบัภาชนะและเครือ่งใช้เมลามนีของส�านักงานมาตรฐานอตุสาหกรรม 
ท�าให้ผู้บริโภคได้ตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยจากการใช้ภาชนะเมลามีนท่ีมีมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองมากขึ้น และ
ช่วยป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทย

• การร่วมศกึษาค้นคว้ากับสถาบนัการศกึษาอยู่เสมอเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการผลติให้มปีระสทิธิภาพและ
เป็นอัตโนมัติมากขึ้น

• การมทีมีงานทีม่คีณุภาพและประสบการณ์ (Knowledge Management Team) ในการจดัเก็บ รกัษา และถ่ายทอดองค์
ความรูท่ี้เป็นเทคนิคเฉพาะด้านของบรษิทัฯให้พนักงานรุน่ต่อๆ ไป อย่างเป็นระบบ เพ่ือรกัษามาตรฐาน สร้างทมีงานต้นแบบ
ที่แข็งแกร่งและมีความพร้อมส�าหรับการขยายธุรกิจโดยเฉพาะการขยายฐานการผลิตต่างประเทศ

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

• การมฐีานการผลติในประเทศเวียดนามและอนิเดยี ซึง่เป็นประเทศท่ีมปีระชากรวัยท�างานจ�านวนมากและมอีตัราค่าแรง
ที่เหมาะสม และให้ความส�าคัญกับการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• การมีร้านขายปลีกสินค้าจากโรงงาน หรือ ศรีไทย ซุปเปอร์เอาท์เล็ท ท่ีจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเอาท์เล็ทแห่งแรกและแห่ง
เดียวที่เป็นศูนย์รวมจ�าหน่ายสินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนแบบครบวงจรด้วยสินค้าที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิต และสินค้าอื่นๆ 
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยให้บริษัทฯเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง
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ผลิตภัณฑ์ลวดลายธรรมชาติ เลียนแบบไม้

ผลิตภัณฑ์ลวดลายร่วมสมัย (Contemporary)

• การพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
ทันการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบและผู้ผลิตแม่พิมพ์ ในการคิดค้นนวัตกรรม จัดหาสีสันและ 
เทคนิคใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของตัวสินค้าอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนให้ความส�าคัญต่อการน�าวัสดุธรรมชาติมาผสมกับ
ผงเมลามีนเพ่ือลดสัดส่วนการใช้ผงเมลามีนและเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑ์เมลามีน
ที่เป็นผลมาจากนวัตกรรมใหม่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสีสันเรืองแสง และผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายและสีสันคล้ายภาชนะ
ที่ท�าจากวัสดุต่างๆ ทั้งโลหะ หิน ไม้ และกลุ่มวัสดุกระเบื้องเคลือบและสังกะสีเคลือบ (Enamel) นอกจากน้ี กลุ่มบริษัท
ยังมีผลิตภัณฑ์เมลามีนท่ีผลิตด้วยวัตถุดิบที่ผ่านการคิดค้นพัฒนาควบคุมคุณภาพและต้นทุน เพ่ือเป็นทางเลือกส�าหรับ 
ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา
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ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมไทย ลายมัดย้อม

ผลิตภัณฑ์เลียนแบบวัสดุกระเบื้องเคลือบและ
สังกะสีเคลือบ

ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมไทย ลวดลายจักสาน
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 ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีนใน
ประเทศไทยผลิตโดยโรงงานของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ 
โคราช จ�ากัด บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 
ตัง้อยูภ่ายในเขตอตุสาหกรรมสรุนาร ีจงัหวดันครราชสมีา เพ่ือ
จ�าหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ วัตถุดิบ
ที่ส�าคัญ คือ ผงเมลามีนซึ่งส่วนใหญ่สั่งซื้อจากผู้ผลิตภายใน
ประเทศ บรษิทัฯมคีวามสมัพันธ์ท่ีดกีบัผูผ้ลติวัตถุดบิ วัตถุดบิ
ที่ใช้ไม่มีปัญหาด้านคุณภาพหรือการขาดแคลนแต่อย่างไร 
และกระบวนการผลติไมก่่อให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

 นอกจากนี ้บรษิทัฯยังมโีรงงานผลติผลติภัณฑ์เครือ่ง
ใช้ในครวัเรอืนท่ีท�าจากเมลามนีในต่างประเทศอกี 2 โรงงาน 
ภายใต้บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 คือ 
Srithai (Vietnam) Company Limited ประเทศเวียดนาม 
และ Srithai Superware Manufacturing Private Limited 
ประเทศอินเดีย

 กลุ่มบริษัทซื้อผงเมลามีนจากบริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดสั่งซื้อผงเมลามีน
ทัง้หมดในแต่ละปี เนือ่งจากเป็นบรษิทัในกลุม่ จงึซือ้ผงเมลามนีได้ในราคาท่ีเหมาะสมและคณุภาพได้ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ไม่มี
ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์ลวดลายรูปทรงดอกไม้ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เมลามีนรักษ์โลก

• การบริหารจัดการองค์กรที่เน้นประสิทธิภาพในการขายและการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการโดยการวางแผนและ
ควบคุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

• การปรบัรปูแบบแนวทางการด�าเนินงานของสมาชกิ กลุม่ผูน้�า และผูบ้รหิารการขายของธุรกิจขายตรงในประเทศ เพ่ือให้
ทนัการเปลีย่นแปลงค่านยิมของสงัคมยุคใหม่โดยเน้นการจดัการด้านทุนมนุษย์ ทัง้ส่งเสรมิให้ความรู ้ปลกูจติส�านกึให้รูส้กึ
ร่วมเป็นเจ้าของ ปรบัเปลีย่นโครงสร้างผลประโยชน์ตอบแทน ปรบัรปูแบบธุรกิจให้เป็นแบบดจิทัิล (Digital Platform) และ
น�าเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการขยายตลาด E-commerce ทัง้ในด้านงานขายและการช�าระเงนิ รวมถึงให้การสนบัสนนุ
ทัง้ด้านการส่งเสรมิการขายและสร้างโอกาสในการขายให้สมาชกิตวัแทนขาย เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ในธุรกิจและแรงจงูใจ
ในการร่วมผลักดันให้ธุรกิจและยอดขายมีการเติบโต

 ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

 กลุ่มบริษัทมีก�าลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทยและมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีนในประเทศไทย ซึ่งมากกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

	 (ค)		 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
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	 (ง)		 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 ทรพัย์สนิถาวรหลกัท่ีใช้ในสายการผลติผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืนประกอบด้วยโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทย และ 2 แห่ง
ในประเทศเวียดนามและอินเดีย เครื่องอัดเมลามีนท่ีเป็นเครื่องจักรหลัก แม่พิมพ์ และอุปกรณ์การผลิตอื่นๆ ซึ่งบริษัทย่อยสี่แห่งถือ
ครองกรรมสิทธ์ิของตนเองและไม่ติดภาระจ�านองใดๆ กับสถาบันการเงิน ยกเว้นพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงที่บริษัทย่อยในประเทศไทยสองแห่ง
ท�าสญัญาเช่าจากบรษิทัฯและบรษิทัย่อยกันเอง และทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้างโรงงานของบรษิทัย่อยในประเทศเวียดนามและทีด่นิของ
บริษัทย่อยในประเทศอินเดียที่ท�าสัญญาเช่าระยะยาวจากผู้ประกอบการนิคม ตามที่บริษัทฯเปิดเผยในเอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

	 (จ)		 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

 การขายของกลุ่มบริษัทกระจายไปยังลูกค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นทั้งลูกค้ารายย่อยและตัวแทนจ�าหน่าย 
กลุ่มบริษัทจึงไม่มีงานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เกินกว่า 10% ของรายได้รวม

2.  สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

	 1.		 สายธุรกิจแม่พิมพ์

 บรษิทัฯไม่ได้ด�าเนนิธุรกิจผลติแม่พิมพ์เองเพ่ือจ�าหน่ายให้บคุคลภายนอก แต่ธุรกิจดงักล่าวด�าเนนิการโดยบรษิทัในกลุม่ ได้แก่ 
บรษิทั ศรไีทย มยิากาวา จ�ากัด และบรษิทั ศรไีทยโมลด์ส จ�ากัด ซึง่ท้ังสองบรษิทัต่างก็เป็นบรษิทัท่ีด�าเนนิธุรกิจรบัจ้างผลติแม่พิมพ์ฉดี
พลาสติกส�าหรับใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแบบผนังบาง 
(Thin Wall) ที่ชิ้นงานมีความละเอียด เที่ยงตรง

 บรษิทัฯมคีวามจ�าเป็นต้องใช้แม่พิมพ์ในการผลติสนิค้าพลาสตกิทัง้ผลติภัณฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรมและผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ใน
ครัวเรือน แม่พิมพ์จึงมีความส�าคัญต่อสายธุรกิจพลาสติกมาก เน่ืองจากแม่พิมพ์แต่ละชุดจะมีลักษณะและประสิทธิภาพในการผลิต 
ชิ้นงานท่ีแตกต่างกัน ดังน้ัน หากน�าแม่พิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ในการผลิต ชิ้นงานท่ีผลิตได้ก็จะไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน และ
อาจก่อให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตได้ ปัจจุบันแม่พิมพ์สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่	1 แม่พิมพ์ส�าหรบัผลติอปุกรณ์เครือ่งใช้ต่างๆ ทีม่รีปูแบบเรยีบง่าย ได้แก่ เครือ่งใช้ในครวัเรอืน และของเดก็เล่น ซึง่ใช้ระบบ
การฉีดพลาสติกแบบธรรมดาในการผลิต ดังนั้น แม่พิมพ์จึงมีราคาไม่สูง และมีผู้ผลิตรายย่อยที่สามารถผลิตแม่พิมพ์ใน
กลุ่มนี้ได้เป็นจ�านวนมาก

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

กลุ่มที่	3 แม่พิมพ์ทีม่รีปูร่างทรงกลมหรอืสีเ่หลีย่มและผวิเรยีบ ได้แก่ แม่พิมพ์ส�าหรบัผลติถัง แก้ว หรอืบรรจภุณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ 
แบบผนังบาง (Thin Wall) ซึ่งใช้กับเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง ส่วนใหญ่ผู้ผลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทย 
ยังไม่สามารถผลิตแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ได้ จึงต้องว่าจ้างผู้ผลิตในต่างประเทศและน�าเข้ามาในราคาที่สูง

รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 27



 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด และบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด จัดเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่มีความสามารถในการผลิตแม่พิมพ์
ในกลุ่มที่ 2 และ 3

	 (ก)		 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 เป็นการให้บริการผลิตและจัดหาแม่พิมพ์ส�าหรับผลิตชิ้นงานพลาสติก หรือชิ้นงานเมลามีน ตามรูปแบบและขนาดท่ีลูกค้า
ก�าหนด พร้อมทั้งให้บริการซ่อมแก้ไขแม่พิมพ์ตามที่ลูกค้าต้องการ

	 (ข)		 การตลาดและการแข่งขัน

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

 อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากตลาดแม่พิมพ์เปิดกว้างมากขึน้ ผูผ้ลติสนิค้าสามารถว่าจ้างผลติแม่พิมพ์จากผูป้ระกอบการทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศโดยพิจารณาจากคุณภาพ ความสามารถในการผลิต และราคาแม่พิมพ์ ท�าให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศไทย
ต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติสูงขึ้นทั้งด้านราคาและความสามารถในการผลิต

 สถานภาพและศักยภาพการแข่งขัน

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

	 ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน

 บรษิทั ศรไีทย มยิากาวา จ�ากัด มเีครือ่งจกัร อปุกรณ์ และก�าลงัคนท่ีสามารถผลติแม่พิมพ์ขนาดน�า้หนกัตัง้แต่ 200 กิโลกรมั ถึง 
5,000 กิโลกรมั ส่วนบรษิทั ศรไีทยโมลด์ส จ�ากัด สามารถผลติขนาดใหญ่ได้ถึง 15,000 กิโลกรมั อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปรมิาณคูแ่ข่งขนั
จะเพ่ิมสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็มีลูกค้าและความช�านาญในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกของสินค้าแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกัน 
ท�าให้ทั้งสองบริษัทยังมีการแข่งขันที่ไม่สูงในตลาดแม่พิมพ์ประเภทที่ทั้งสองบริษัทมีความช�านาญ

	 (ค)		 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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

	 (ง)		 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในสายการผลิตแม่พิมพ์ประกอบด้วยโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทย เครื่องจักร CNC (Computer 
Numerical Control) เครื่องจักร EDM (Electrical Discharge Machine) และเครื่อง Wire Cut ส�าหรับงานกลึงและงานกัด และ
อุปกรณ์การผลิตอื่นๆ ซึ่งบริษัทย่อยสองแห่งถือครองกรรมสิทธ์ิของตนเองโดยมีเพียงท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเครื่องจักรส่วนหนึ่ง
ของบริษัทย่อยในประเทศไทยสองแห่งที่ติดภาระจ�านองเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน ตามที่บริษัทฯเปิด
เผยในเอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

28 รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



	 (จ)		 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

 เน่ืองจากต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในขัน้ตอนการออกแบบ การผลติ และการทดสอบแม่พิมพ์ นอกจากน้ี แม่พิมพ์แต่ละประเภท
ก็ใช้เวลาในการผลติต่างกัน ดงัน้ัน หากในปีใดมกีารรบังานแม่พิมพ์ทีม่คีวามซบัซ้อนและต้องใช้เวลามากในการผลติ หรอืมปีรมิาณงาน
แม่พิมพ์ท่ีเข้ามามากในช่วงปลายปี กจ็ะท�าให้มงีานท่ียังไม่ส่งมอบเมือ่คิดเป็นสดัส่วนของรายได้ผนัแปรตามมลูค่าของงานแม่พิมพ์ใน
ลักษณะดังกล่าว

 บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด ไม่มีงานแม่พิมพ์ท่ียังไม่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เกินกว่า 10% 
ของรายได้รวม ขณะที่บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด มีงานแม่พิมพ์ที่ยังไม่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หลาย
รายท่ีมีมูลค่าต่อรายเกินกว่า 10% ของรายได้รวม เนื่องจากเป็นงานที่รับเข้ามาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 โดยบริษัท ศรีไทยโมลด์ส 
จ�ากัด ได้ทยอยส่งมอบแม่พิมพ์ให้แก่ลูกค้าและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี พ.ศ. 2565

 2.  สายธุรกิจอื่นๆ

 สายธุรกิจอื่นๆ ด�าเนินธุรกิจโดยการคัดสรรสินค้าที่หลากหลายและเปี่ยมด้วยคุณภาพจากท้ังในประเทศและต่างประเทศมา
จ�าหน่าย เพ่ือสร้างรายได้เสรมิให้แก่บรษิทัฯเพ่ิมเตมินอกเหนอืจากผลติภณัฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรมและผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน

 ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้ของสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ มาจากสายธุรกิจแม่พิมพ์ทั้งหมด

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์

	 	 (ก)		 ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ส�าหรับสายธุรกิจพลาสติก

   ประเภทของลูกค้าแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ

1. ผู้น�าเข้าในต่างประเทศ มีทั้งประเภทน�าเข้าเพ่ือใช้งานเองและน�าเข้าเพ่ือจัดจ�าหน่ายในประเทศของตน เช่น 
ห้างสรรพสินค้า และตัวแทนจ�าหน่าย เป็นต้น โดยผู้น�าเข้าจะสั่งซื้อจากบริษัทฯเป็นครั้งๆ ไป

2. ลูกค้าสถาบัน ได้แก่ บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีซื้อสินค้าไว้ใช้เอง เช่น โรงงาน
ผลิตน�้าอัดลมซื้อลังบรรจุขวด หรือกลุ่มธุรกิจ HORECA ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร 
(Restaurant) และธุรกิจจดัเลีย้ง (Catering) เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมลีกูค้าสถาบนัทีซ่ือ้สนิค้าเพ่ือน�าไปประกอบ
หรอืเพ่ือใช้สนบัสนุนธุรกิจของตน เช่น ผูป้ระกอบรถยนต์ ผูผ้ลติเครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้าน โรงงานอตุสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เปน็ตน้ ลูกค้าประเภทนีม้ีสัมพนัธ์ทีด่ีกบับริษัทฯและลูกค้าบางรายก็
เป็นคู่ค้ากันมานาน

3. ระบบการขายตรง มีพิธีกรหรือพนักงานขายตรงเป็นผู้ขายสินค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยมีรายได้หลัก
จากส่วนลดที่ได้รับจากราคาขายปลีกและค่านายหน้า

4. ตัวแทนจ�าหน่าย เป็นนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทฯมานาน และซื้อสินค้าโดยได้รับเครดิต
ทางการค้าเพื่อน�าไปจัดจ�าหน่ายให้ผู้ค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าอีกทอดหนึ่ง

5. งานมหกรรม เป็นการจัดงานขายสินค้าลดราคา ซึ่งจัดขึ้นปีละประมาณ 5-6 ครั้ง ตามโรงงานต่างๆ ของบริษัทฯ
โดยขายเป็นเงินสด สินค้าท่ีน�ามาขายได้แก่ สินค้ามีรอยต�าหนิ สินค้าที่ผลิตเกินค�าส่ังซื้อจากลูกค้า และสินค้า
ค้างสต๊อก ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน และผู้บริโภคโดยตรง

6. ช่องทางการเสนอขายสินค้าในระบบออนไลน์ (E-Commerce) ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ

	 (ข)		 ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ส�าหรับสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

  ประเภทของลูกค้าสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด และบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด มีผู้ที่มีความช�านาญในการผลิตแม่พิมพ์ให้ค�า
ปรึกษาและเสนอบริการผลิตแม่พิมพ์แก่โรงงานอุตสาหกรรมท้ังหลายท่ีต้องการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม หรือ
ผลิตเครื่องใช้พลาสติก ลูกค้าที่ติดต่อจึงมักเป็นลูกค้าประจ�าที่มีความสัมพันธ์ยาวนาน

2. ระบบการขายตรง มีพิธีกรหรือพนักงานขายตรงเป็นผู้ขายสินค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยมีรายได้หลัก
จากส่วนลดที่ได้รับจากราคาขายปลีกและค่านายหน้า
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 บัตรส่งเสริมการลงทุน

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้รบัอนมุตับิตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุส�าหรบัผลติภัณฑ์หลายรายการ 
สิทธิประโยชน์หลักเป็นการได้รับยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในช่วงเวลาที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยราย
ละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หัวข้อ 25 สิทธิพิเศษท่ีได้รับจากการส่งเสริม
การลงทุน

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุม่บรษิทัส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้โครงสร้างเดยีวกันกับโครงสร้างธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ ได้แก่ สายธุรกิจ
พลาสติกซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ โดยรวมกลุ่ม
บริษัทย่อยที่ท�าธุรกิจแม่พิมพ์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญของสายธุรกิจพลาสติก และกลุ่มบริษัทในเครืออื่นๆ ที่ท�าธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลัก
ทัง้สองของบรษิทัฯ เนือ่งจากกลุม่บรษิทัได้วางกลยุทธ์ให้การท�าธุรกิจมลีกัษณะครบวงจร ลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุม่ เพ่ือเสรมิสร้างศกัยภาพ
ในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามสายธุรกิจ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช 100.0%

ที ไทยพลาส 100.0%

Srithai (Vietnam) 100.0%

Srithai (Hanoi) 100.0%

Srithai Superware
Manufacturing 100.0%

Srithai Superware India 82.4%

ศรีไทย-อ๊อตโต้ 75.0%

ศรีไทย มิยากาวา 51.0%

ศรีไทย ซันโค  48.0%

Sanko Srithai
(Malaysia) 48.0%

ไทย เอ็มเอฟซี 45.0%

ชีวามาลา 40.0%

PT. Srithai Maspion 32.5%

ศรีไทยโมลด์ส 71.0%

ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ 39.2%

สายธุรกิจพลาสติก สายธุรกิจแม่พิมพ์
และอื่นๆ
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หมายเหตุ : การถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน Srithai (Hanoi) Company Limited และร้อยละ 48.0 ใน Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. 
เป็นการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทฯผ่าน Srithai (Vietnam) Company Limited ในประเทศเวียดนาม และบริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด 
ในประเทศไทย ตามล�าดับ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช 100.0%

ที ไทยพลาส 100.0%

Srithai (Vietnam) 100.0%

Srithai (Hanoi) 100.0%

Srithai Superware
Manufacturing 100.0%

Srithai Superware India 82.4%

ศรีไทย-อ๊อตโต้ 75.0%

ศรีไทยโมลด์ส 71.0%

ศรีไทย มิยากาวา 51.0%

ศรีไทย ซันโค 48.0%

Sanko Srithai (Malaysia) 48.0%

ไทย เอ็มเอฟซี 45.0%

ชีวามาลา 40.0%

ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ 39.2%

PT. Srithai Maspion 32.5%

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ – แยกตามประเภทของเงินลงทุน
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นิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อย

1. ชื่อ :	บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	โคราช	จ�ากัด

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

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 4421 2100 / 0 4421 2035

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

ทุนช�าระแล้ว : 300,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนช�าระแล้ว

2. ชื่อ :	บริษัท	ที	ไทยพลาส	จ�ากัด

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

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 4421 2100 / 0 4421 2035

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

ทุนช�าระแล้ว : 5,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนช�าระแล้ว

3. ชื่อ :	Srithai	(Vietnam)	Company	Limited

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

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม
  และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน

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

ทุนจดทะเบียน : เทียบเท่า 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ทุนช�าระแล้ว : เทียบเท่า 40,000,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนช�าระแล้ว

4. ชื่อ :	Srithai	(Hanoi)	Company	Limited

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

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

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

ทุนจดทะเบียน : 424,920 ล้านเวียดนามดอง

ทุนช�าระแล้ว : 424,920 ล้านเวียดนามดอง

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนช�าระแล้ว
  (ทางอ้อมผ่าน Srithai (Vietnam) Company Limited)
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5. ชื่อ :	Srithai	Superware	Manufacturing	Private	Limited

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

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน

โทรศัพท์ : 91 990 994 7983

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

ทุนช�าระแล้ว : 720,000,000 อินเดียรูป(ี1)

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 100.0 ของทุนช�าระแล้ว
(1)  เมือ่รวมกับจ�านวนเงินทีช่�าระเป็นค่าส่วนเกินมลูค่าหุ้นจ�านวน 179.975 ล้านอนิเดียรูปี จะท�าให้เงนิลงทุนท้ังหมดในบริษทัย่อยเท่ากับ 899.975 ล้านอินเดยีรปีู

6. ชื่อ :	Srithai	Superware	India	Limited

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

ประเภทธุรกิจ : ค้าขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

โทรศัพท์ : 91 990 994 7983

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

ทุนช�าระแล้ว : 42,500,000 อินเดียรูปี

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 82.4 ของทุนช�าระแล้ว

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

ที่ตั้ง : 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

ประเภทธุรกิจ : ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2427 0088 / 0 2874 5015

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

ทุนช�าระแล้ว : 10,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 75.0 ของทุนช�าระแล้ว

8. ชื่อ :	บริษัท	ศรีไทยโมลด์ส	จ�ากัด

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

ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ และผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

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

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

ทุนช�าระแล้ว : 100,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 71.0 ของทุนช�าระแล้ว
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9. ชื่อ :	บริษัท	ศรีไทย	มิยากาวา	จ�ากัด

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

ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตแม่พิมพ์ และผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

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

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

ทุนช�าระแล้ว : 120,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 51.0 ของทุนช�าระแล้ว

บริษัทร่วม
1. ชื่อ :	บริษัท	ศรีไทย	ซันโค	จ�ากัด

ที่ตั้ง : 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

ประเภทธุรกิจ : ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

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

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

ทุนช�าระแล้ว : 20,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 48.0 ของทุนช�าระแล้ว

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

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

ประเภทธุรกิจ : ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์/โทรสาร : 603 5191 4921 / 603 5191 4926

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

ทุนช�าระแล้ว : 500,000 มาเลเซียริงกิต

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 48.0 ของทุนช�าระแล้ว (ทางอ้อมผ่านบริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด)
(2)  จดทะเบียนเลิกกิจการกับหน่วยงานราชการของประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี ภายหลังประสบผลขาดทุนจากการ 

      ด�าเนินงานมาหลายปีจากการขยายตลาดและฐานลูกค้าในประเทศมาเลเซียไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้

3. ชื่อ :	บริษัท	ไทย	เอ็มเอฟซี	จ�ากัด

ที่ตั้ง : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผงเมลามีน

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

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

ทุนช�าระแล้ว : 200,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 45.0 ของทุนช�าระแล้ว
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4. ชื่อ :	บริษัท	ชีวามาลา	จ�ากัด

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

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
  ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน

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

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

ทุนช�าระแล้ว : 49,800,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 40.0 ของทุนช�าระแล้ว

5. ชื่อ :	บริษัท	ศรีไทยบรรจุภัณฑ์	จ�ากัด

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

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายกล่องกระดาษ

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

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

ทุนช�าระแล้ว : 60,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 39.2 ของทุนช�าระแล้ว

6. ชื่อ :	PT.	Srithai	Maspion	Indonesia

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

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ท�าจากเมลามีน

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

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

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

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 32.5 ของทุนช�าระแล้ว

บริษัทอื่น
1. ชื่อ :	บริษัท	แอลเอ็น	ศรีไทย	คอม	จ�ากัด

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

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกเครื่องรับโทรศัพท์

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

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

ทุนช�าระแล้ว : 76,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ : ร้อยละ 20.0 ของทุนช�าระแล้ว
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

 กลุ่มบริษัทมีเพียงบริษัทย่อยเพียงหนึ่งบริษัทคือ บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด (“SMO”) ท่ีมีผู้บริหารของบริษัทฯถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 
10 กล่าวคือ ผู้บริหารถือหุ้นอยู่ร้อยละ 15.4 ใน SMO ซึ่งในอดีต SMO จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยนักลงทุนต่างชาติและต่อมาได้ขายหุ้น
ใน SMO ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯเป็นส่วนใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 SMO เผชิญ 
วิกฤติเศรษฐกิจจึงประสบผลขาดทุน และมีความจ�าเป็นต้องเพ่ิมทุนเพ่ือความอยู่รอดของกิจการ ขณะท่ีบริษัทฯซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
SMO ในขณะนั้นก็อยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการและมีข้อจ�ากัดในการลงทุนเพ่ิมทุนใน SMO ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทฯ
ในปัจจบุนัจงึได้ลงทุนในหุน้เพ่ิมทุนของ SMO เกินกว่าสดัส่วนการถอืหุน้ของตน ส่งผลให้สดัส่วนการถือหุ้นของผูบ้รหิารของบรษิทัฯสงูเกินกว่า
ร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงใน SMO และสัดส่วนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

	 1.	 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมก�าหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ อันดับ จ�านวนหุ้น % ธุรกิจหลัก

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

	 2.	 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนร่วมก�าหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ อันดับ จ�านวนหุ้น %

นางมยุรี ศิริวัจนางกูร 2 180,052,090 6.64

นายอภิรุม ปัญญาพล 3 167,106,500 6.17

นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล 4 150,000,000 5.54

นายสมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล 5 103,500,000 3.82

นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล 6 102,000,000 3.76

นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล 7 80,000,000 2.95

นางสาวมิตดา เลิศสุมิตรกุล 8 70,500,920 2.60

นายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล 9 66,374,300 2.45

นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 10 63,600,000 2.35

รวมจ�านวนหุ้นของผู้ถือหุ้น	10	อันดับแรก 1,463,957,320 54.02

จ�านวนหุ้นสามัญทั้งหมด 2,709,904,800 100.00

 หมายเหตุ : 
(1)   แม้ว่าส่วนหน่ึงของกลุม่ผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกของบรษิทัฯมคีวามสมัพันธ์กันในลกัษณะของนยิาม “ญาตสินทิ” ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แต่บรษิทัฯพิจารณาเห็นว่า ผูถื้อหุ้นแต่ละรายในกลุม่ดงักล่าว
ก็มีความต้องการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงเป็นของตนเอง ซึ่งจาก
การประชุมผู้ถือหุ้นในหลายปีที่ผ่านมา ก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุ่มกันใช้สิทธิออกเสียงร่วมกันอย่าง
มีสาระส�าคัญเพ่ือควบคุมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ัน ด้วยความเป็นอิสระต่อกันของผู้ถือหุ้นแต่ละรายดังกล่าว 
บริษัทฯจึงเปิดเผยการถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยไม่ได้น�ามารวมกันและแสดงการถือหุ้นในลักษณะของกลุ่มตระกูล
เดียวกัน

(2)   ผูล้งทุนสามารถดขู้อมลูผูถื้อหุน้ 10 อนัดบัแรกท่ีเป็นปัจจบุนัได้จาก website ของบรษิทัฯก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ�าปี
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ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement)

 บริษัทฯไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ 
การบริหารงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีการก�าหนดในข้อบังคับของบริษัทฯเฉพาะข้อจ�ากัดในการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯของคนต่างด้าว 
ซึ่งระบุให้คนต่างด้าวมีสิทธิถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

 ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึง่เป็นวันท่ีบรษิทัฯปิดสมดุทะเบยีนรายชือ่ผูถื้อหุ้นครัง้สดุท้ายของปี พ.ศ. 2564 หุน้สามญัของบรษิทัฯ
ที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวมีจ�านวนร้อยละ 2.28

1.4  จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัฯมทุีนจดทะเบยีนจ�านวน 2,709,904,800 บาท ช�าระทนุเตม็มลูค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั
จ�านวน 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.5  การออกหลักทรัพย์อื่น
 ไม่มี

1.6  นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

 บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินก�าไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และส�ารองต่างๆ ที่กฎหมายและบริษัทฯก�าหนดในแต่ละปี และให้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็น 
และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง 5 ปี สรุปดังนี้

ปี พ.ศ.	2563 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2560 พ.ศ.	2559

อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.01 (0.11) 0.05 0.05 0.15

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) -(2) -(1) 0.05 0.05 0.10

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธ(ิ3) (%) N/A N/A 99.43 107.60 66.77

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

(2)  บรษิทัฯงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิงานประจ�าปี พ.ศ. 2563 เนือ่งจากบรษิทัฯเพ่ิงเริม่ฟ้ืนตวัและมกี�าไร และส�ารองเป็น
เงินสดหมุนเวียนใช้ในกิจการ

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

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

 บริษัทย่อยแต่ละแห่งไม่ได้มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลใน
แต่ละปีจากผลก�าไรจากการด�าเนนิงานและเมือ่ไม่มผีลขาดทนุสะสม ซึง่หากไม่มเีหตจุ�าเป็นอืน่ใด บรษิทัย่อยจะจ่ายเงนิปันผลในอตัราที่
บรษิทัย่อยเหน็เหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงนิของตนเองในขณะน้ัน โดยพิจารณาจากผลก�าไร สภาพการด�าเนนิธุรกจิและแผนงาน 
ลงทุนของบริษทัย่อย เงือ่นไขและข้อจ�ากัดท่ีอาจระบไุว้ในนิตกิรรมสญัญา ตลอดจนต้องเป็นไปตามระเบยีบข้อก�าหนดการจ่ายเงินปันผล
ของแต่ละประเทศที่บริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจอยู่

 อนึง่ ในการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละปีท่ีผ่านมาของบรษิทัย่อย ไม่เคยปรากฏเหตตุดิขัดจากหน่วยงานภายนอกท่ีท�าให้บรษิทัย่อย 
ไม่สามารถด�าเนินการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้ประกาศไว้
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2.  การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
 บรษิทัฯตระหนักในความส�าคญัของการบรหิารจดัการความเสีย่ง ครอบคลมุการบรหิารจดัการองค์กรในภาพรวม ตามกรอบมาตรฐาน
การบรหิารจดัการความเสีย่งองค์กรในระดบัสากล คอื COSO-ERM 2017 (“COSO Enterprise Risk Management 2017”) โดยเชือ่มัน่ว่าการ
บรหิารความเสีย่งเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้บรษิทัฯสามารถด�าเนนิธุรกิจและบรรลวัุตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยสามารถบรหิารจดัการความเสีย่ง 
ลดอุปสรรคหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด�าเนินงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยมีระบบจัดการและควบคุมที่ดีท่ีสามารถป้องกัน
ความเสียหายต่อทรัพยากรของบริษัทฯ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษัทฯ เพ่ือการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน
ในระยะยาว บริษัทฯจึงได้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1.  คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าท่ีก�ากับดแูลให้การบรหิารความเสีย่งเป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด กลัน่กรอง ให้ข้อเสนอแนะและ
ติดตามการด�าเนินการ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาสอบทานและประเมินระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

2.  คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าทีส่อบทานความเหมาะสม และประสทิธิภาพของการบรหิารความเสีย่ง และกระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีบริษัทฯด�าเนินการอยู่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีได้

3.  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและกรอบ
การด�าเนินงานด้านการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ครอบคลมุแผนกลยุทธ์และเป้าหมายหลกัทางธุรกิจของบรษิทัฯ ก�าหนด
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) เพ่ือเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนน�าไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งก�ากับดูแล
ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร มีการจัดท�าคู่มือการบริหารความเส่ียงเป็นกรอบ
การปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการก�ากับดูแล 
กลั่นกรอง ประเมิน ติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ป้องกันความเสียหายหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตาม
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้ พร้อมทั้งรวบรวมสรุปและ
รายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส

4.  ฝ่ายบรหิารมหีน้าท่ีก�าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ตลอดจนก�าหนดนโยบายขององค์กร
ที่เป็นส่วนส�าคัญของบริษัทฯอย่างมีนัยส�าคัญและให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงในเรื่องที่เก่ียวข้องกับนโยบาย
การก�ากับดูแล และแผนงานที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.  บรษิทัฯก�าหนดให้มกีารบรหิารความเสีย่งขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล ตามหลกัการ 
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพ่ือช่วยลดโอกาสของการเกิดความเส่ียงและผลกระทบ 
จากความเสีย่ง ลดความไม่แน่นอนหรอืความเสยีหายในผลการด�าเนินงานโดยรวม และเพ่ิมโอกาสแห่งความส�าเรจ็ให้แก่องค์กร

6.  บรษิทัฯด�าเนินการและสนับสนนุการบรหิารความเสีย่งให้ประสบความส�าเรจ็ทัว่ท้ังองค์กร โดยการใช้ทรพัยากรทีม่จี�ากัดอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในการบ่งชี้ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

7.  บรษิทัฯส่งเสรมิและกระตุน้ให้การบรหิารความเสีย่งเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถงึความส�าคญัของการบรหิาร
ความเสี่ยง

 บริษัทฯทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกปีโดยคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากแต่ละ
สายธุรกิจหรือสายงาน รวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในบางกรณี มาร่วมวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุง เพื่อให้แผนการบริหาร
ความเสี่ยงมีความเป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมทั้งการระบุหาความเสี่ยงและโอกาส 
การประเมินและก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ตลอดจนการก�าหนดมาตรการจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ก่อนน�าเสนอ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัพิจารณาอนมุตั ิจากน้ันจงึขยายผลไปสูภ่าคการปฏบิตัต่ิอไปโดยตวัแทนจากแต่ละสายธุรกิจ
หรอืสายงานเป็นตวัแทนในการสือ่สารภายในหน่วยงานของตน ควบคูกั่บการประชาสมัพันธ์ภายในองค์กร เพ่ือให้พนกังานแต่ละระดบัมคีวามรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง น�าไปสู่การปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด
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2.2  ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 2.2.1  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย

 ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่ง
ในสามของรายได้หลักของกลุ่มบริษัท และสัดส่วนดังกล่าวยังมีโอกาสเพ่ิมสูงขึ้นได้อีก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของ
ตลาดสูงและมีอัตราการเติบโตของยอดขายที่ดีกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะตลาดในประเทศเวียดนาม

 เนือ่งจากรายได้จากกลุม่ผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์อาหารและเครือ่งดืม่ในปัจจบุนัมาจากการจ�าหน่ายให้ผูป้ระกอบการรายใหญ่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและโรงภาพยนตร์ 3-4 ราย และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 4-5 ราย โดยท�าสัญญาขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้า 
ดงักล่าว ซึง่เป็นจ�านวนท่ีไม่มากรายนกั ประกอบกับธุรกิจบรรจภัุณฑ์อาหารและเครือ่งดืม่มผีูป้ระกอบการทีเ่ป็นคูแ่ข่งขนักับกลุม่บรษิทั 
อีกหลายราย และสินค้าบางรายการไม่ได้มีความซับซ้อนในการผลิตมากนัก จึงมีโอกาสที่ลูกค้าเปล่ียนไปส่ังซื้อสินค้าบางส่วนจาก
คู่แข่งขันหรือยอมลงทุนเพ่ือผลิตสินค้าบางรายการด้วยตนเอง และหากกลุ่มบริษัทสูญเสียกลุ่มลูกค้าดังกล่าวไปโดยไม่สามารถหา
ลูกค้ามาทดแทนได้ทันที ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสม�่าเสมอและต่อเนื่องของรายได้ หรือส่งผลให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลงใน
ช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต

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

1.  รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับท้ังลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้ารายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมท่ีบริษัทฯยังไม่สามารถรับค�าสั่งซื้อ
ได้ในปัจจุบันอันเน่ืองมาจากความพร้อมของก�าลังการผลิต และเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท�าให้กลุ่มบริษัทรับค�าส่ังซื้อจาก
ลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมีความต้องการสินค้าจ�านวนมากได้ไม่ก่ีราย โดยการให้ความรู้และช่วยเหลือในด้านการผลิตตาม
ความเหมาะสมของโอกาสและความจ�าเป็น

2.  เพ่ิมปริมาณผลผลิตด้วยการลงทุนขยายก�าลังการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศและ/หรือปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ตลอดจนบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

3.  พิจารณาปรับเปลี่ยนอายุของสัญญาขายสินค้าตามความเหมาะสมของโอกาสและการเจรจาทางการค้ากับลูกค้า

4.  ร่วมวจิยัและพัฒนาผลติภณัฑ์กับลกูค้า ผูผ้ลติวตัถุดบิและผูผ้ลติแม่พิมพ์ เพ่ือให้ผลติภัณฑ์สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

5.  จัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมจุดแข็งของตัวสินค้าอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างตราสินค้าให้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย

6.  เน้นการให้บรกิารทีค่รบวงจรควบคูไ่ปกับการน�าเสนอสนิค้าท่ีมคีณุภาพ โดยการลงทนุในธุรกิจทีต่่อเน่ืองท้ังการลงทุน
โดยบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ได้แก่ ธุรกิจรบัจ้างเป่าข้ึนรปูบรรจภุณัฑ์เครือ่งดืม่ ซึง่นอกจากจะช่วยลดภาระในการลงทนุ
หรือการจัดหาผู้ผลิตรายอื่นของลูกค้าแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งให้แก่ลูกค้าได้ โดยกลุ่มบริษัทได้รับ
ผลตอบแทนเป็นค�าสั่งซื้อในส่วนของฝาเกลียว (Closure) และหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ที่สม�่าเสมอและแน่นอน 
มากขึ้น พร้อมกับรายได้ส่วนเพิ่มจากการรับจ้างเป่าขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

7.  ปรบัฐานลกูค้าและฐานการผลติของธุรกิจบรรจภุณัฑ์อาหารและเครือ่งด่ืมด้วยการย้ายเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ในการ
ผลิตไปยังประเทศท่ีสินค้ายังเป็นที่ต้องการของตลาดหรือเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ประเทศเวียดนาม เป็นต้น ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทที่ต้องการขยายฐานการผลิตและตลาดในต่างประเทศ เพ่ือ
ให้มีการใช้งานทรัพย์สินท่ีลงทุนอย่างคุ้มค่า สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที และลดต้นทุน
ในการขนส่ง
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8.  ตดิตามกระแสและทศิทางของเทคโนโลยีในการผลติอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะสทิธิบตัรหรอืเทคโนโลยีใหม่ทีอ่าจมาแทน
สทิธิบตัรหรอืเทคโนโลยีในปัจจบุนั เพ่ือให้บรษิทัฯสามารถปรบัตวัได้ทันต่อการเปลีย่นแปลงและวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้า 
ได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ หรือบ่อยๆ ก็ตาม เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนท้ัง
สายการผลิตของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญในด้าน
เทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง และการมี
สัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรต่างๆ หรือผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของแวดวงธุรกิจพลาสติก จะเป็นส่วนเสริมให้
บริษัทฯสามารถสื่อสารและปรับประยุกต์ใช้ร่วมกับลูกค้า และกลายเป็นผู้น�าตลาดในการเปล่ียนแปลงหรือน�าไปสู่
การเกิดนวัตกรรมส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

9.  มุง่เน้นและให้ความส�าคญักับการลงทนุและขยายฐานลกูค้าของกลุม่ผลติภัณฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพและ
โอกาสในการเติบโตของยอดขายตามการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
Material Handling กลุม่บรรจภัุณฑ์อตุสาหกรรมต่างๆ และผลติภัณฑ์เปลอืกแบตเตอรี ่เป็นต้น เพ่ือบรรเทาผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นหากมีการลดค�าสั่งซื้อหรือสูญเสียลูกค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

 2.2.2  ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ

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

 แนวทางรองรับความเสี่ยง
1.  หน่วยงานบรหิารห่วงโซ่อปุทานเป็นผูต้ดิตามและประเมนิการเคลือ่นไหวของราคาวตัถุดบิจากผูข้ายและผูผ้ลติภายใน

ประเทศและต่างประเทศ พิจารณาปริมาณการใช้จากการประมาณการค�าส่ังซื้อ แผนการผลิตและส่งมอบ ร่วมกับ
ลูกค้าและผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ เพ่ือช่วยให้การผลิตของบริษัทฯมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จัดเก็บวัตถุดิบใน
ระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณการผลิต อีกทั้งเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองราคากับผู้จ�าหน่าย

2.  จดัหาแหล่งผลติวัตถุดบิทีม่คีณุภาพและมาตรฐานตามท่ีบรษิทัฯก�าหนดจากในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมเตมิ เพ่ือ
ให้บรษิทัฯมแีหล่งผลติวัตถุดบิท่ีเพียงพอและเป็นทางเลอืกในการสอบราคาวัตถุดบิจากผูข้ายหรอืผูผ้ลติหลายรายก่อน
การสั่งซื้อ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด

3.  ตรวจและติดตามคณุภาพวัตถุดบิให้มคีณุภาพตามมาตรฐานท่ีก�าหนดอย่างสม�า่เสมอ ด้วยวิธีการสุม่ตรวจสอบวัตถุดบิ
โดยบริษัทกลางหรือหน่วยงานราชการที่รับบริการตรวจสอบคุณภาพ

4.  หากวัตถุดบิมแีนวโน้มขึน้ราคา บรษิทัฯจะซือ้วัตถุดบิล่วงหน้าในปรมิาณทีเ่พียงพอต่อการใช้ผลติในระยะเวลาหนึง่เพ่ือ
สามารถผลิตและจัดส่งสนิค้าได้ตามทีต่กลงไว้ลว่งหน้ากบัลกูค้า หรอืหากราคาวตัถดุบิมคีวามผนัผวนมาก บรษิทัฯก็
จะสั่งซื้อวัตถุดิบบ่อยครั้งมากขึ้น

5.  กรณีที่ราคาวัตถุดิบในต่างประเทศต�่ากว่าราคาภายในประเทศ บริษัทฯจะน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ

6.  เจรจาท�าสัญญาหรือข้อตกลงขอปรับราคาขายสินค้ากับลูกค้าตามความเหมาะสม

7.  ก�าหนดราคาขายของผลติภัณฑ์บางกลุม่ในลกัษณะของต้นทุนบวกส่วนเพ่ิม (Cost Plus) และการเปลีย่นแปลงราคา
ขายตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบตามรอบระยะเวลาท่ีตกลงร่วมกันกับลูกค้า ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ
สามารถรักษาก�าไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่ผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบมากจนเกินไป

8.  เจรจาเปลีย่นแปลงเครดติเทอมกับผูจ้�าหน่ายวัตถุดิบเป็นครัง้คราวเพ่ือให้ได้รบัส่วนลดราคาวัตถุดบิท่ีคุม้ค่ากับต้นทุน
ทางการเงนิ
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 2.2.3  ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคโควิด-19”)

 จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีระบาดไปท่ัวโลกอย่างต่อเน่ือง และการระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้จ�านวนตวัเลขผูติ้ด
เช้ือเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจ�านวนตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนเข็มหลักและเข็มกระตุ้นจะเพ่ิมขึ้นและครอบคลุมประชาชนมากขึ้นก็ตาม 
มาตรการคุมเข้มในบางพืน้ที่ของประเทศไทย และในหลายๆ ประเทศทัว่โลก กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถด�าเนินได้อย่างเต็มที่ 
อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อก�าลังซื้อของผู้บริโภคและค่าครองชีพ การปิดกิจการหรือหยุดด�าเนินการชั่วคราวของ 
ผูป้ระกอบการในบางอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร ตลอดจนระบบขนส่งท่ียังเป็นปัญหาและมข้ีอจ�ากัด ปัจจยัท้ังหลายเหล่านีล้้วน
ส่งผลกระทบต่อต้นทนุและค่าขนส่งของผูป้ระกอบการทีเ่พ่ิมสงูขึน้ อย่างไรก็ด ีแม้ว่ารฐับาลจะผ่อนคลายมาตรการ และปรบัการควบคมุ
โรคโควิด-19 แนวใหม่ท่ีสมดุลกับการด�าเนินชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการเตรียมเปิดประเทศของรัฐบาล ตลอดจนผลักดัน 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด ยังคงเป็นอุปสรรคส�าคัญในการด�าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทและอาจสร้างความไม่แน่นอนต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัท

 แนวทางรองรับความเสี่ยง
1.  ให้ความส�าคัญอย่างสูงต่อการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของพนักงานในระดับ

สูงสุด พร้อมก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของ
พนักงาน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นส�าคัญ ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคโควิด-19

2.  จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานปฏิบัติการเฝ้าระวัง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และ
ด�าเนินมาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสมและทันท่วงที อาทิ ก�าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ที่เข้มงวด มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าท�างานเป็นประจ�า วางจุดบริการแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 
ท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ มีการตรวจคัดกรองผู้บริหารและพนักงานทุกคนด้วยชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test 
Kit “ATK”) เป็นประจ�าทกุสปัดาห์ ตลอดจนรณรงค์ให้พนกังานฉดีวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 ให้ครบทุกคนท้ังเขม็หลกั
และเข็มกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโรคหรือลดความรุนแรงของโรคได้

3.  ปรบัแผนจดัการภาวะวิกฤตแิละแผนความต่อเนือ่งทางธุรกจิ (Business Continuity Planning : BCP) ของบรษิทัฯ ให้
ทนัต่อเหตกุารณ์ และพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา รวมถึงการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนบัสนุน
ให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิผลในการท�างาน

4.  ประเมนิระบบห่วงโซ่อปุทาน โดยพิจารณาว่าผลติภัณฑ์หรอืสนิค้ากลุม่ใดของบรษิทัฯจะได้รบัผลกระทบมากทีส่ดุ โดย
ประเมนิความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากคูค้่า วัตถุดบิทีใ่ช้ในการผลติ ไปจนถงึการขนส่งและการส่งมอบ เช่น มชีิน้ส่วน
หรือวัตถุดิบที่ต้องน�าเข้ามาจากประเทศที่มีความเสี่ยงหรือไม่ บริษัทฯมีคู่ค้าอื่นๆ ที่ทดแทนได้หรือไม่ เป็นต้น

5.  สร้างความเชือ่มัน่ให้กับพนักงาน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่โดยทมีผูบ้รหิารของบรษิทัฯว่า ทุกฝ่ายจะได้รบัการปกป้อง 
ดูแล และธุรกิจของบริษัทฯได้มีแผนรองรับภาวะวิกฤติไว้อย่างรอบคอบ

 2.2.4  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา กลุ่มบริษัทได้ปรับแผนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ทั้งการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ เศรษฐกิจ คู่ค้า สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดจากการด�าเนินการมาตรการของ
รัฐบาล รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ และพฤติกรรมของผู้บริโภค เพ่ือให้กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการท่ีดีและสามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปอย่าง
ย่ังยืนท่ามกลางวิกฤติการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ท�าให้กลุ่มบริษัทมีข้อจ�ากัดในการ
ก�าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือการเติบโตของธุรกิจ การลงทุนเพ่ือขับเคล่ือนธุรกิจต้องด�าเนินการด้วยความระมัดระวังและรอบคอบสูงสุด
บนสถานการณ์ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงรอบด้านท่ีเพ่ิมสูงขึ้น อาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถมุ่งเน้นผลักดันให้ธุรกิจมีการ
เติบโตตามเป้าหมาย

 แนวทางรองรับความเสี่ยง

 กลุ่มบริษัทได้มีการปรับปรุงแผนการด�าเนินงานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ภาพรวมของธรุกจิจงึไมไ่ด้เน้นทีก่ารเตบิโตแบบก้าวกระโดด แต่ให้ความส�าคญัและดแูลลกูค้าและพนัธมิตรทกุรายอย่างใกล้ชิด และ
ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้

1.  ติดตามสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง โดยให้ความส�าคัญกับการบริหาร
จัดการค�าสั่งซื้อ ดูแลบริหารกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และการส�ารอง
เงินสดให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายด�าเนินงานและการลงทุนที่จ�าเป็น
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2.  เจรจากับคู่ค้าเพื่อขอขยายเครดิตเทอมการช�าระเงินค่าซื้อสินค้าและสินทรัพย์ต่างๆ

3.  ให้ความเชือ่มัน่แก่คูค้่าและลกูค้าว่า บรษิทัฯสามารถด�าเนนิธุรกิจได้อย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะด้านการผลติและการส่ง
มอบสินค้า ตลอดจนความสามารถในการช�าระเงิน เนื่องจากได้วางแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuity Plan) ท่ีมีประสิทธิภาพรองรับ หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ที่อาจจะยืดเยื้อ

4.  ขยายตลาดออนไลน์มากขึน้เพ่ือเพ่ิมยอดขายจากช่องทางอคีอมเมร์ิซและกลุม่สนิค้าทีเ่หมาะสมกับการขายออนไลน์

5.  ปรับโครงสร้างองค์กรและผู้บริหารให้มีความกระชับและสอดคล้องกับแผนการเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนาคต

6.  ใช้เวลาในช่วงวิกฤตให้เป็นประโยชน์ โดยการพัฒนาคนให้พร้อมรับการเติบโตของธุรกิจอีกครั้งหลังสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น

7.  มองหาธุรกิจหรอืพันธมติรรายใหม่ท่ีมศัีกยภาพ สามารถเอือ้ประโยชน์หรอืต่อยอดธุรกิจหลกัของกลุม่บรษิทั เพ่ือพิจารณา
ท�าการควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A) หรือลงทุนร่วมกัน เพ่ือการเติบโตของกลุ่มบริษัทและ/
หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 ทัง้นี ้กลุม่บรษิทัยังคงมกีารตดิตามประเมนิผลในทกุข้ันตอนอย่างใกล้ชดิและต่อเน่ือง เพ่ือให้การด�าเนนิการเป็นไปตามแผนงาน 
และกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้สามารถปรับกลยุทธ์และการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 2.2.5  ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บรษิทัฯมกีารน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการแข่งขนัทางธุรกจิในหลายๆ ด้าน ทัง้การสือ่สาร การจดัเก็บ การ
ประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมลู รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนนิธุรกิจ ดังนัน้ การประเมนิความเสีย่งในด้านน้ีและการวางแผนรบัมอื
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความเส่ียงจากการคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security) ซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบงานต่างๆ ไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ตลอดจน
ความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการละเมิดหรือกระท�าผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ เช่น พระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และพระราชบญัญตัคิุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562 (Personal Data Protection Act – “PDPA”) ทีจ่ะมีผลบังคับใช้วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้น อาจส่งผลให้การด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯต้องหยุดชะงักหรือถูกฟ้องร้องค่าเสียหายได้

 แนวทางรองรับความเสี่ยง

  บริษัทฯได้เตรียมแผนงาน ระบบ และมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยง ดังนี้

1.  ก�าหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศใช้ภายในปี พ.ศ. 2565 โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ
ในการเก็บ ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องได้รับความยินยอมและเป็นไปตามที่ PDPA ก�าหนด

2.  ก�าหนดนโยบายสารสนเทศของกลุม่บรษิทั ประกอบด้วยแนวทางปฏิบติัในการใช้งาน การก�ากับดแูลการป้องกันรกัษา
ความปลอดภัย และบทลงโทษ รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ�าวัน การสร้างความ
ตระหนกัรูแ้ละรบัผดิชอบเก่ียวกับการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ให้กับพนกังานอย่างต่อเนือ่งผ่านการแจ้งข่าวสารผ่านระบบ
อีเมล การอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและ
ไม่ละเมดิต่อกฎหมาย มคีวามปลอดภัยของข้อมลูเพ่ือป้องกันการถูกคกุคามทางไซเบอร์ รวมถงึคณุและโทษจากการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคม

3.  สร้างระบบป้องกันและรกัษาความปลอดภยัตัง้แต่ระบบเครอืข่ายจนถึงเครือ่งคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ทีอ่าจมคีวาม
เสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากบุคคลภายนอก

4.  ระดับเครือข่าย มีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) เพ่ือป้องกันและตรวจสอบให้มีการรับส่งข้อมูลในช่องทางที่ก�าหนด
กับปลายทางที่อนุญาตเท่านั้น

5.  ระดับอุปกรณ์ มีการติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและมีการเชื่อมต่อกับ
เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเพ่ือสามารถควบคุม และแก้ไขเครื่องที่มีปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว พร้อมท้ังยังสามารถ
หาสาเหตุของการถูกคุกคาม เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและป้องกันการเกิดปัญหาซ�้าในครั้งต่อไป
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6.  ก�าหนดสิทธิการใช้งานระบบต่างๆ ของพนักงาน เพื่อจ�าแนกชั้นความลับและการจัดการข้อมูลโดยก�าหนดให้การเข้า
ถึงข้อมูลเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและตามความจ�าเป็นเท่านั้น อันจะเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เป็น
ความลบัและการจารกรรมข้อมลูได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงก�าหนดให้มรีะบบการบนัทกึการเข้าใช้งานเพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.  มศีนูย์ข้อมลู (Data Center) และการส�ารองข้อมลูทีส่�าคญั เพ่ือให้สามารถน�าข้อมลูมาใช้งานได้เมือ่ระบบหลกัมปัีญหา 
ส่งผลให้ธุรกิจยังสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

8.  เก็บข้อมลูการใช้งานเครอืข่ายตามข้อบงัคบัของพระราชบญัญัตว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และ
ก�ากับดูแลการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกจารกรรมข้อมูล หรือกระท�าผิดกฎหมาย

9.  ตดิตัง้โปรแกรมเพ่ือตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเครือ่งคอมพิวเตอร์ทุกเครือ่งเพ่ือป้องกัน
การละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ในส่วนของระบบเซิร์ฟเวอร์ มีการตรวจสอบสิทธิการใช้งานและ 
License รวมถึงด�าเนินการต่ออายุการใช้งานทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบทั้งหมดของบริษัทฯมีการใช้โปรแกรมท่ีถูก
ต้องตามกฎหมายเท่านั้น

10.  เพ่ิมระบบบนัทกึและตดิตามการแก้ไขปัญหาของเครือ่งคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ เพ่ือ
ให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องดังกล่าวสามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2.2.6  ความเสี่ยงด้านแรงงาน

 ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศของสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และมีจ�านวนประชากรวัยท�างานในอัตราส่วนที่ลดลง 
ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทีท่�าให้เกิดข้อจ�ากัดในการเคลือ่นย้ายแรงงานในประเทศและต่างด้าว อกีท้ังแนวโน้มการ
เกิดอาชีพรูปแบบใหม่ๆ ของคนรุ่นใหม่ท่ีหลากหลายมากขึ้น ล้วนแต่ท�าให้ประชากรหรือคนรุ่นใหม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
มากขึ้นหรือมีพฤติกรรมและความต้องการท�างานในรูปแบบที่ตนต้องการ จึงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ
และต้นทุนแรงงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้นจากการเพ่ิมค่าแรงพิเศษเพ่ือการจูงใจ ซึ่งเหตุปัจจัยดังกล่าวกระทบกระบวนการผลิตสินค้า เนื่องจาก
กลุ่มบริษัทจ�าเป็นต้องพ่ึงพาแรงงานมีฝีมือ และมีความต้องการแรงงานจ�านวนมากเมื่อปริมาณการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นตามปริมาณค�าสั่ง
ซื้อและแผนการขยายตลาด

 แนวทางรองรับความเสี่ยง
1.  บรหิารจดัการแผนการผลติอย่างมปีระสทิธิภาพเพ่ือลดขัน้ตอนการท�างานทีไ่ม่จ�าเป็น และพัฒนากระบวนการท�างาน

ในโรงงานเป็นแบบ Lean Manufacturing

2.  จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือฝึกทักษะการผลิตให้พนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง และเพ่ิมประสิทธิภาพก�าลังคนเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตต่อคนให้มากขึ้น

3.  จัดโครงการอบรมผู้สืบทอดต�าแหน่ง เพ่ือถ่ายทอดและพัฒนาพนักงานรุ่นต่อๆ ไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค
เฉพาะด้าน เสรมิแนวคดิของการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนได้เรยีนรูใ้นด้านอืน่ๆ เพ่ิมเตมิทัง้ด้านการตลาด 
การผลิต การเงิน และการขนส่ง เพ่ือให้มีความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนให้มีความเข้าใจโจทย์และเงื่อนไขธุรกิจของ 
บริษัทฯเพื่อน�าไปใช้กับงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง

4.  น�าเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายมาท�างานในบางกระบวนการผลิต

5.  จัดให้มีสวัสดิการในปัจจัยพ้ืนฐานอื่นๆ นอกเหนือจากค่าแรงตามที่กฎหมายก�าหนด สิทธิในการได้รับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และทักษะ รวมถึงโอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ผ่านกระบวนการส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�านึกของการรักองค์กรและร่วมเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ท้ังนี้เพ่ือเป็นแรง
จูงใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรในระยะยาว

6.  ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน�าในการพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติเพ่ือลดการพ่ึงพาแรงงาน ปัจจุบัน
บรษิทัฯประสบความส�าเรจ็ในการน�ามาใช้กับสายการผลติส่วนหน่ึงซึง่ช่วยลดปรมิาณการใช้แรงงานคนและส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มที่ลดลงด้วย

7.  ปรบัเปลีย่นชัว่โมงการท�างานของพนกังาน เพ่ือวัตถุประสงค์ของการบรหิารต้นทนุการผลติและเพ่ิมประสทิธิภาพการ
ท�างานโดยไม่ลดผลผลิต

8.  ขยายฐานการผลติไปยังประเทศท่ีแรงงานมศีกัยภาพในการผลติ ยังไม่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน และมอีตัราค่าแรงที่
เหมาะสม
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 2.2.7  ความเสี่ยงด้านการเงิน

 ความเสี่ยงจากการผิดข้อก�าหนดทางการเงิน

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

 แนวทางรองรับความเสี่ยง

 บริษัทฯได้จัดท�าประมาณการงบการเงินขึ้นใช้ภายในองค์กร เพ่ือเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประมาณการอัตราส่วน
ทางการเงินต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนติดตามผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดเพื่อลดโอกาสของการปฏิบัติผิด
ข้อก�าหนดทางการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 การส่งออกสนิค้า และการน�าเข้าวัตถุดบิ สนิค้าส�าเรจ็รปู เครือ่งจกัรและอปุกรณ์บางชนิดของกลุม่บรษิทั มคีวามเสีย่งจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ท�าให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถประมาณการรายได้และต้นทุน ตลอดจนกระแสเงินสด
ได้อย่างแม่นย�า

 แนวทางรองรับความเสี่ยง

 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศแห่งหนึ่งมียอดขายส่งออกเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 และร้อยละ 50 
ของรายได้หลัก ตามล�าดับ โดยรายได้จากการส่งออกสว่นใหญ่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และจะเพิม่สูงขึน้ตามการขยายตัว
ของธุรกิจส่งออก ขณะท่ีการน�าเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยก็ส่ังซื้อเป็นเงินสกุล
ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาเช่นเดยีวกัน และผนัแปรตามปรมิาณการใช้วัตถุดบิและงบลงทนุในสนิทรพัย์ในแต่ละปี บรษิทัฯและบรษิทัย่อย 
ได้บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยใช้วิธีบริหารกระแสเงินสดรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศให้มีความ
สมดุล (Natural Hedge) ควบคู่กบัการพิจารณาท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามความเหมาะสม การท�าสัญญาดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯสามารถทราบกระแสเงินสดที่
แน่นอน ตลอดจนก�าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่เหมาะสมของบริษัทฯได้

 นอกจากนี้ บริษัทฯได้เจรจาและเสนอราคาขายสินค้าให้ลูกค้าในบางประเทศและบางรายเป็นเงินสกุลอ่ืนนอกเหนือจาก
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อาทิ สกุลเงินบาท ควบคู่กับการซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนและลดผลกระทบจากการพ่ึงพิงเงินสกุลใดสกุลหน่ึงมากเกินไป ตลอดจนเจรจากับลูกค้าหลักเพ่ือขอปรับราคาขาย เมื่อ
อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนอย่างมีนัยส�าคัญ

 ส่วนของบริษัทย่อยในต่างประเทศมีรายได้เป็นเงินสกุลท้องถ่ินจากการจ�าหน่ายให้ลูกค้าภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 90 
ขณะที่การน�าเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตส่วนใหญ่สั่งซื้อเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และผันแปรตามปริมาณ
การใช้วัตถุดบิและงบลงทนุในสนิทรพัย์ในแต่ละปี บรษิทัย่อยได้บรหิารจดัการเพ่ือลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นตามแนวปฏบิตัิ
เดียวกันกับของบริษัทฯและสภาวการณ์ ท้ังการขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมรายรับสกุลเงินตราต่างประเทศ ควบคู่กับการ
หาผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบในประเทศเพ่ือลดการน�าเข้า หรือเจรจาขอซื้อสินค้าน�าเข้าจากผู้จ�าหน่ายเป็นเงินสกุลอื่นนอกเหนือจากดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา นอกจากน้ี การวางแผนการลงทนุและการพิจารณาท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ก็เป็นอกีหน่ึงแนวทาง
ที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่บริษัทย่อยได้

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ประกอบด้วย

1.  วงเงินกู้หมุนเวียนของบริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ยอิงอัตรา MOR หรือ Money Market Rate ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2.  เงนิกู้ยืมระยะยาวเพ่ือการลงทนุตามแผนงานประจ�าปีส�าหรบัขยายธุรกิจ เพ่ิมก�าลงัการผลติและประสทิธิภาพในการ
ผลติ และเพ่ือแปลงเงินกู้ยืมระยะสัน้เป็นเงนิกู้ยืมระยะยาว โดยมเีงือ่นไขดอกเบีย้ท้ังแบบคงทีต่ลอดอายุสญัญาเงินกู้ 
และแบบลอยตัวอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าและอัตรา MLR และ Prime rate 

ท�าให้บรษิทัฯมคีวามเสีย่งของการขึน้ลงของอตัราดอกเบีย้ซึง่องิกับอตัราลอยตวัดงักล่าวเมือ่อตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดมคีวามผนัผวน
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 แนวทางรองรับความเสี่ยง

 บริษัทฯมีแนวทางรองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้

• จัดท�าประมาณการเงินสดและแผนการลงทุนไว้ล่วงหน้าเพ่ือท่ีบริษัทฯจะได้มีเวลาเพียงพอในการจัดหาและพิจารณา
แหล่งเงินต่างๆ ที่มีเงื่อนไขและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับบริษัทฯ

• จัดหาวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้น

• พิจารณาช�าระคืนเงินต้นก่อนก�าหนดเพ่ิมเติมตามสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯและประเภทของอัตราดอกเบี้ยของ
วงเงินกู้ท่ีบริษัทฯวางแผนช�าระคืน ซึ่งบางวงเงินกู้บริษัทฯสามารถกระท�าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเพ่ิมและไม่ผิดต่อ
เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้

• ตดิตามข้อมลูการเคลือ่นไหวของภาวะอตัราดอกเบีย้ในท้องตลาดและปัจจยัต่างๆ ท่ีมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย เพ่ือใช้ประเมินทิศทางของอัตราดอกเบี้ยและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเมื่อ
บริษัทฯมีความจ�าเป็นต้องจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติม พร้อมทัง้เปรียบเทียบกบัต้นทุนทางการเงินกรณรีะดมเงินทุน 
จากแหล่งอื่นที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ เช่น การออกหุ้นกู้ เป็นต้น

• พิจารณาเลือกใช้เง่ือนไขอัตราดอกเบี้ยแบบคงท่ีหรืออัตราดอกเบี้ยที่อิงอัตราลอยตัวอื่นๆ ส�าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีจะ
จัดหาเพิ่มเติม เพื่อช่วยถ่วงดุลหรือกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

• พิจารณาใช้เครือ่งมอืทางการเงนิอืน่เพ่ือป้องกันความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้และบรษิทัฯสามารถทราบ
ภาระต้นทุนทางการเงินที่แน่นอน

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 การขายสนิค้าให้ลกูค้าส่วนใหญ่ของบรษิทัฯเป็นการขายเชือ่ทัง้ลกูค้าภายในและต่างประเทศ มกีารจดัจ�าหน่ายให้ลกูค้ารายเก่า 
ที่ซื้อขายกับบริษัทฯมานาน และลูกค้ารายใหม่ๆ ตามฐานลูกค้าของบริษัทฯท่ีเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ รวมถึงมีระยะเวลาการให้เครดิตแก่
ลูกค้าที่ต่างๆ กัน ท�าให้บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บช�าระหนี้จากลูกค้าได้

 แนวทางรองรับความเสี่ยง

 บริษัทฯได้ก�าหนดเกณฑ์การจัดระดับความน่าเชื่อถือของลูกค้า การหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นก่อนการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ท�าให้ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทฯไม่มีสาระส�าคัญ การกระจุกตัวของความ
เสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ท่ีเก่ียวกับลกูหนีก้ารค้าอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ แม้ว่าลกูค้าของบางสายธุรกิจจะมน้ีอยรายก็ตาม เนือ่งจากเป็น
ลูกค้าขนาดใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือด้านฐานะการเงิน ประกอบกับบริษัทฯยังมีลูกค้ารายอื่นอีกเป็นจ�านวนมาก มีตลาดที่กระจาย
อย่างหลากหลาย มปีระสบการณ์การเก็บหนีใ้นอดตี การควบคมุการอนุมตัวิงเงนิสนิเชือ่ ตลอดจนวิเคราะห์และตดิตามความสามารถ
ในการช�าระเงินของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ โดยอาจปรับเปล่ียนวงเงินและระยะเวลาการให้เครดิตอย่างเป็นระบบตามพฤติกรรมการ
ช�าระเงินของลูกค้า ตลอดจนก�าหนดมาตรการในการติดตามและเร่งรัดการช�าระหน้ีรายท่ีมีการช�าระเงินล่าช้าเกินก�าหนด ท�าให้ 
ฝ่ายบริหารเชือ่มัน่ว่าจะไม่มคีวามเสีย่งทางด้านการให้สนิเชือ่เพ่ิมเตมิจากจ�านวนเงินทีบ่รษิทัฯได้บนัทกึไว้เป็นค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูแล้ว

 กรณีลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้าท่ีบริษัทฯยังไม่มีความมั่นใจในฐานะการเงิน บริษัทฯจะก�าหนด
เงื่อนไขการช�าระเงินด้วยเลตเตอร์ออฟเครดิต หรือต้องโอนช�าระเงินก่อนบางส่วนหรือทั้งหมด
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3.  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

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

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 “บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบและผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิง่แวดล้อม ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องและสงัคมโดยรวมในด้านต่างๆ ทีเ่กิดขึน้จากการประกอบกิจการของบรษิทัฯ และยึดหลกัการด�าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดอื่นๆ และ
แนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจที่
เติบโตอย่างยั่งยืน”

 บริษัทฯจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (“คณะกรรมการ CSR”) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดย 
คณะกรรมการ CSR ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมจ�านวน 9 คน ดังนี้

1. นายสนั่น  อังอุบลกุล  ประธานคณะกรรมการ CSR

2. Mr. Goh Ah Bee (นายอาห์ บี โกห์) กรรมการฯ

3. นายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการฯ

4. นายพงษ์ศักดิ์  กันติรัตนาวงศ์ กรรมการฯ

5. นายขจัดภัย  อารีประเสริฐสุข กรรมการฯ

6. นางสาวมัญชุรี  ก�าธรวรรินทร์ กรรมการฯ

7. นายครรชิต  วิวรรธนจิตต์  กรรมการฯ

8. นายปิยะพงษ์  ศิริวัจนางกูร  กรรมการฯ

9. นายสมทรง  รักษาพล  เลขานุการคณะกรรมการฯ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน รวมถึงการอนุมัติแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

2. ประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

3. ก�าหนดแผนการด�าเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณด้านการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น

4. ประกาศแต่งตั้งคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ติดตามและประเมินผลการท�างานของคณะท�างานฯตามดัชนีชี้วัดที่ก�าหนดร่วมกัน

 โดยคณะกรรมการฯจะมกีารประชมุเพ่ือทบทวน ตดิตามความคบืหน้าของคณะท�างานฯ ทุก 3 เดอืน เพ่ือให้มัน่ใจว่า การปฏบิตังิานได้
ด�าเนินไปตามข้อก�าหนดของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ
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 บริษทัฯก�าหนดให้การด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นส่วนหนึง่ของพันธกิจ (Mission) ของบรษิทัฯภายใต้หวัข้อ การด�าเนนิ
ธุรกิจบนพ้ืนฐานของจรยิธรรม และการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเจตนาและความต้องการอย่างจรงิจงัท่ีจะด�าเนนิธุรกิจหลกัของ 
บริษัทฯควบคู่ไปกับการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม (CSR 
In-process) เพ่ือความย่ังยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม โดยไม่จ�ากดัเพียงแต่การด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯเท่านัน้ แต่บรษิทัฯยังมุง่หวังและ
ต้องการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทย่อยสามารถบรรลุการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันกับบริษัทฯด้วย

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์กร และเป็นที่เข้าใจตรงกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร บริษัทฯได้ก�าหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี www.srithaisuperware.com ภายใต้
หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

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

 อนึ่ง บริษัทฯได้วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(ESG) รวมทั้งก�าหนดเป็น กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เนื้อหาของการรรายงาน ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน

 บรษิทัฯน�าเสนอแนวทางการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ท่ีมุง่เน้นให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิงาน 
ของบรษิทัฯในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่และเพ่ือรองรบัการเตบิโตทางธุรกิจ
ของบริษัทฯและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนด�าเนินงานตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ขอบเขตการรายงาน ด้านการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืน

 บริษัทฯน�าเสนอกิจกรรมและข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมในประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย โรงงานสุขสวัสดิ์ โรงงานบางปู และโรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี
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กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

• มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ควบคู่ไปกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

• ส่งเสริมและปลูกฝังด้านความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือยกระดับคุณภาพการท�างานและ 
การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน ขับเคล่ือน ติดตามและประเมินผล เพ่ือการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร

 บรษิทัฯมุง่มัน่พัฒนาธรุกิจเพ่ือการเตบิโตทางเศรษฐกิจ ควบคูกั่บการก�าหนดเป้าหมายระยะยาวด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
เพ่ือสร้างสมดลุระหว่างการเตบิโตทางธุรกิจและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือความย่ังยืนของบรษิทัฯ ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึง่ 
ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ต่อไป

มิติ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี	ความโปร่งใส	เป็นธรรมในการด�าเนินงานและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
เป้าหมายระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (CGR) ไม่ต�่ากว่า 90 คะแนน

ด้านสังคม ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยและมั่นคงส�าหรับผู้ท�างานทุกกลุ่ม
เป้าหมายระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) อุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน เป็น 0

ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียและสารเคมีด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ปริมาณของเสียน�าไปก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ เป็น 0

การจัดการมลพิษทางอากาศ
เป้าหมายระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) จ�านวนครั้งการละเมิดค่ามาตรฐานตามกฎหมายก�าหนด เป็น 0

3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
 บริษัทฯให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือให้เกิดการด�าเนินงานอย่างย่ังยืน โดยค�านึงถึงความเส่ียงที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียจากทุกกลุ่มในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

  ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามกิจกรรมหลักได้ดังนี้

	 	 ด้านการขายและการตลาด

  มุ่งมั่นด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ ปกป้องประโยชน์ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน 
เป็นธรรม ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายก�าหนด หรือได้รับอนุญาตเป็น 
ลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเท่านั้น

DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH8

RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

12

PEACE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

16
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	 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

  กระบวนการด้านการจดัหาวัตถดุบิ เป็นกระบวนการทีบ่รษิทัฯให้ความส�าคญั โดยมขีัน้ตอนการปฏิบตัใินกระบวนการ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วัสดุต่างๆ ท่ีใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิต เพ่ือให้ได้วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม และบริหาร
ควบคมุโดยหน่วยงานบรหิารห่วงโซ่อปุทาน มรีะบบคลงัสนิค้าและสถานทีจ่ดัเก็บทีไ่ด้มาตรฐาน ควบคมุคณุภาพวตัถุดบิและ
สินค้าส�าเร็จรูปให้คงสภาพดีและพร้อมต่อการผลิตและการจ�าหน่าย มีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
มาช่วยในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การเบิกใช้ การประมวลผล และการประเมินและตรวจสอบ
การหมนุเวียนภายในคลงัสนิค้า โดยบรหิารจดัการคลงัสนิค้าให้หมนุเวยีนอย่างเหมาะสมกับสนิค้าคงเหลอืแต่ละประเภทเพ่ือ
ป้องกันปัญหาสินค้าคงค้างนาน และบริหารสินค้าให้ได้ต้นทุนที่มีความเหมาะสม สามารถแข่งขันด้านราคาในตลาดได้

 ด้านการผลิต

  กระบวนการผลิตของบริษัทฯมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตงานได้ตรงตามความต้องการด้วยมาตรการ
ควบคมุด้านความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลติ โดยควบคมุดแูลด้วยผูบ้รหิารและพนกังานท่ีมทีกัษะความรู ้ความสามารถ 
ความช�านาญและประสบการณ์การท�างาน พร้อมทั้งฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผ่านการรับรอง
ด้วยระบบมาตรฐานต่างๆ ในระดบัสากล และการรบัประกันคณุภาพของผลติภัณฑ์ ส่งผลให้ผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯมคีณุภาพ
และปลอดภัยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

 ด้านการจัดส่ง

  กระบวนการด้านโลจสิตกิส์และการจดัส่ง บรษิทัฯมรีะบบการจดัเรยีงเพ่ือน�าสนิค้าข้ึนรถขนส่ง โดยใช้พ้ืนท่ีภายในตูบ้รรจุ
สนิค้าท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเสีย่งและป้องกันการสญูเสยีของสนิค้าจากการขนส่ง ซึง่ปัจจบุนับรษิทัฯมรีถขนส่งสนิค้าท้ังของ 
บรษิทัฯเองและบรษิทัรบัจ้างขนส่งทีม่มีาตรฐานและผ่านเกณฑ์ข้อก�าหนดและเงือ่นไขของบรษิทัฯ มกีารตรวจสอบคณุสมบตัิ
ของผู้ขับขี่และสภาพรถอย่างสม�่าเสมอและการดูแลความปลอดภัยในการขนส่ง เพ่ือจัดส่งทั่วประเทศได้อย่างปลอดภัยและ
ทันเวลา

 ด้านการบริการหลังการขาย

  ปัจจบุนับรษิทัฯมรีะบบการบรกิารหลงัการขายท่ีมมีาตรฐานและประสทิธิภาพ มช่ีองทางสือ่สารและรบัเรือ่งร้องเรยีน
ของลูกค้า เพ่ือน�ามาจัดท�าเป็นฐานข้อมูล ก่อนจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังทีมงานและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ช่วยประสานงาน วเิคราะห์หาสาเหต ุและร่วมกันปรบัปรงุ แก้ไข และพัฒนาวิธีการ ตลอดจนด�าเนนิการตอบสนองข้อร้องเรยีน
ในเวลาที่เหมาะสม เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นดัชนีชี้วัดที่ส�าคัญ

3.2.2  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

 บริษัทฯตระหนักถึงความส�าคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่ม โดย 
ยึดหลกัการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีจากทุกกลุม่ และได้น�าข้อมลูมาใช้ในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง 
ของส่วนผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย

กิจกรรมการสื่อสาร	สานสัมพันธ์ ความคาดหวังต่อบริษัทฯและ
ประเด็นส�าคัญ

การตอบสนองของบริษัทฯ

พนักงาน • การประชมุระหว่างผูบ้รหิารและพนักงาน และ
ประกาศประชาสัมพันธ์ถึงพนักงาน

• การจัดฝึกอบรมและการท�ากิจกรรมร่วมกัน
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ
• ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร 

(E-mail และ Internal web)
• ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

• ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
• สถานท่ีและสภาพแวดล้อมใน

ที่ท�างาน
• การดูแลรักษาความปลอดภัย
• ความก้าวหน้าในสายงาน
• คุณภาพชีวิตที่ดี

• จ่ายผลตอบแทนและสวัสดกิาร 
ที่เป็นธรรมและเหมาะสม

• ดูแลสภาพแวดล ้อมและ 
พัฒนาระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัย

• ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ และ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสม
เพ่ือการด�ารงชวีติของพนักงาน
และครอบครวัอย่างมคีวามสขุ
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย

กิจกรรมการสื่อสาร	สานสัมพันธ์ ความคาดหวังต่อบริษัทฯและ
ประเด็นส�าคัญ

การตอบสนองของบริษัทฯ

คู่ค้า
ผู้ส่งมอบ
สินค้า
และวัตถุดิบ

• การประชุมร่วมกับคู่ค้า
• การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
• การตรวจประเมินคู่ค้า
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

• ความเสมอภาคในการท�าธุรกิจ
• ความรวดเร็วในกระบวนการจัด

ซื้อจัดจ้าง

• ด�าเนินกระบวนการจัดซื้อ 
จดัจ้าง อย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม

พันธมิตร
ทางธุรกิจ

• การประชุมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อ
ก�าหนดและความต้องการ

• การด�าเนินธุรกิจและการผลิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ส่งมอบผลติภัณฑ์ท่ีมคุีณภาพ
ตามข้อก�าหนด

• สร้างนวัตกรรม กระบวนการ
ผลติท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

ลูกค้า • การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

• ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาที่
ยุติธรรม

• การจดัส่งท่ีรวดเรว็และตรงต่อเวลา

• ส ่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภยั ตรงต่อเวลา ในราคา
ที่เป็นธรรม

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

• การประชุมผู้ถือหุ้น
• ช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
• ส�านักเลขานุการบรษิทัและหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์
• ช่องทางการรับข้อเสนอแนะและสอบถาม 

ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯและอีเมล 
company_secretary@srithaisuperware.com

• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

• ผลประกอบการที่ดีและเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

• การจ ่ายเงินป ันผลในระดับท่ี 
น่าพอใจ

• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียม

• การสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และทันเวลา

• การบริหารจัดการท่ีดีสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

• จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
อย่างเหมาะสม ตามนโยบาย
ของบริษัทฯ

• เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส่และ
เป็นธรรม อย่างถูกต้อง ทนัเวลา 
และตรวจสอบได้

เจ้าหนี้ • การประชุมร่วมกัน
• การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

• การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนด
• การช�าระหนีไ้ด้อย่างครบถ้วนและ

ตรงต่อเวลา

• ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไข 
และสญัญาได้อย่างเคร่งครดั

• สร้างความมัน่ใจในสถานะการ
เงนิและความสามารถในการ
ช�าระหนี้ที่ดี

หน่วยงาน
ก�ากับดูแล
ท้องถิ่นและ
ภาครัฐ

• การเข้าร่วมประชุมในวาระต่างๆ
• ประกาศกฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และแนวปฏบิตัิ

ต่างๆ

• การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
ภายในเวลาที่ก�าหนด

• การให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ

• ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ 
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

• ให ้ความร ่วมมือและการ
สนับสนุนโครงการต่างๆ

ผู้ให้บริการ
หรอืผู้รับเหมา

• การประชุมร่วมกับคู่ค้า
• การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
• การตรวจประเมินคู่ค้า
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

• ความเสมอภาคในการท�าธุรกิจ
• ความรวดเร็วในกระบวนการ 

จัดซื้อจัดจ้าง

• ด�าเนินกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ ้างอย ่างโปร ่งใสและ 
เป็นธรรม

ชุมชน • การสื่อสารผ่านทางผู้น�าหรือตัวแทนชุมชน
• ช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ

• การด�าเนินงานด้วยความปลอดภยั
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม

• การมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน

• คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

• ด�าเนนิงานด้วยความรบัผดิชอบ 
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

• ด�าเนินงานตามข้อก�าหนดและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย

• ร่วมพัฒนาชุมชน สร้างงาน 
สร้างรายได้ให้คนชุมชน
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 การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 บรษิทัฯได้เปิดเผยผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ ตามรายละเอยีดปรากฏใน
หัวข้อ 6 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และหัวข้อ 8 รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

 ผลิตภัณฑ์คุณภาพและการบริการด้วยใจ

 บรษิทัฯให้ความส�าคัญกบัการผลติผลติภณัฑ์หลากหลายทีม่คุีณภาพ เพ่ือสร้างคณุค่าทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน ได้แก่ บรรจภุณัฑ์ 
อาหารและเครื่องด่ืม บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์เก่ียวกับยานยนต์และชิ้นส่วน 
ซึง่ผลติภณัฑ์ทัง้หมดได้รบัการประเมนิและตรวจสอบด้านความปลอดภยัในการใช้งาน นอกจากผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพแล้ว บรษิทัฯยัง
ให้ความส�าคัญกับการบริการด้วยความใส่ใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยในปี พ.ศ. 2564 
ทีผ่่านมา บรษิทัฯได้ส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าต่อคณุภาพของสนิค้า ด้านการส่งมอบสนิค้า และการบรกิารของฝ่ายขาย สรปุดงันี้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ร้อยละ 93

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์ เปลือกหม้อแบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ร้อยละ 94

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ร้อยละ 93

 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมเกินกว่าร้อยละ 90 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งบริษัทฯได้น�าข้อมูลและค�าแนะน�าต่างๆ 
จากลูกค้าและผู้รับบริการ มาเป็นแนวทางปรับปรุงในส่วนต่างๆ ให้ดีย่ิงขึ้น รวมถึงการตรวจสอบและพัฒนาการปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยไปยังลูกค้าต่อไป

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ Official Facebook Page www.facebook.com/SrithaiPCL 
เพ่ือให้ข้อมลูความรูข้องผลติภัณฑ์ต่างๆ และเป็นช่องทางการสือ่สารท่ีลกูค้า ผูบ้รโิภคสามารถติดต่อและแจ้งข้อร้องเรยีนกับบรษิทัฯได้
โดยตรงอีกหนึ่งช่องทาง หรือ แพลตฟอร์มส�าหรับการชอปปิงสินค้าออนไลน์ LAZADA และ SHOPEE โดยมีร้านค้าอย่างเป็นทางการ 
(LAZMALL และ SHOPEE MALL) ให้เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากบริษัทฯ ส่งตรงถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคโดยตรงท่ี
สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันมากขึ้น

 ระบบมาตรฐานด้านต่างๆ

 บริษัทฯมีสินค้าหลากหลายประเภท และสินค้าแต่ละประเภทได้รับการตรวจสอบทั้งในด้านกระบวนการผลิตและคุณภาพ
สนิค้าท่ีแตกต่างกัน  ดงันัน้ บรษิทัฯจงึให้ความส�าคญัและผลกัดนัให้โรงงานแต่ละสาขาได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ 
สินค้าในระดับสากล จากบริษัทตรวจรับรองระบบมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯได้รับการรับรองแล้วมีดังนี้

• มาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

• มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

• มาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001

• มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในระดับสากล (Good Hygiene Practice : GHP)

• มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control 
Point : HACCP)

• มาตรฐานสากลส�าหรบัวสัดบุรรจภุณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัอาหาร รวมถึงการใช้งานท่ีไม่ใช่อาหาร (Global Standard 
for Packaging Materials : BRCGS)

• ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยส�าหรับการผลิตอาหาร (Food Safety System Certification : FSSC 22000)

• มาตรฐานระบบบริหารงานด้านคุณภาพส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949

3.3  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

 3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯได้ก�าหนดและประกาศใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
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นโยบายสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และปกป้องรักษาส่ิงแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงก�าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ปฏิบตัติามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อก�าหนดต่างๆ ด้านสิง่แวดล้อมทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิกจิกรรมของบรษิทัฯอย่าง
เคร่งครัด

2. ด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนากระบวนการผลิต และส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ควบคุม ป้องกัน และลดความเส่ียงจากการด�าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึง 
มุมมองด้านวัฏจักรวงจรชีวิต (Life Cycle) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

3. มุ่งมั่นในการพัฒนา ปรับปรุง และตรวจติดตามการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนดเป้าหมาย และการประเมิน
ความเสี่ยง ผลการด�าเนินงานและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับปรุงการด�าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

4. มีระบบการจัดการของเสียและสิ่งของเหลือใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลดปริมาณการใช้ที่เกิน
ความจ�าเป็น (Reduce) ลดการสญูเสยีต่างๆ และพยายามหาวิธีน�ากลบัมาใช้ซ�า้ (Reuse) จนถึงการน�าไปผ่านกระบวนการ
แปรรูปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

5. ก�าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก การใช้น�้า การใช้พลังงาน และการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตใน 
ระยะยาว เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกด้าน

6. ร่วมรกัษาระบบนิเวศ และห่วงโซ่อปุทานของบรษิทัฯ โดยประสานความร่วมมอืกับคู่ค้า ผูใ้ห้บรกิาร ผูร้บัเหมา และพันธมติร 
ตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการกระจายสินค้าจนถึงมือลูกค้า

7. สร้างความตระหนกัรู ้โดยการเผยแพร่ความรูด้้านสิง่แวดล้อมแก่พนกังานและผูม้ส่ีวนได้เสยี เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

8. เปิดเผยเป้าหมายและผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมสู่สาธารณะ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ ตลอดจน
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชน เพ่ือน�ามาปรับปรุงในเรื่องท่ีอาจมีผลกระทบต่อชุมชน ตลอดจนส่งเสริม
ให้บริษัทฯและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

9. ทบทวนนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

 บริษัทฯเล็งเห็นความส�าคัญเก่ียวกับการจัดการพลังงาน  ดังนั้น เพ่ือให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการด�าเนินการจัดการ
พลงังานในหน่วยงานให้เกิดประสทิธิผลและประสทิธิภาพในการอนุรกัษ์พลงังานอย่างย่ังยืนโดยถือเป็นจติส�านึก และความรบัผดิชอบ
ส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน จึงก�าหนดเป็นแนวทางการด�าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ดังนี้

1. ด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของ 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกับการใช้พลังงาน ปริมาณ
การใช้พลังงาน และประสิทธิภาพด้านพลังงาน

2. ด�าเนินการติดตาม ควบคุมดัชนีการใช้พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเน่ืองให้
เหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

3. ก�าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานทุกปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ 
เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4. สนับสนุนให้มีการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆ ที่จ�าเป็นโดยพิจารณา
ถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนให้มีการออกแบบเพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน

5. ให้การสนับสนุนด้านทรพัยากร และข้อมลูสารสนเทศอย่างเพียงพอเพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลงังาน
และสามารถปฏิบัติตามและด�ารงรักษาระบบการจัดการพลังงานไว้อย่างต่อเนื่อง

6. ส่งเสรมิและสนบัสนนุกิจกรรมด้านการอนุรกัษ์พลงังานของบรษิทัฯในโครงการต่างๆ โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของพนกังาน
ทุกคนทั้งองค์กร

52 รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



7. ผู้บริหารและคณะท�างานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงาน
ให้เหมาะสม

8. ก�าหนดให้การอนรุกัษ์พลงังานเป็นหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของพนกังานทุกคนและจะต้องยึดถือและให้ความร่วมมอื
ในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ก�าหนดไว้อย่างจริงจัง

 3.3.2  ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์พลังงาน

  จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ส่งผลให้บริษัทฯต้องปรับตัวเพ่ือ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงได้ก�าหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของผูบ้รหิารและพนักงานทุกระดบั เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส�าคญัของการอนุรกัษ์พลงังาน บรษิทัฯได้แต่งตัง้ 
คณะกรรมการอนุรกัษ์พลงังานและผูร้บัผดิชอบด้านพลงังานประจ�าโรงงาน เพ่ือจดัท�ามาตรการประหยัดพลงังานและด�าเนินงาน 
ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ท้ังน้ี ในปี พ.ศ. 
2564 บรษิทัฯมุง่เน้นการลดใช้พลงังานในทุกกระบวนการและด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือลดผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ โดยไม่ส่งผลกระทบหรอืท�าให้ประสทิธิภาพในการผลติลดลง ด้วยโครงการต่างๆ ของโรงงานแต่ละสาขา ดงันี้

สาขาโรงงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พลังงานที่ลดได้
(kWh*	ต่อปี)

จ�านวนเงินที่ประหยัดได้
(บาทต่อปี)

สุขสวัสดิ์ ปรบัเวลาในการปิดระบบท�าน�า้เย็น (Chiller ขนาด 150 ตนั) ช่วง
เวลา on peak ระบบ TOD 18.30 – 21.30 น.

195,000 789,302

ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า High bay แบบ ML เป็น LED 9,792 33,293

บางปู ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED รอบโรงงาน 8,364 33,454

ปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างภายในโรงงานฝั่ง A-B และ P 13,846 55,384

ปรับปรุงระบบอัดอากาศ 302,400 1,209,600

อมตะซิตี้	
ชลบุรี

ปรับลดแรงดันของระบบลมอัดโรงงานย่อยที่ 1 194,688 642,470

ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED คลังสินค้า 15,837 57,646

รวมทั้งหมด 739,927 2,821,149

* kWh หมายถึง กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ หน่วยวัดความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า

 ในปี พ.ศ. 2564 ข้อมูลการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตของโรงงานแต่ละสาขาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย มีดังนี้

สาขาโรงงาน หน่วย* เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ผลต่าง

สุขสวัสดิ์ kWh/kg 3.360 3.530 (0.170)

บางปู kWh/kg 1.100 1.080 0.020

อมตะซิตี้ ชลบุรี kWh/kg 1.257 1.250 0.007

  * kWh/kg หมายถึง กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อน�้าหนักผลิต (กิโลกรัม)

  ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานของโรงงานแต่ละสาขา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2564

สาขาโรงงาน หน่วย 2564 2563 2562 2561

สุขสวัสดิ์ kWh 13,254,612 12,912,411 14,613,542 15,100,676

บางปู kWh 7,618,000 6,997,000 7,986,000 8,114,000

อมตะซิตี้ ชลบุรี kWh 42,516,112 41,595,462 45,522,967 49,989,705

รวม kWh 63,388,724 61,504,873 68,122,509 73,204,381
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 จากตารางข้างต้น บริษัทฯสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานจากการด�าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานลงได้ 
แต่การเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานโดยรวมและอัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
เน่ืองจากยอดการผลิตของบริษัทฯที่เพ่ิมขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้มีการใช้พลังงานในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น โดยบริษัทฯ
ได้ตระหนักถึงปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นและด�าเนินการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคอตุสาหกรรมเป็นประเดน็หนึง่ท่ีส่งผลโดยตรงต่อการเพ่ิมขึน้ของอณุหภมูแิละการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศของโลก ท่ีก่อให้เกิดภัยพิบติัทางธรรมชาติและความเสีย่งต่อการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม ตลอดจนถึงการใช้ชวิีต
ของผู้คน บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเป็นหนึ่งในผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม จากการใช้พลังงานใน
กระบวนการผลิต จึงมุ่งมั่นท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกของประเทศไทยและของโลก นอกจากการจดัการด้านพลงังานซึง่เป็นโครงการหลกัในการสนบัสนนุการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกแล้ว บริษัทฯยังมีโครงการอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุน ดังนี้

	 โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดท�า	คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม

 บรษิทัฯได้เข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสรมิการจดัท�า คาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรในภาคอตุสาหกรรม ซึง่จดัโดยความร่วมมอื 
ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สถาบันน�้าและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความย่ังยืน และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท�าการค�านวณปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตนเอง สามารถจัดท�าแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือน�าไปสู่การ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ควบคู่กับการพัฒนาระบบการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร เพื่อยกระดับการทวนสอบของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

 โรงงานสาขาอมตะซิต้ี ชลบุรี ของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่าในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (“อบก.”) และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานโยบายและแผนงานด้านการลดก๊าซ
เรอืนกระจกของภาคอตุสาหกรรมในเขตพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยส่งเสรมิให้
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC ด�าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะวิกฤตโลกร้อนในปัจจุบัน 
เน่ืองจาก อบก. ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับภาค
อตุสาหกรรม อาทิ การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการร่วมกันผลกัดนัให้เกิดการลด
ก๊าซเรอืนกระจก โดยเริม่จากการยกระดบัโรงงานอตุสาหกรรมในพ้ืนที ่EEC เพ่ือมุง่สูก่ารพัฒนาอตุสาหกรรมเชงินเิวศอย่างย่ังยืนต่อไป 
ทัง้น้ี โรงงานสาขาอมตะซติี ้ชลบรุ ีของบรษิทัฯได้รบัเลอืกให้เป็นโรงงานอตุสาหกรรมต้นแบบ จากการน�าแนวคดิเรือ่งเศรษฐกิจหมนุเวยีน 
(Circular Economy) มาใช้ในการด�าเนนิงานโดยการน�าของเสยีจากกระบวนการผลติกลบัมาใช้ใหม่หรอืใช้ซ�า้ตามสภาพ เพ่ือเป็นการ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งมีส่วนช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมจากการลดต้นทุนในการ
ผลิต ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและลดปริมาณของเสีย รวมถึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลดลง

โครงการลด-โลก-ร้อน	กับ	Care	the	Bear

 บริษัทฯตระหนักดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ของโลกใบนี้ ซึ่งมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็น
อย่างมาก เห็นได้จากความถีแ่ละความรนุแรงของภัยธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้ ส่งผลกระทบต่อทัง้เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมอย่างมาก 
โดยปัญหาภาวะโลกร้อนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญและทุกภาค
ส่วนต้องร่วมมือกัน

 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” ท่ีริเริ่มโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมุ่งหวังให้ทุก
องค์กรมส่ีวนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกซึง่เป็นสาเหตสุ�าคญัของภาวะโลกร้อน โดยบรษิทัฯได้ร่วมปฏบิตัติาม “หลกัการ 6 
Cares” ท่ีมุง่เน้นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเพ่ือช่วยลดโลกร้อนใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การรณรงค์เดนิทางโดยใช้รถไฟฟ้าหรอืรถสาธารณะ 
2) การลดการใช้กระดาษและพลาสตกิ 3) การงดใช้โฟม 4) การลดการใช้พลงังานจากอปุกรณ์ไฟฟ้า 5) การเลอืกใช้อปุกรณ์ตกแต่งใน
งานอเีวนท์ด้วยวัสดทีุส่ามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้ และ 6) การรณรงค์ให้ตกัอาหารแต่พอดแีละรบัประทานอาหารให้หมดเพ่ือลดขยะ
จากอาหารเหลือทิ้ง
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 นอกจากโครงการต่างๆ ข้างต้น บริษัทฯได้จัดท�ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมจากการใช้พลงังาน (Scope 2) และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมอืน่ๆ (Scope 3) โดยใช้วิธีการค�านวณปรมิาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
ทั้งนี้ ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานสาขาสุขสวัสดิ์ ปี พ.ศ. 2564 ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้ ได้รับการทวนสอบความ
ถูกต้องของข้อมลูโดยศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกจิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม (VGreen) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ โดย
ผู้ทวนสอบ คือ นายธนนนท์  นุชเนตร และนายธีรวัชร  เพชระบูรนิน

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(หน่วย	:	tCO2e*)

Scope	1
(ทางตรง)

Scope	2
(ทางอ้อม)

Scope	3
(อื่นๆ)

รวม อัตราการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
(tCO2e/kg)	(Scope	1+2)

โรงงานสุขสวัสดิ์
  - ปี 2564
  - ปี 2563

709
930

5,950
5,640

13,973
12,282

20,632
18,852

0.00100
0.00109

โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี
  - ปี 2563 298 18,538 89,432 108,268 0.56030

 * tCO2e หมายถึง ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 โรงงานสาขาอมตะซติี ้ชลบรุ ีอยู่ระหว่างด�าเนินการจดัเก็บข้อมลูปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของปี พ.ศ. 2564 เพ่ือการ
ทวนสอบความถูกต้องของข้อมลู โดยโรงงานสาขาอมตะซติี ้ชลบรุ ีและโรงงานสาขาสขุสวัสดิ ์ได้เริม่ด�าเนินการจดัเก็บข้อมลูและทวนสอบ 
ในปี พ.ศ. 2563 ขณะที่โรงงานสาขาบางปูอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมส�าหรับการด�าเนินการ

 อย่างไรก็ดี เนือ่งจากโรงงานทัง้สามแห่งของบรษิทัฯเป็นโรงงานอตุสาหกรรมทีม่กีารใช้พลงังานไฟฟ้าจ�านวนมากในกระบวนการผลติ 
จงึมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลงังานไฟฟ้าท่ีซือ้มา (Scope 2) มากกว่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง (Scope 
1) แม้ว่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะลดลง แต่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ขององค์กรเพ่ิมขึน้เมือ่เทียบกับปี พ.ศ. 2563 เนือ่งจากปรมิาณการใช้พลงังานไฟฟ้าทีเ่พ่ิมขึน้ตามผลผลติของบรษิทัฯทีเ่พ่ิมขึน้ และยงั 
ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการขนส่งต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น

 บริษัทฯจึงได้มุ่งเน้นการด�าเนินงานในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมทั้งสร้างจิตส�านึกและการมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกระดับในการร่วมมือลดการใช้พลังงานทั้งในกระบวนการผลิตและส�านักงาน เพ่ือลดผลกระทบจากการใช้พลังงาน 
ลดต้นทุนด้านพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ

การบริหารจัดการน�้าภายในองค์กร

 ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทฯเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรน�้าน้อย แต่บริษัทฯก็ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการน�้าท้ัง
ในโรงงานผลิตและส่วนของส�านักงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใช้น�้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะน�้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่าง
จ�ากัดและมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตการ
ขาดแคลนน�้าได้ โดยบริษัทฯได้สื่อสารเป้าหมายการใช้ทรัพยากรน�้าให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรรับทราบและจัดท�ามาตรการและ
แผนด�าเนินงานเพ่ือควบคุมปริมาณการใช้น�้า เช่น ตรวจสอบปริมาณการใช้น�้า หากพบว่ามีปริมาณการใช้ผิดปกติให้ตรวจสอบและ
แก้ปัญหา เป็นต้น ควบคู่กับการรณรงค์และปลูกฝังให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในการร่วมกันใช้ทรัพยากรน�้าอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสังเกต ตรวจสอบ และรายงานความผิดปกติ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่ไม่จ�าเป็น  ทั้งนี้ ข้อมูลปริมาณการใช้
น�้าของโรงงานแต่ละสาขาของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 มีดังนี้

สาขาโรงงาน หน่วย* 2564 2563 2562 2561

สุขสวัสดิ์ ลบ.ม. 49,541 48,005 50,833 47,260

บางปู ลบ.ม. 18,763 17,164 18,079 19,173

อมตะซิตี้ ชลบุรี ลบ.ม. 68,239 64,556 91,820 96,216

รวม ลบ.ม. 136,543 129,725 160,732 162,649

* ลูกบาศก์เมตร
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 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯมีปริมาณการใช้น�้าโดยรวมเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทฯให้ความส�าคัญและติดตาม
อย่างใกล้ชิดเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนการใช้จ่ายลงทุนท่ีจ�าเป็นและเหมาะสมในการปรับปรุง แก้ไข หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ที่ช่วยในการบริหารจัดการน�้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตการขาดแคลนน�้าอย่างยั่งยืน

 นอกจากนี้ บริษัทฯได้ด�าเนินการให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียจากกระบวนการผลิตและส่วนส�านักงานที่เพียงพอ เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยน�้าเสียสู่แหล่งชุมชนและท�าลายระบบนิเวศของแหล่งน�้า

การจัดการของเสียและขยะอุตสาหกรรม

 บริษัทฯให้ความส�าคัญและด�าเนินการจัดการของเสียและขยะอุตสาหกรรมตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยยึดแนวทางการ
บริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs คือ การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช้ (Reduce) การน�าของเสียกลับมาใช้ซ�้า (Reuse) 
และการน�าของเสยีกลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) เพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้จากของเสยี  ทัง้น้ี บรษิทัฯได้ก�าหนดเป้าหมาย
ด้านการจัดการของเสีย โดยก�าหนดให้การน�าของเสียจากกระบวนการผลิตไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) และ 
มุ่งเน้นการลดปริมาณการเกิดของเสียที่ส่งก�าจัดทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด

รวมบริษัทฯ
(หน่วย	:	กิโลกรัม)

เป้าหมายระยะยาว
ปี	พ.ศ.	2569

เป้าหมาย
ปี	พ.ศ.	2564

ผลการด�าเนินงาน
ปี	พ.ศ.	2564

ปริมาณของเสียน�าไปก�าจัดด้วยวิธีการฝังกลบ 0 0 700

 รายงานข้อมูลปริมาณของเสียและวิธีจัดการของเสียของโรงงานแต่ละสาขา

สาขาโรงงาน ประเภทของเสีย หน่วย 2564 2563 2562 2561

สุขสวัสดิ์ - ของเสียอันตราย
- ของเสียไม่อันตราย

กิโลกรัม
กิโลกรัม

8,480
21,214

9,410
50,804

25,810
59,659

23,100
ไม่มีข้อมูล

รวม กิโลกรัม 29,694 60,214 85,469 23,100

บางปู - ของเสียอันตราย
- ของเสียไม่อันตราย

กิโลกรัม
กิโลกรัม

24,592
36,427

26,449
34,910

32,820
36,982

28,590
42,700

รวม กิโลกรัม 61,019 61,359 69,802 71,290

อมตะซิตี้ ชลบุรี - ของเสียอันตราย
- ของเสียไม่อันตราย

กิโลกรัม
กิโลกรัม

256,795
340,664

94,354
611,064

80,207
378,173

55,571
431,552

รวม กิโลกรัม 597,459 705,418 458,380 487,123

สาขาโรงงาน วิธีจัดการของเสีย หน่วย 2564 2563 2562 2561

สุขสวัสดิ์ - การใช้ซ�้า/การใช้ใหม่
- การก�าจดัโดยการเผาท�าลาย
- การฝังกลบ

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

21,214
7,780

700

50,804
7,770
1,640

59,659
23,810

2,000

ไม่มีข้อมูล
21,000

2,100

รวม กิโลกรัม 29,694 60,214 85,469 23,100

บางปู - การใช้ซ�้า/การใช้ใหม่
- การก�าจดัโดยการเผาท�าลาย
- การฝังกลบ

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

61,019
0
0

61,359
0
0

69,802
0
0

71,290
0
0

รวม กิโลกรัม 61,019 61,359 69,802 71,290

อมตะซิตี้ ชลบุรี - การใช้ซ�้า/การใช้ใหม่
- การก�าจดัโดยการเผาท�าลาย
- การฝังกลบ

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

270,655
326,804

0

492,043
213,375

0

295,384
162,996

0

325,669
161,454

0

รวม กิโลกรัม 597,459 705,418 458,380 487,123

 บริษัทฯตระหนักถึงการบริหารจัดการของเสียให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการส่ือสารเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานทราบ 
เพ่ือสร้างจิตส�านึกให้กับพนักงานและน�าไปบริหารจัดการในหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการตรวจสอบและติดตามผลโดย 
คณะท�างานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (SHE) ส่งผลให้เกิดการคดัแยกของเสยีและมปีรมิาณของเสยี 
ที่ส่งไปก�าจัดด้วยวิธีฝังกลบลดลง แม้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาวิธี
บริหารจัดการของเสียให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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การจัดการมลพิษทางอากาศ

 บรษิทัฯด�าเนินการบรหิารจดัการและควบคมุการระบายมลพิษทางอากาศ โดยนอกเหนอืจากการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
กับมลพิษทางอากาศอย่างเคร่งครดัแล้ว บรษิทัฯยังค�านงึถึงการจดัการผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี อาท ิพนักงาน 
ผูร้บัเหมาท่ีปฏิบตังิานในพ้ืนทีโ่รงงาน รวมถึงชมุชนและสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงงาน โดยให้ความส�าคัญและด�าเนินการควบคมุการ
ระบายมลพิษออกสูบ่รรยากาศตัง้แต่ต้นทางและในกระบวนการผลติ  ท้ังน้ี บรษิทัฯมรีะบบการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมทีไ่ด้มาตรฐาน
ตามแนวทางของมาตรฐานสากล ISO 14001

รวมบริษัทฯ เป้าหมายระยะยาว
ปี	พ.ศ.	2569

เป้าหมาย
ปี	พ.ศ.	2564

ผลการด�าเนินงาน
ปี	พ.ศ.	2564

จ�านวนครั้งการละเมิดค่ามาตรฐานตามกฎหมายก�าหนด 0 0 0

 บริษัทฯได้ท�าการตรวจวัดมลพิษภายในโรงงาน จากทุกแหล่งปล่อยมลพิษ ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้การตรวจวิเคราะห์โดยผู้ตรวจ
รับรองจากภายนอกท่ีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายถึงการด�าเนินงานของบริษัทฯท่ีมี
ความถูกต้อง โปร่งใส สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับท่ีกฎหมายก�าหนด ตลอดจนลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 
พ.ศ. 2564 ค่ามลพิษที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดตลอดทั้งปีและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3.4  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

 3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

  บริษัทฯได้มีการก�าหนดและประกาศใช้นโยบายด้านสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

  

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 บรษิทัฯตระหนกัถึงความส�าคญัด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ของผูม้ส่ีวนได้เสยีท้ังภายใน และ
ภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงก�าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

1. พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน
สากล และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท�างานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภายใน และภายนอก ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2. ก�าหนดให้ความปลอดภัยในการท�างานเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น�า สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการท�างานด้วยความปลอดภัย รวมท้ังก�ากับ
ดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอก ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
ที่ก�าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้เกิดการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ภายใน และภายนอก ในการด�าเนินงานด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

4. ตระหนักถึงความส�าคญัของการป้องกัน และประเมนิความเสีย่งของอนัตราย และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมต่างๆ โดยจะด�าเนินการ 
ทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจะถูกน�าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล

5. พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และสร้างจิตส�านึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส�าคัญของงานด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

6. ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนินงานตามนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และทีก่�าหนด
ไว้ในแผนงานประจ�าปี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

7. สนับสนุนทรัพยากร ท้ังงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการด�าเนินการตามระบบการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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นโยบายสิทธิมนุษยชน

 บริษัทฯเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯจึงก�าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. ปฏิบตัต่ิอพนกังาน คู่ค้า และผูม้ส่ีวนได้เสยี อย่างเท่าเทยีมกัน ไม่เลอืกปฏิบตั ิไม่น�าความแตกต่างของ เชือ้ชาต ิสผีวิ ศาสนา เพศ 
ความพึงพอใจในทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ ทัศนคติส่วนตัว ความนิยมพรรคการเมือง มาเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้สวัสดกิาร การปรบัต�าแหน่ง การอบรมและพัฒนา หรอืการตกลงร่วมเป็นคูค้่า

2. เคารพสิทธิการใช้แรงงานของพนักงาน โดยการไม่ใช้แรงงานบังคับ การไม่ใช้แรงงานเด็ก ตลอดจนมีมาตรการป้องกันการ 
ล่วงละเมิดทางเพศ และการละเมิดสิทธิเสรีภาพด้านอื่นๆ

3. ก�าหนดมาตรการและแนวทางการป้องกัน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ตลอดจนการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนที่
อาจเกิดขึน้กับพนกังาน คูค้่า หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยี เพ่ือให้ทุกส่วนท่ีเก่ียวข้องสามารถด�าเนินการแก้ไข หรอืสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ 
สิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน

4. ให้ความส�าคญัในเรือ่งความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ตลอดจนการปรบัปรงุสภาพแวดล้อม เพ่ือ
ให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัย

5. ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบริษัทฯกับพนักงาน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงออก หรือให้ข้อเสนอแนะ 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และสนับสนนุให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการท�าประโยชน์ให้แก่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม รอบสถานท่ี 
ท�าการของบริษัทฯทุกแห่ง

 ท้ังนี้ บริษัทฯได้เผยแพร่ท้ังสองนโยบายข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.srithaisuperware.com ภายใต้หัวข้อ การก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

 3.4.2  ผลการด�าเนินงานด้านสังคม

	 การจัดการอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสุขภาพที่ดี

  บรษิทัฯให้ความส�าคญัในการรกัษาความปลอดภัย และสวัสดกิารของพนกังานทกุคน รวมถึงผูร้บัเหมาท่ีท�าธุรกิจร่วมกับ 
บริษัทฯ โดยบริษัทฯตระหนักว่าการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน
เก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง ถือเป็นมาตรฐานและการจดัการป้องกันการเกิดอบุติัเหตทุีไ่ม่คาดคดิทีไ่ด้ผลด ี
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนน�าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร และเสริมสร้างความมั่นใจและก�าลังใจ 
ให้แก่พนักงาน  นอกจากนี้ การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีดี ยังช่วยลดความเส่ียงจากการหยุดชะงัก
ของธุรกิจ อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย โดยบริษัทฯได้ด�าเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัย  
ความปลอดภัย และสุขภาพที่ดี ดังนี้

	 การจัดท�าคู่มือการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯจัดท�าคู่มือการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้พนักงานเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเห็นภาพ
การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ เพ่ือยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานให้เป็นระบบมากข้ึน โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) และ 
คณะท�างานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (SHE) ได้จัดประชุมด้านความปลอดภัยกับ
พนักงานและผู้รับเหมาอย่างสม�่าเสมอ

	 การรณรงค์ลดความเสี่ยงในพื้นที่ท�างาน

• จดักิจกรรมส่งเสรมิให้มกีารรายงานสภาพการณ์ทีไ่ม่ปลอดภยั (Near Miss) เพ่ือปรบัปรงุแก้ไข หรอืเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั

• จดักิจกรรมลดจดุเสีย่งต่อการเกิดอบุตัเิหต ุซึง่เป็นความร่วมมอืจากทกุหน่วยงานในการประเมนิและปรบัปรงุสภาพพ้ืนท่ี
การท�างานให้มีความปลอดภัย และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

• จดักิจกรรม Safety Talk ซึง่เป็นกิจกรรมย�า้เตอืนจดุเสีย่งหรอืจดุอนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ในการท�างาน ในช่วงก่อนเข้าท�างาน
ในแต่ละวัน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความปลอดภัยและช่วยเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น
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 การอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย

• จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน” ส�าหรับลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้าง
เข้าท�างานใหม่ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานประกอบการปฏบิตัไิด้ตามทีก่ฎหมายก�าหนดและเพ่ือให้ผูเ้ข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

• จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน (ระดับหัวหน้างาน)” ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2549

• จัดอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.)”

• จัดอบรมหลักสูตร “ดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมดับเพลิงประจ�าปี”

• จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการสารเคมีรั่วไหล”

	 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โรคโควิด-19)

  บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�างานโควิด-19 เพ่ือช่วยก�ากับดูแล ก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพ่ือ
ใช้ในการควบคุม ติดตาม และป้องกันการแพร่ระบาดในองค์กรอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรท่ี
จ�าเป็นในการด�าเนินมาตรการป้องกันและควบคุมต่างๆ โดยมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯได้ด�าเนินการมีดังนี้

1. ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการรับมือกรณีท่ีพนักงานติดเชื้อ และแผนรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ให้กับพนักงานของบริษัทฯรับทราบ

2. การเฝ้าระวังและการป้องกัน โดย

• ก�าหนดให้พนักงานปฏิบัติตามประกาศของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด ท้ังการเฝ้าระวัง การป้องกัน การสวมใส่
หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การรักษาความสะอาด และการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยย�้า
เตือนพนักงานผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

• จัดสรร สลับ และหมุนเวียนพนักงานบางส่วนหรือบางหน่วยงานให้ท�างานจากท่ีบ้านตามความเหมาะสมและ
ความจ�าเป็น เพ่ือลดความแออัดของพ้ืนท่ีท�างาน ลดการเดินทางของพนักงาน และเป็นการให้ความร่วมมือกับ
มาตรการของภาครัฐ โดยบริษัทฯจัดให้มีอุปกรณ์สนับสนุนการท�างานจากที่บ้านของพนักงานและระบบการ
ติดตามผลสุขภาพของพนักงาน

• จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มาติดต่อบริษัทฯอย่างเพียงพอ เช่น 
สบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจลส�าหรับล้างมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความสะอาดของพ้ืนที่ส�านักงานและ
ส่วนกลาง เป็นต้น

• แบ่งแยกพ้ืนทีก่ารท�างานแต่ละส่วนโดยเฉพาะส่วนการผลติและส�านักงานอย่างชดัเจน โดยห้ามผูท้ีไ่ม่เก่ียวข้อง
เข้าไปในพื้นที่

• จดัแบ่งเวลาพัก (สลบักันหยุดพัก) เพ่ือลดความหนาแน่นของการรบัประทานอาหารกลางวนัและจดัให้มฉีากก้ัน
พลาสติกในโรงอาหารเพื่อก�าหนดแบ่งพื้นที่และป้องกันละอองฝอย

• ตรวจคัดกรองพนักงานที่เข้ามาท�างานด้วยชุดตรวจแอนติเจน (Antigen Test Kit “ATK”) อย่างสม�่าเสมอ

• ออกมาตรการส�าหรบับคุคลภายนอกผูม้าตดิต่อ โดยขอความร่วมมอืในการปฏิบตัติามมาตรการของบรษิทัฯอย่าง
เคร่งครัด และมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าภายในบริษัทฯ

3. แนวทางการรับมือกรณีเกิดการติดเชื้อ

• ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

• ท�าความสะอาดพื้นที่เสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานวิชาชีพ

• ประสานงานให้พนักงานทีต่ดิเชือ้เข้ารบัการรกัษาและสอบถามประวัตแิละข้อมลูต่างๆ อาท ิประวัตกิารเดนิทาง 
การตดิต่อและบคุคลท่ีสมัผสัใกล้ชดิ เพ่ือค้นหากลุม่เสีย่ง รวมทัง้ให้พนกังานในหน่วยงานท่ีสมัผสัใกล้ชดิผูต้ดิเชือ้
ท�าการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ และให้ท�างานจากที่บ้านเป็นการชั่วคราว
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• หลังจากรักษาอาการต่างๆ จากการติดเชื้อหายแล้ว ให้พนักงานตรวจคัดกรองด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ตาม
ความเหมาะสม พร้อมยื่นใบรับรองแพทย์ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก่อนกลับเข้าท�างาน

4. รณรงค์ให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ท้ังเข็มหลักและเข็มกระตุ้น พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อจัดหาวัคซีนเข็มหลักจ�านวน 2 เข็ม ให้แก่พนักงานทุกคน โดยบริษัทฯมีสัดส่วนพนักงานที่ได้รับวัคซีนเข็มหลัก
ครบสองเข็มร้อยละ 100 แล้ว

 รายงานด้านความปลอดภัยในการท�างาน

รวมบริษัทฯ
(หน่วย	:	ครั้ง)

เป้าหมายระยะยาว
ปี	พ.ศ.	2569

เป้าหมาย
ปี	พ.ศ.	2564

ผลการด�าเนินงาน
ปี	พ.ศ.	2564

จ�านวนการเกิดอบุติัเหตุจากการท�างานของพนักงานถึงขัน้หยุดงาน 0 0 15

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ หน่วย 2564 2563 2562 2561

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ ครั้ง 35 29 41 50

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ครั้ง 15 17 23 27

อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน ต่อ 200,000 ชั่วโมง
(Loss-time Injury Frequency Rate : LTIFR)

ครั้ง 0.71 0.74 0.89 0.98

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างานทั้งหมด ต่อ 200,000 ชั่วโมง
(Total Injury Frequency Rate : TIFR)

ครั้ง 1.67 1.34 1.59 1.85

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการท�างาน ครั้ง 0 0 0 0

  บริษัทฯได้ติดตามข้อมูลการด�าเนินงานเพ่ือความปลอดภัยในการท�างานอยู่เสมอ โดยในปี พ.ศ. 2564 แม้บริษัทฯมี
จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน 15 ครั้ง ลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 แต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯต้องการ
ให้เป็น 0 (ศูนย์) ซ่ึงสอดคล้องกับการค�านึงถึงความปลอดภัยของพนักงานขั้นสูงสุดของบริษัทฯ ประกอบกับในปีที่ผ่านมา 
บรษิทัฯได้ดูแลความปลอดภัยในการปฏิบตังิานของพนกังานอย่างท่ัวถึงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ท�าให้สถิติอุบัติเหตุลดลงจากอัตราความถ่ีของการบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน (Loss-time Injury Frequency 
Rate : LTIFR) ที่ลดลง โดยส่วนใหญ่เป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุจากเครื่องจักร อุปกรณ์ และการท�างานในลักษณะที่
ไม่ปลอดภยั ซึง่หลงัจากเกิดอบุตัเิหต ุบรษิทัฯได้ด�าเนนิการสอบสวนหาสาเหตทัุนท ีและจดัท�ามาตรการเพ่ือป้องกันการเกิดซ�า้ 
ทัง้จากหน่วยงานทีเ่กิดอบุตัเิหตแุละคณะท�างานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (SHE) รวมถงึ 
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดและเพ่ิมความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
ครอบคลมุท่ัวทัง้องค์กร เพ่ือลดผลกระทบต่อสขุภาพและชวิีตของพนกังาน ตลอดจนส่งผลถึงความต่อเน่ืองในการด�าเนินงาน
และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

 การดูแลและรักษาทรัพยากรบุคคล

  พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและคุณภาพของพนักงานเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความ
ส�าเรจ็อย่างย่ังยืน บรษิทัฯจงึให้ความส�าคญัอย่างย่ิงต่อการปรบัปรงุ พัฒนาระบบและกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคลให้มี
มาตรฐานและมปีระสทิธิภาพ สอดคล้องและสนับสนนุนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 
ธุรกิจและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ละเลยหรือไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตหรือการกระท�าใดๆ ที่อาจเอื้อโอกาสให้เกิด
การทุจริตและคอร์รัปชั่น ตลอดจนมีโอกาสเติบโตในหน้าท่ีการงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในสถานที่ท�างานและ
การท�างาน โดยบริษัทฯได้ด�าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1. จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือครบเกษียณอายุงาน รางวัลส�าหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการท�างาน ตาม
เงื่อนไขท่ีบริษัทฯก�าหนดเพ่ือเป็นผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงาน  นอกจากน้ี บริษัทฯจัดให้มีการอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานทุกระดับในเรื่องของการบริหารรายรับ-รายจ่าย และการออมเงิน เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ยามออก
จากงานหรือเมื่อเกษียณอายุ
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2. ส่งเสรมิความก้าวหน้าและการเตบิโตในสายอาชพีของพนกังาน โดยเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงศกัยภาพและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดฝึกอบรมท่ีจ�าเป็นและเพียงพอให้แก่พนักงาน โดยการสรรหาหลักสูตรต่างๆ โดย
เฉพาะในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ที่มีบทบาทอย่างมากในช่วงที่บริษัทฯไม่สามารถจัดการอบรมใน
รปูแบบห้องประชมุจรงิจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 มาช่วยเสรมิความรูใ้ห้แก่พนกังานอย่างต่อเน่ือง
และสามารถน�าไปพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนได้

3. ก�าหนดกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินผลพนักงานที่ชัดเจน เป็นธรรมและโปร่งใส ตลอดจนทบทวนโครงสร้างองค์กร
และสายงาน และอตัราก�าลงัคนท่ีเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี
ของพนักงานในแต่ละต�าแหน่ง รวมถึงการวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้าน
ก�าลงัคนเพ่ือรองรบัการเตบิโตของบรษิทัฯและช่วยเสรมิสร้างความผกูพันในองค์กรและรกัษาทรพัยากรบคุคลของบรษิทัฯ

4. ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด อาทิ จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยเพ่ิมเติมส�าหรับ
พนักงานต่างด้าวเพ่ือให้สามารถใช้ในการตดิต่อสือ่สารและปฏิบตังิานได้ รวมถึงจดัให้มกีล่องรบัความคิดเห็นท้ัง 3 ภาษา 
คอื ภาษาไทย ภาษาเมยีนมาร์ และภาษากัมพูชา เพ่ือรบัข้อเสนอแนะและข้อร้องเรยีนต่างๆ มาตรวจสอบ ปรบัปรงุแก้ไข
หรือชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

5. จดัให้มห้ีองรกัษาพยาบาล แพทย์และพยาบาลวิชาชพี และเตยีงแยกผูป่้วยชาย-หญิง และห้อง “มมุน�า้นมแม่” ให้พนักงาน
ที่เพิ่งคลอดบุตร รวมถึงห้องละหมาด/พื้นที่อาบน�้าละหมาดให้พนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามได้เข้ามาใช้ท�าศาสนกิจ

6. จัดให้มีห้องออกก�าลังกายส�าหรับพนักงาน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์

7. ให้ความส�าคญักับสทิธิและการมส่ีวนร่วมของพนกังานทกุคน โดยพนกังานทกุคนสามารถแสดงความคดิเห็น เสนอแนะ 
สอบถาม หรอืเจรจาร่วมกันในเรือ่งเก่ียวกับสวสัดกิารพนกังานผ่านทางคณะกรรมการสวัสดกิารทีม่าจากการเลอืกตัง้ของ
พนักงาน และช่องทางรับข้อเสนอแนะที่บริษัทฯจัดเตรียมไว้ เพ่ือความโปร่งใส สร้างขวัญก�าลังใจให้แก่พนักงาน และ 
ก่อให้เกิดความผูกพันในองค์กร

8. ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานคนพิการ โดยรับคนพิการเข้าท�างานและ/หรือสนับสนุนการอบรมฝึกงานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส�าหรับการเข้าท�างานในสถานประกอบการ อันเป็นการช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
คนพิการและความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป มีงานท�าและรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเล้ียงดูตนเอง
และครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี

	 ข้อมูลด้านบุคลากร

  ข้อมูลพนักงานของบริษัทฯในแต่ละปีสามารถจ�าแนกตามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

จ�าแนกตามเพศ/อายุ หน่วย 2564 2563 2562 2561

พนักงานทั้งหมด คน 1,385 1,473 2,569 3,381

จ�าแนกตามเพศ:

  - ชาย คน 561 601 1,046 1,421

  - หญิง คน 824 872 1,523 1,960

  สัดส่วนพนักงานชาย % 40.5 40.8 40.7 42.0

  สัดส่วนพนักงานหญิง % 59.5 59.2 59.3 58.0

จ�าแนกตามอายุ:

  - อายุน้อยกว่า 40 ปี คน 605 698 1,215 1,952

  - อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป คน 780 775 1,354 1,429

  สัดส่วนพนักงานอายุน้อยกว่า 40 ปี % 43.7 47.4 47.3 57.7

  สัดส่วนพนักงานอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป % 56.3 52.6 52.7 42.3
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ข้อมูลพนักงานที่เป็นคนพิการ หน่วย 2564 2563 2562 2561

ชาย คน 14 16 21 20

หญิง คน 10 18 21 24

รวม คน 24 34 42 44

สัดส่วนต่อพนักงานทั้งหมด % 1.7 2.3 1.6 1.3

ข้อมูลพนักงานที่ลาออกทั้งหมด หน่วย 2564 2563 2562 2561

อายุน้อยกว่า 40 ปี คน 505 1,005 1,090 1,658

อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป คน 126 689 248 214

รวม คน 631 1,694 1,338 1,872

อัตราการลาออกจากองค์กรทั้งหมด % 45.6 115.0 52.1 55.4

 โดยอัตราการลาออกอยู่ในระดับสูง มาจากการลาออกของพนักงานรายวันเป็นส่วนใหญ่

	 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

  บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหัวข้อ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

	 การด�าเนินงานเพื่อสังคม

	 การเปิด	“ศูนย์พักคอย”	เขตราษฎร์บูรณะ

  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯร่วมกับเขตราษฎร์บูรณะ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใน
เครอืของโรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จ�ากัด (มหาชน) เครอืข่ายอสงัหารมิทรพัย์ไทย และพันธมติรต่างๆ เปิด
ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตั้งอยู่ใกล้เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โดยการดัดแปลงและปรับปรุงอาคารคลังสินค้า
รมิน�า้ของบรษิทัฯทัง้การตดิตัง้อปุกรณ์ต่างๆ การจดัวางเตยีง การระบายอากาศ สภาพแวดล้อม ระบบการดแูลความปลอดภัย 
การติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) สถานท่ีพักขยะ และบริเวณโดยรอบศูนย์พักคอย และมีทีมบริหารจัดการโดยหน่วยงาน
สาธารณสุขและโรงพยาบาลประชาพัฒน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการหรือมี
อาการเลก็น้อย ซึง่สามารถรองรบัผูป่้วยได้ 200 เตยีง แบ่งเป็นผูป่้วยชาย 100 เตยีง และผูป่้วยหญิง 100 เตยีง โดยศนูย์พักคอย 
ดงักล่าว ท�าหน้าท่ีรองรบัผูป่้วยตดิเชือ้โควิด-19 กลุม่สเีขยีวท่ีไม่สามารถกักตวัท่ีบ้านได้ (Home Isolation) โดยแยกผูป่้วยจาก
บ้าน เพ่ือน�ามาพักคอยท่ีศนูย์พักคอย คดักรองอาการและดแูลเบือ้งต้น เพ่ือรอการส่งต่อไปรกัษาทีโ่รงพยาบาล และให้บรกิาร
รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ส�าหรับประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยในชุมชน สถานประกอบการ ฯลฯ ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งจะช่วย
ลดปัญหาการแพร่ระบาดและติดเชื้อของคนในครอบครัวและชุมชน

	 การมอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ให้แก่รัฐบาลเวียดนาม

  เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ น�า 
คณะกรรมการสภาธุรกิจและสมาคมมิตรภาพฯพร้อมภาคเอกชน มอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่รัฐบาลเวียดนาม โดยมี H.E. Mr. Phan Chi Thanh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ประจ�าประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ และนายธานี  ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมในพีธีส่งมอบ ณ 
กระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศให้การสนับสนุนร่วมกับภาคเอกชน มอบอุปกรณ์การแพทย์และ
เวชภณัฑ์ ประกอบด้วยหน้ากากแบบ N95 เครือ่งควบคมุการให้สารน�า้ทางเส้นเลอืด เตยีงฉกุเฉนิ เครือ่งผลติออกซเิจน เครือ่ง
เอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ มูลค่ารวม 2.5 ล้านบาท

รางวัลแห่งความส�าเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทฯได้รับในปี พ.ศ. 2564
รางวัล	Low	Carbon	Circular	Economy

 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โรงงานสาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี ได้รับรางวัล Low Carbon Circular Economy จากการเข้าร่วมเป็น
โรงงานต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่าในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงงานสาขาบางปูได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน จากกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึง่เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่สถานประกอบการท่ีมกีารบรหิารจดัการแรงงานสมัพันธ์
ทีด่ขีองนายจ้างและลกูจ้างทีต่ระหนักถึงความส�าคญัของการท�างานร่วมกัน การแบ่งปันประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และก่อให้เกิด
ระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ  ทั้งนี้ โรงงานสาขาบางปูได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันหลายปีแล้ว

รางวัลสถานประกอบกิจกรรมต้นแบบดีเด่น	ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงงานสาขาบางปูได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจกรรมต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี 2564 ระดบัจงัหวัด จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ซึง่เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่
สถานประกอบการทีป่ฏบิตัถูิกต้องตามกฎหมาย และมรีะบบการบรหิารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นๆ ในการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน

รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม	ประจ�าปี	2564

 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯได้รับรางวัลองค์กรท่ีสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเย่ียม ประจ�าปี 2564 จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการท่ีให้การสนับสนุนงานแก่คนพิการอย่างต่อเนื่อง โดย
รับคนพิการเข้าท�างาน และสนับสนุนการอบรมฝึกงานเตรียมความพร้อมในการเข้าท�างานในสถานประกอบการ

การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะดังต่อไปนี้

1. บรษิทัฯและบรษิทัย่อยถูกตรวจสอบหรอือยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานทีม่อี�านาจหน้าท่ีประเมนิ วินจิฉยั หรอืชีข้าดว่าการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างมีนัยส�าคัญในเรื่องเก่ียวกับหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความ 
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยมส่ีวนหรอืถูกกล่าวหาว่า มผีลกระทบด้านลบต่อสงัคม สิง่แวดล้อม หรอืไม่เป็นไปตาม
หลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)
 บรษิทัฯตระหนกัถึงความส�าคัญของการมบีทบาทและส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทนกลบัคนืสูส่งัคม โดยนายสน่ัน องัอบุลกุล 
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริม
ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ให้แก่ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พลังงาน การค้า และการทูตระหว่างประเทศ อาทิ 
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ  โรเกชั่น ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ภาษาและวัฒนธรรมปักก่ิง กรงุเทพฯ ประธานคณะกรรมการพลงังานหอการค้าไทย นายกสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัพาณิชยการ 
นายกสมาพันธ์สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนในเครอืมลูนธิิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการส่งเสรมิมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ีประธานสภาธุรกิจไทย-เวยีดนามนายกสมาคมมติรภาพไทย-เวียดนาม ประธานสภาธุรกิจไทย-ตะวนัออกกลาง 
กงสลุใหญ่กิตตมิศกัดิส์าธารณรฐัมลัดฟีส์ประจ�าประเทศไทย ประธานกิตตมิศกัดิ ์สมาคมคณะกงสลุกิตตมิศกัดิ ์(ประเทศไทย) และประธานสภา 
ACMECS แห่งประเทศไทย

 นายสนั่น  อังอุบลกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมในคณะท�างานสานพลังประชารัฐ (Public-Private Collaboration) โดยด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าทีมภาคเอกชน ด้านการส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (Head of Private Sector Team Export & Outbound  
Investment Promotion)

 นอกจากน้ี นายสนั่น  อังอุบลกุล ได้รับการคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย คนที่ 25 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยหลังจากเข้ารับต�าแหน่ง ได้ด�าเนินนโยบายเชิงรุกเร่งด่วน “Connect the 
Dots” เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนในการท�างานร่วมกับ
ภาครัฐ และเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างย่ังยืน และในนามหอการค้าไทย สภาหอการค้าไทย 
ประธานร่วมในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย และตัวแทนภาคเอกชน ได้เข้าไปมีบทบาทและร่วมกับภาครัฐในการด�าเนินนโยบายแก้ปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท้ังการร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการบริหารสถานการณ์
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ในการเตรียมการรองรับการเปิดประเทศ และประชุมร่วมกับ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและทีมงานในการเตรียมการรองรับการเปิดกรุงเทพฯ การรวบรวมภาคเอกชนในการร่วมกันจัดตั้ง “หน่วยความ
ร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย” เพ่ือสนับสนุนจุดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ภาครัฐได้กว่า 25 ศูนย์ ซึ่งช่วยเพ่ิม
จ�านวนการฉดีวัคซนีต่อวัน ลดความแออดัของจดุบรกิารฉดีวัคซนีตามสถานพยาบาล ตลอดจนกระจายและอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ได้มากขึ้น อีกทั้งร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการออกแบบระบบนัดหมายการเข้ารับการฉีดวัคซีนและข้อมูลต่างๆ ของประชาชน

 ด้วยผลจากการปฏิบัติหน้าท่ีและคุณประโยชน์ต่างๆ ท่ีได้ตอบแทนกลับคืนสู่สังคม นายสนั่น  อังอุบลกุล ได้รับรางวัล “CEO 
OF THE YEAR 2021...สุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2564” จาก เครือหนังสือพิมพ์ดอกเบ้ียธุรกิจและนิตยสารดอกเบี้ยรายเดือน ในฐานะ 
ผู้บริหารองค์กร ตัวแทนภาคเอกชน ที่ผลักดันมาตรการและนโยบายต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ อันก่อประโยชน์ ทั้งต่อองค์กรภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคเศรษฐกิจ-การลงทุน ภาคสังคม ตลอดจนภาคประชาชน ฯลฯ โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน อุตสาหกรรม และ
ประชาชน ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 บริษัทฯให้ความส�าคัญต่อการมีบทบาทและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและชุมชนตามความเหมาะสม 
ของวาระและโอกาส และด�าเนินการอยู่เป็นประจ�าเสมอส�าหรับสังคมและชุมชนท่ีอยู่ใกล้พ้ืนที่ส�านักงานและสาขาโรงงานของบริษัทฯ สิ่งที่
บริษัทฯได้ด�าเนินการตลอดมาไม่จ�ากัดขอบเขตเพียงการบริจาคเงินและส่ิงของหรือบริการสาธารณะเท่านั้น บริษัทฯยังด�าเนินการด้านอื่นๆ 
เพื่อพัฒนาชุมชน ได้แก่

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและผู้สนใจท่ีอยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนสนับสนุนสถานศึกษา
ตามจังหวัดต่างๆ ในด้านของสุขอนามัย อุปกรณ์การศึกษา และทุนการศึกษา เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้

• เปิดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าท�างานเพ่ือฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็น
ระบบก่อนส�าเร็จการศึกษา ท้ังในประเทศไทยและสาขาโรงงานในต่างประเทศ และสถาบันศึกษาเองก็สามารถพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ตลอดจนเปิดให้คณะจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาต่างๆ 
เข้าศึกษาดูงาน-เย่ียมชมกิจการ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดมุมมองที่จะได้รับการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่ท้ัง
บุคลากรของบริษัทฯและผู้เข้าเยี่ยมชม

• ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่คนในชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ ท้ังในด้านของการเสริมสร้างรายได้
และการพ่ึงพาตนเองด้วยหลักของการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านยาเสพติด และวิธีการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับผู้ป่วย

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

• ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย โดยการมอบเงิน
สนับสนุนเพื่อสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19
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4. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1  วิเคราะห์การด�าเนินงานและฐานะการเงิน

 4.1.1 สรุปผลการด�าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท

ตารางที่	1:	สรุปผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท

(หน่วย:	ล้านบาท)
ม.ค.-ธ.ค.

2564
ม.ค.-ธ.ค.

2563

YoY

+/(-) %

รายได้ 7,510 6,873 637 9.3% 

ก�าไรขั้นต้น 927 714 213 29.8% 

ก�าไรขั้นต้น (%) 12.3% 10.4% 2.0% -

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน 157 (44) 201 456.8% 

อัตราก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานต่อยอดขาย (%) 2.1% (0.6%) 2.7% -

EBITDA* 926 745 181 24.3% 

EBITDA Margin (%) 12.3% 10.8% 1.5% -

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 183 (100) 283 283.0% 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อยอดขาย (%) 2.4% (1.5%) 3.9% -

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 181 (92) 273 296.7% 

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.067 (0.034) 0.101 -

หมายเหตุ:  *EBITDA ไม่รวมส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ในปี พ.ศ. 2564 กลุม่บรษิทัมผีลประกอบการทีด่ขีึน้มากเมือ่เทยีบกับปีก่อนโดยมกี�าไรสทุธิส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้บรษิทัฯ 181 
ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 296.7 จากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิจ�านวน 92 ล้านบาท และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.3 หรือ 637 
ล้านบาทเป็นจ�านวน 7,510 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของทั้ง
กิจการในประเทศและต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น การส่งออกที่เริ่มฟื้นตัวและได้รับค�าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการจัดงานต่างๆ เริ่มกลับมา ขณะที่ผลประกอบการในไตรมาสสุดท้ายท่ีประเทศเวียดนามและอินเดียปรับตัวดีขึ้นจากการผ่อน
คลายมาตรการ Covid-19 มากขึ้น ส่งผลให้รายได้ของทั้งกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น

 กลุ่มบริษัทมีก�าไรขั้นต้นในปี พ.ศ. 2564 จ�านวน 927 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 213 ล้านบาท หรือร้อยละ 
29.8 โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 12.3 ปรับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 10.4 ในปี พ.ศ. 2563 เน่ืองจากผลของการปรับโครงสร้างภายใน 
กลุม่บรษิทั การบรหิารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่าย รวมถึงการวางแผนการจดัซือ้วัตถุดิบและปรบัปรงุกระบวนการผลติให้มปีระสทิธิภาพ
แม้ราคาวัตถุดิบจะดีดตัวขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน

 กลุม่บรษิทัมกี�าไรจากการด�าเนนิงานในปี พ.ศ. 2564 จ�านวน 157 ล้านบาท คดิเป็นอตัราก�าไรจากการด�าเนินงานต่อยอดขาย
ร้อยละ 2.1 เทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนจากการด�าเนินงาน 44 ล้านบาทหรืออัตราขาดทุนจากการด�าเนินงานต่อยอดขายร้อยละ 0.6

 กลุ่มบริษัทมีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย (“EBITDA”) จ�านวน 
926 ล้านบาท หรอื EBITDA margin ร้อยละ 12.3 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.8 ในปี พ.ศ. 2563 หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ 24.3 หรอื 181 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีก�าไรต่อหุ้น 0.067 บาทส�าหรับปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 ที่มีขาดทุนต่อหุ้น 0.034 บาท

รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 65



  4.1.2  ผลการด�าเนินงานตามส่วนงาน

16.5%
81.3%

ผลิตภัณฑ�เพ�่องานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ�เคร�่องใช�ในครัวเร�อน
แม�พ�มพ�และอื่นๆ

2.2%

รูปที่	1:	สัดส่วนรายได้แยกตามส่วนงานปี	2564

รูปที่	2	:	รายได้แยกตามส่วนงาน

ผลิตภัณฑ�เพ�่องานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ�เคร�่องใช�ในครัวเร�อน

แม�พ�มพ�และอื่นๆ

ม.ค.-ธ.ค. 2564

8,000

6,000

4,000

2,000

-

ล�านบาท

ม.ค.-ธ.ค. 2563

6,101

7,510 6,873

168
1,241

5,509

252
1,112

9.3%

10.7%

11.6%
33.3%

66 รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 1.  สายธุรกิจพลาสติก

	 	 1.1		 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

	 ตารางที่	2:	สรุปผลการด�าเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

(หน่วย:	ล้านบาท) ม.ค.-ธ.ค.	
2564

ม.ค.-ธ.ค.	
2563

YoY

+/(-) %

รายได้ 1,241 1,112 129 11.6% 

กิจการในประเทศ 963 887 76 8.6% 

กิจการในต่างประเทศ 278 225 53 23.6% 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน 57 (101) 158 156.4% 

อัตราก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานต่อยอดขาย (%) 4.6% (9.1%) 13.7% -

EBITDA* 125 (18) 143 794.4% 

EBITDA Margin (%) 10.1% (1.6%) 11.7% -

หมายเหตุ: *EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 ผลการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2564 เทียบปี พ.ศ. 2563

• รายได้เพ่ิมขึ้น 129 ล้านบาท (+11.6%) มาจากท้ังกิจการในประเทศและต่างประเทศ โดยกิจการในประเทศมียอดขายเพ่ิมข้ึน
จากการส่งออก เนือ่งจากตลาดต่างประเทศมกีารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจต่อเนือ่งภายหลงัผ่านพ้นสถานการณ์ Covid-19 มกีารวาง
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ในชว่งปลายปีส�าหรบัลกูค้าตลาดยโุรป ซึ่งได้พฒันาสนิค้าใหม่ๆ  รว่มกบัลกูค้าตัง้แต่ชว่งไตรมาส 2 อกี
ทั้งจากการคาดการณ์แนวโน้มปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า ราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งที่สูงต่อเน่ือง ท�าให้คู่แข่งในต่างประเทศ
ไม่สามารถส่งสินค้าไปขายได้ ส่งผลให้ลูกค้าในตลาดอเมริกามีค�าส่ังซื้อเข้ามาที่กลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีสินค้าขายใน
ตลาด ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงต้ังแต่ช่วงครึ่งปีหลังเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดังแสดงในรูปท่ี 3) 
ส�าหรบัยอดขายในประเทศผ่านช่องทางการขายแบบค้าส่ง (wholesales) มทีศิทางท่ีดขีึน้ภายหลงัจากทีก่ฎหมายควบคมุภาชนะ
เมลามนีมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่ปลายปี พ.ศ. 2563 ท�าให้คูแ่ข่งทีน่�าเข้าสนิค้าท่ีไม่ได้มาตรฐานลดลง และผูบ้รโิภคตระหนักถึงความ
ปลอดภยัในการเลอืกใช้ผลติภัณฑ์และภาชนะท่ีได้มาตรฐานมากขึน้ ขณะทีย่อดขายผ่านช่องทางการขายตรงและค้าปลกีลดลง
จากปีก่อน เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 ท�าให้ไม่สามารถจดักิจกรรมการขายได้ตามแผน และก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคหดตวัลง

รูปที่	3:	แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา:	BOT
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 ในปี พ.ศ. 2564 กิจการในต่างประเทศมีรายได้เพ่ิมขึ้นมาจากบริษัทย่อยในประเทศอินเดียเป็นหลัก เนื่องจากสถานการณ์ 
Covid-19 ท่ีผ่อนคลายมากกว่าปีก่อน ยอดขายกลุ่ม HORECA และ Modern Trade เติบโตขึ้นหลังจากการคลาย lockdown 
ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล Dewali ท่ีขายสินค้าได้มากขึ้น ขณะที่บริษัทย่อยในประเทศ
เวียดนามมยีอดขายลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ของประเทศเวียดนาม
ตอนใต้ ซึง่มกีารสัง่ปิดเมอืง รวมถึงห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงไตรมาส 3 ส่งผลให้ยอดขายผ่านช่องทาง Traditional 
market และ HORECA ลดลง อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนามมกีารควบคมุการแพร่ระบาดได้ด ีตัง้แต่ต้นไตรมาส 4 มกีารฟ้ืนตวั 
ทางเศรษฐกิจดีขึ้นส่งผลให้ยอดขายผ่านช่องทาง Modern trade ในช่วงสิ้นปีส�าหรับสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น

• EBITDA เพ่ิมขึน้ 143 ล้านบาท (+794.4%) มาจากผลการด�าเนินงานท่ีปรบัตวัดขีึน้ แม้ราคาวตัถุดบิจะเพ่ิมขึน้เมือ่เทียบกับปีก่อน 
ดังแสดงในรูปท่ี 4 นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทด�าเนินการจัดเก็บวัตถุดิบให้เพียงพอต่อค�าส่ังซื้อในอนาคตเพ่ือบรรเทาผลกระทบเรื่อง
ราคาท่ีสงูขึน้ต่อเนือ่ง ควบคูไ่ปกับการปรบัราคาสนิค้าให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดบิ รวมถึงการปรบัปรงุกระบวนการผลติเพ่ือลด
การสญูเสยีจากการผลติได้ดขีึน้ และจากการปรบัโครงสร้างภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่งท�าให้กลุม่บรษิทัมกีารควบคมุค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนนิงานได้ดีข้ึน ท�าให้ในปีนีม้กี�าไรจากการด�าเนนิงานและม ีEBITDA เพ่ิมขึน้มากเมือ่เทียบกับขาดทนุจากการด�าเนนิงาน 
จ�านวนมากในปีก่อนและ EBITDA ติดลบ

	 	 1.2		 กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

	 ตารางที่	3:	สรุปผลการด�าเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม	

(หน่วย:	ล้านบาท) ม.ค.-ธ.ค.	
2564

ม.ค.-ธ.ค.	
2563

YoY

+/(-) %

รายได้ 6,101 5,509 592 10.7% 

กิจการในประเทศ 3,939 3,717 222 6.0% 

กิจการในต่างประเทศ 2,162 1,792 370 20.6% 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน 111 90 21 23.3% 

อัตราก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานต่อยอดขาย (%) 1.8% 1.6% 0.2% -

EBITDA* 680 698 (18) (2.6%)

EBITDA Margin (%) 11.1% 12.7% (1.5%) -

หมายเหตุ:  *EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม      
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รูปที่	4:	แนวโน้มราคาวัตถุดิบหลักย้อนหลังตั้งแต่ปี	2563

ที่มา: ฝ่ายวิจัยของบริษัทฯ
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 ผลการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2564 เทียบปี พ.ศ. 2563

• รายได้เพิ่มขึ้น 592 ล้านบาท (+10.7%) มาจาก

  สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมของกิจการในประเทศมียอดขายที่เพิ่มขึ้น ได้แก่

• สนิค้ากลุม่พาเลท และลงับรรจภัุณฑ์มคี�าสัง่ซือ้จากลกูค้าเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการส่งออกพาเลทเนือ่งจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
มีปัญหาด้านการผลิต และบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และห้างค้าปลีกมีค�าสั่งซื้อลังบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

• สินค้ากลุ่มเปลือกแบตเตอรี่ ได้รับค�าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัว

• สินค้ากลุ่มถังขยะ ได้รับค�าสั่งซื้อจากภาครัฐส�าหรับถังขยะสีแดงเพื่อแยกขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• สินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารได้รับค�าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามความนิยมบริการจัดส่งอาหารถึงที่หมาย (Food Delivery) ที่เพิ่มขึ้น

 สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมของกิจการในต่างประเทศมียอดขายเพ่ิมขึ้นจากสินค้ากลุ่มลัง พาเลท ถังสี และ
เปลือกแบตเตอรี่ เนื่องจากการขยายฐานลูกค้าและตลาดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามที่เติบโตดีทั้งในส่วน
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์ และห้างค้าปลีกที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

 ส�าหรับสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มมียอดขายเพ่ิมขึ้นทั้งกิจการในประเทศและต่างประเทศจากการขยายฐาน
ลกูค้ารายใหม่ในประเทศและส่งออกเพ่ิมมากขึน้ ควบคูไ่ปกับการพัฒนาและน�าเสนอผลติภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ตอบสนอง
กับแนวโน้มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต ประกอบกับการปรับราคาขายตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

 ในปี พ.ศ. 2564 ราคาวัตถุดิบหลักยังคงสูงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อน ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยมีประเภทของวัตถุดิบที่ใช้ผลิต
แต่ละกลุ่มสินค้า ดังต่อไปนี้
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• PP COPO ใช้ส�าหรับสินค้าถังสี ลังบรรจุภัณฑ์ และเปลือกแบตเตอรี่

• PP HOMO ใช้ส�าหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์

• HDPE ใช้ส�าหรับสินค้าพาเลท ถังขยะ ลังน�้าดื่ม และฝาขวดน�้า

• PET ใช้ส�าหรับสินค้าขวดน�้าดื่ม

รูปที่	5:	แนวโน้มราคาวัตถุดิบหลักย้อนหลังตั้งแต่ปี	2563

ที่มา: ICIS
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• EBITDA ลดลง 18 ล้านบาท (-2.6%) มาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามทางตอนใต้เป็นหลักที่ได้
รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรคระบาดของรัฐบาล ขณะที่มีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นอันเก่ียวเนื่องกับการกักตัวให้พนักงาน
อยู่อาศัยและท�างานในโรงงานตามมาตรการ Bubble & Seal และการตรวจโควิดของพนักงานอย่างสม�่าเสมอ ขณะที่ผลการ
ด�าเนนิงานของกิจการในประเทศปรบัตวัดขีึน้จากการปรบัปรงุกระบวนการผลติให้มปีระสทิธิภาพมากขึน้แม้ว่าต้นทนุวัตถุดบิ
จะสูงขึ้นควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

 2.  สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

	 ตารางที่	4:	สรุปผลการด�าเนินงานสายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

(หน่วย:	ล้านบาท)
ม.ค.-ธ.ค.	

2564
ม.ค.-ธ.ค.	

2563
YoY

+/(-) %

รายได้ 168 252 (84) (33.3%)

ธุรกิจแม่พิมพ์ 168 252 (84) (33.3%)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน (11) (33) 22 66.7% 

อัตราก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงานต่อยอดขาย (%) (6.5%) (13.1%) 6.5% -

EBITDA* 0 (22) 22 100.0% 

EBITDA Margin (%) 0.0% (8.7%) 8.7% -

หมายเหตุ: *EBITDA ไม่รวมรายได้อื่นและส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ผลการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2564 เทียบปี พ.ศ. 2563

• รายได้ลดลง 84 ล้านบาท (-33.3%) จากการชะลอการส่งมอบแม่พิมพ์ของบริษัทย่อยในประเทศ เนื่องจากปีก่อนบริษัท
ผลิตรถยนต์หยุดด�าเนินการชั่วคราว ส่งผลให้ค�าส่ังผลิตแม่พิมพ์ลดลง กระทบถึงการส่งมอบและรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ลดลง 
ขณะที่ค�าสั่งผลิตเริ่มกลับเข้ามาในปีนี้ตามภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ที่กลับมาฟื้นตัว

• EBITDA เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท (+100.0%) จากการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น

 4.1.3  ฐานะการเงินรวม

	 ตารางที่	5:	รายการส�าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย:	ล้านบาท) 31	ธ.ค.	2564 31	ธ.ค.	2563
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  672  583 89

ลูกหนี้การค้า  1,540  1,330 210

สินค้าคงเหลือ  1,107  860 247

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  3,651  3,782 (131)

รวมสินทรัพย์*  8,046  7,659 387

เจ้าหนี้การค้า  962  798 164

เงินกู้ยืมระยะสั้น  1,187  1,646 (459)

เงินกู้ยืมระยะยาว  1,059  734 325

รวมหนี้สิน*  3,903  3,866 37

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น*  4,143  3,793 350

หมายเหตุ: *ผลรวมทั้งหมดจากงบแสดงฐานะการเงินรวม      
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 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมี 

สินทรัพย์รวม	8,046	ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 387 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่ส�าคัญ ดังนี้

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 672 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 89 ล้านบาท

• ลูกหนี้การค้า 1,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 210 ล้านบาท โดยเฉพาะลูกหนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มตามยอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นของกิจการในประเทศเวียดนาม

• สินค้าคงเหลือ 1,107 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน 247 ล้านบาท จากการส�ารองวัตถุดิบมากขึ้น เพ่ือบรรเทาผลกระทบของต้นทุน
ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และจัดเก็บสินค้าส�าเร็จรูปเพื่อรองรับค�าสั่งซื้อจากลูกค้า

• ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 3,651 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 131 ล้านบาท มาจากค่าเสือ่มราคาเป็นหลกัสทุธิจากการซือ้สนิทรพัย์ถาวร

หนี้สินรวม	3,903	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน 37 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่ส�าคัญ ดังนี้

• เจ้าหน้ีการค้า 962 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ�านวน 164 ล้านบาท จากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพ่ิมขึ้นของกลุ่มบริษัทเพ่ือรองรับปริมาณการ
ผลิตส�าหรับค�าสั่งซื้อ

• ภาระหนี้เงินกู้ยืม 2,246 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 134 ล้านบาท มาจากการแปลงเงินกู้ระยะสั้นเป็นระยะยาวกับธนาคารจ�านวน 
400 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดความเสี่ยง ขณะที่มีการกู้เพิ่มและช�าระคืนบางส่วน ท�าให้เงินกู้ระยะสั้นลดลงจ�านวน 
459 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นจ�านวน 325 ล้านบาท

 ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,143	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจ�านวน 350 ล้านบาท จากผลก�าไรจากการด�าเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น

 4.1.4 กระแสเงินสด

 กลุม่บรษิทัมเีงนิสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพิ่มขึ้นจ�านวน 105 ล้านบาท โดยมาจาก

• เงนิสดได้รบัจากกิจกรรมด�าเนนิงาน จ�านวน 
622 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจากสนิทรพัย์
ด�าเนนิงานโดยเฉพาะสนิค้าคงเหลอืเน่ืองจาก
ส�ารองวัตถดิุบและสนิค้าส�าเรจ็รปูเพ่ิมขึน้และ
ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

• เงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ�านวน 325 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากมี
การลงทนุซือ้สนิทรพัย์ถาวร ขณะทีเ่งนิปันผล
รับลดลง

• เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 192 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากยอดการช�าระคืนตามก�าหนดของเงินกู้ยืม 
ระยะยาวลดลง และมีการเบิกถอนเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น

 ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุม่บรษิทัยังมวีงเงนิสนิเชือ่ท่ียังไม่ได้เบกิถอน ซึง่ประกอบด้วยเงินเบกิเกนิบญัช ีเงนิกู้หมนุเวียน
และเงินกู้ระยะยาว รวมมากกว่า 3,000 ล้านบาท

 4.1.5 ข้อก�าหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้

 สญัญาเงนิกูกั้บสถาบนัการเงนิในปัจจบุนัของบรษิทัฯ ไม่มกีารจดจ�านองทรพัย์สนิหรอืภาระค�า้ประกันใดๆ ทีอ่าจมผีลกระทบ
ต่อการด�าเนินงานหรือการขยายธุรกิจของบริษัทฯ มีเพียงเงื่อนไขข้อก�าหนดในการด�ารงอัตราส่วนทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้เท่านั้น ซึ่งมี 2 อัตราส่วน สรุปได้ดังนี้

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

 นิยามและสูตรการค�านวณ

 D:E Ratio = หนี้สิน ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามงบแสดงฐานะการเงิน)

ตารางที่	6:	งบกระแสเงินสด

(หน่วย:	ล้านบาท)
12	เดือน

2564
12	เดือน

2563
เปลี่ยน
แปลง

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  622 1,064 (442)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (325) (284) (41)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (192) (494) 302

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 105 286 (181)
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2. อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio - “DSCR”) ไม่ต�่ากว่า 1.1 เท่า

 นิยามและสูตรการค�านวณ

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

 EBITDA หมายถึง ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ตามงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) + ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (ตามงบกระแสเงินสด)

 ดอกเบี้ยจ่าย หมายถึง ต้นทุนทางการเงิน (ตามงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

 ส่วนของเงนิกู้ยืมระยะยาวท่ีก�าหนดช�าระในหนึง่ปี หมายถึง เงนิต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีครบก�าหนดช�าระในปีนัน้ๆ 
(ตามงบแสดงฐานะการเงินของปีก่อนปีที่ใช้ในการค�านวณอัตราส่วน)

 ผลจากการค�านวณตามสตูรการค�านวณด้วยตวัเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ระบใุนสญัญาเงนิกู้ดงักล่าวข้างต้น บรษิทัฯ
มีอัตราส่วนทางการเงินดังนี้

(หน่วย	:	เท่า) ข้อก�าหนด ปี	พ.ศ.	2564 ปี	พ.ศ.	2563

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2.0 0.47 0.54

อัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ ไม่ต�่ากว่า 1.1 2.01 1.13

 ปี พ.ศ. 2564 บรษิทัฯผ่านเกณฑ์ข้อก�าหนดทางการเงนิของสญัญาเงนิกู้ท้ังสองอตัราส่วนดงักล่าวโดยมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นลดลงจากปีก่อนจากการลดลงของภาระหน้ีเงินกู้และส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น 
เพ่ิมขึน้ตามผลการด�าเนนิงานและมลูค่าองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนีเ้พ่ิมขึน้จาก
ปีก่อนตามผลการด�าเนินงานท่ีดขีึน้ ประกอบกับรายจ่ายดอกเบีย้และภาระหนีเ้งนิกูยื้มระยะยาวทีถึ่งก�าหนดช�าระทีล่ดลง โดยบรษิทัฯ
สามารถจ่ายช�าระคนืเงนิต้นและดอกเบีย้ให้แก่ผูใ้ห้สนิเชือ่ทุกรายได้อย่างครบถ้วนตามก�าหนดเวลาด้วยกระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงาน 
ของบรษิทัฯ ประกอบกับบรษิทัฯได้แปลงเงนิกู้ระยะสัน้เป็นระยะยาวกับธนาคารจ�านวน 400 ล้านบาทในระหว่างปี พ.ศ. 2564 เพ่ือลด
ความเสี่ยงทางการเงิน ท�าให้ภาระหนี้เงินกู้ระยะสั้นของบริษัทฯลดลงอย่างมาก

 นอกจากนี ้ตามแผนงานประจ�าปี พ.ศ. 2565 ทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัไิว้ และความระมดัระวังในการใช้จ่ายลงทุนและ
การก่อหน้ีเพ่ิม ตลอดจนการลดลงของภาระดอกเบี้ยจ่ายและภาระหน้ีเงินต้นท่ีต้องช�าระ บริษัทฯจึงเชื่อมั่นว่า บริษัทฯสามารถผ่าน
เกณฑ์เงื่อนไขข้อก�าหนดทางการเงินดังกล่าวได้

 4.1.6 เหตุการณ์ส�าคัญอื่นที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

 ในปี พ.ศ. 2564 กลุม่บรษิทัมเีหตุการณ์ทีส่�าคัญต่างๆ ซึง่รวมถงึเหตกุารณ์ทีบ่รษิทัฯได้รายงานต่อสาธารณชนเมือ่คณะกรรมการบรษิทั 
ได้มีมติอนุมัติในวาระน้ันๆ แล้วตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านทาง ELCID 
ตลอดจนเว็บไซต์และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ สรุปได้ดังต่อไปนี้

	 1.	 การต่ออายุค�้าประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนให้แก่บริษัทย่อย

  ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯได้ต่ออายุ Standby Letter of Credit เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้แก่สถาบันการเงิน
ในประเทศอินเดียแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 33.0 ล้านอินเดียรูปี (หรือประมาณ 15 ล้านบาท) เพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
ให้แก่ Srithai Superware Manufacturing Private Limited บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100.0 โดยเป็นการค�้าประกัน
แบบปีต่อปีและวงเงินค�้าประกันเท่าเดิมเช่นเดียวกับปีก่อน

	 2.	 การเลิกกิจการของบริษัทร่วมโดยอ้อม

  ในปี พ.ศ. 2564 Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD. (“SSM”) บริษัทร่วมโดยอ้อมที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 48.0 
ผ่านบริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด ได้ด�าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเลิกกิจการกับหน่วยงานราชการของประเทศมาเลเซียและอยู่
ระหว่างการช�าระบญัช ีภายหลงัประสบผลขาดทนุจากการด�าเนนิงานมาหลายปีจากการขยายตลาดและฐานลกูค้าในประเทศ
มาเลเซยีไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีก�าหนดไว้ อย่างไรก็ด ีการเลกิกิจการของ SSM ไม่ส่งผลต่องบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทั 
ศรีไทย ซันโค จ�ากัด อย่างมีสาระส�าคัญ เน่ืองจาก SSM มีทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วเพียง 500,000 มาเลเซียริงกิต (หรือ
ประมาณ 4 ล้านบาท) เท่านั้น
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3.	 วงเงินสินเชื่อระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

 ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯได้รับการสนับสนุนทางการเงินเป็นวงเงินสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ประเภทไม่มีหลักประกันจากสถาบัน
การเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 100 ล้านบาท ส�าหรับระยะเวลา 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และแบบลอยตัวผสมกัน 
เพ่ือใช้สนับสนุนการลงทุน บริษัทฯได้ลงนามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2563 และเบิกถอนวงเงินกู้ดังกล่าวครบเต็ม
จ�านวนแล้วในปี พ.ศ. 2564

 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯได้รับการสนับสนุนทางการเงินเป็นวงเงินสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ประเภทไม่มีหลักประกัน เพิ่มเติมอีก
จากสถาบันการเงินในประเทศสองแห่ง ในวงเงินรวม 500 ล้านบาท ดังนี้

• วงเงนิ 400 ล้านบาท ส�าหรบัระยะเวลา 7 ปี มอีตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ส�าหรบัใช้แปลงเงนิกู้ระยะสัน้เป็นระยะยาว โดย
บริษัทฯได้ลงนามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวในไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564 และเบิกถอนวงเงินกู้ดังกล่าวครบเต็มจ�านวนแล้วใน
ปี พ.ศ. 2564

• วงเงนิ 100 ล้านบาท ส�าหรบัระยะเวลา 5 ปี มอีตัราดอกเบีย้ทัง้แบบคงทีแ่ละแบบลอยตวัผสมกัน ส�าหรบัใช้สนับสนุนการ
ลงทนุ โดยบรษิทัฯได้ลงนามสญัญาเงนิกู้ดงักล่าวในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2564 และคาดว่าจะเบกิถอนวงเงนิกู้ในปี พ.ศ. 2565

 นอกจากนี้ สถาบันการเงินทั้งสองแห่งดังกล่าวได้ปรับลดวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ให้แก่บริษัทฯส่วนหนึ่งหลังจากเพิ่มวงเงินกู้
ระยะยาวให้แก่บรษิทัฯและปรบัลดวงเงนิประเภททีบ่รษิทัฯไม่ได้ใช้ อย่างไรก็ด ีวงเงนิสนิเชือ่หมนุเวยีนรวมท่ีบรษิทัฯมอียู่กับทกุสถาบนั
การเงินในปัจจุบัน มีอยู่อย่างเพียงพอส�าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ตลอดจนบริษัทฯ
สามารถจัดสรรการใช้วงเงินจากแต่ละแหล่งด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมได้

 ในการก่อภาระหน้ีเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทและ 
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้บริษัทฯมีต้นทุนทางการเงินและเงื่อนไขเงินกู้ที่มีความเหมาะสม สามารถ
ช�าระคืนเงินกู้ และลดความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางการเงินที่ผูกพันบริษัทฯตามสัญญาเงินกู้ อนึ่ง ปัจจุบัน
บริษัทฯมีสภาพคล่องทางการเงินส�าหรับรองรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอ และสามารถช�าระคืน 
หนี้เงินกู้ได้ตามก�าหนดเวลา รายละเอียดของภาระหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวมจ�านวน 
681.28 ล้านบาท แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิส�าหรบัปี สิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หวัข้อ 17.2 เงนิกู้ยมืระยะยาว

4.	 อื่นๆ

4.1	 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

• Mr. Goh Ah Bee (นายอาห์ บี โกห์) ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภณัฑ์เพือ่
งานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

• นายณพล เลิศสุมิตรกุล ได้รับมอบหมายให้รักษาการต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ-ประจ�าส�านักกรรมการ
ผู้จัดการ ภายหลังเกษียณอายุพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

4.2	 การจัดสรรเงินก�าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล

  บรษิทัฯจดัสรรเงนิก�าไรสทุธิประจ�าปี พ.ศ. 2563 เพ่ือส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 2,000,000 บาท โดยงดจ่ายเงนิปันผล
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 40 (ประจ�าปี พ.ศ. 2564) เนื่องจากผลการด�าเนินงานตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการประจ�าปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯเพิ่งเริ่มฟื้นตัวและมีก�าไร และส�ารองเป็นเงินสดหมุนเวียนใช้ในกิจการ

  อย่างไรก็ดี บริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด (“SSK”) Srithai (Vietnam) Company 
Limited (“SVN”) และบรษิทั ศรไีทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด (“SOT”) ได้ประกาศจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี พ.ศ. 2563 และ
เงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี พ.ศ. 2564 รวมสรุปดังนี้
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ชื่อบริษัท เงินปันผลทั้งสิ้น
(ล้านบาท)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ

รายได้เงินปันผล
ส่วนของบริษัทฯ

(ล้านบาท)

SSK 37 100.0 37

SVN 13 100.0 13

SOT 3 75.0 2

รวม 53 52

4.3	 ผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการและผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	พ.ศ.	
2564

  ในปี พ.ศ. 2564 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยได้ประเมนิการก�ากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ ด้วยผลการ
ประเมนิระดบั “ดีเลศิ” (Excellent) และสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยได้ประเมนิคณุภาพการประชมุผูถื้อหุ้นสามญั ด้วยคะแนน
เต็มร้อยละ 100 ซึ่งสะท้อนถึงผลส�าเร็จของบริษัทฯในการรักษามาตรฐานการท�างาน

4.4	 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

	 •	 การอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรสุทธิเพื่อส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

  เมือ่วนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัเิสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่41 
(ประจ�าปี พ.ศ. 2565) เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก�าไรสุทธิประจ�าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 
4,990,480 บาท และจ่ายเงนิปันผลจากก�าไรสะสมยังไม่ได้จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท รวมเป็นเงนิ
จ�านวน 81,297,144 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.06 ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การเสนอให้จัดสรร
เงนิก�าไรสทุธิและการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะน�าเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที ่41 (ประจ�าปี พ.ศ. 2565) 
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2  คาดการณ์ภาพรวมธุรกิจในปี พ.ศ. 2565

 1. สายธุรกิจพลาสติก

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

  เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังมคีวามอ่อนไหวจากการกลบัมาแพร่ระบาดอย่างหนกัอกีครัง้ในปี พ.ศ. 2565 ของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด-19 สายพันธ์ุโอมคิรอน จ�านวนตวัเลขผูต้ดิเชือ้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ต้นปี พ.ศ. 2565 แม้ว่าจ�านวน
ตวัเลขผูไ้ด้รบัวคัซนีเขม็หลกัและเขม็กระตุน้จะเพ่ิมขึน้และครอบคลมุประชาชนมากข้ึน และอาการของผูต้ดิเชือ้สายพันธ์ุน้ีส่วน
ใหญ่ไม่รนุแรงเท่าสายพันธ์ุทีผ่่านมา ส่งผลให้การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและทัว่โลกอาจเกิดการชะลอตวั อตัรา
การว่างงานและอตัราเงนิเฟ้อ ก�าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคและหน้ีสนิภาคครวัเรอืนท่ียังเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิธุรกิจและมผีลต่อ
การเติบโตของยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้น 
ซึ่งแม้ไม่ได้กระทบต่อกลุ่มบริษัทโดยตรงเน่ืองจากฐานลูกค้าส่งออกของกลุ่มบริษัทไม่ได้อยู่ในสองประเทศดังกล่าว แต่อาจ
กระทบทางอ้อมต่อราคาน�้ามันและอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบ ค่าขนส่งสินค้า 
และรายได้ส่งออกของกลุ่มบริษัท

  อย่างไรก็ดี การให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในองค์กร 
เพ่ือให้สายการผลติของกลุม่บรษิทัสามารถด�าเนินการผลติได้ต่อเนือ่งและมคีวามพร้อมต่อค�าสัง่ซือ้ มาตรการต่างๆ ของภาครฐั 
ทีจ่ะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ และแนวโน้มการฟ้ืนตวัของตลาดต่างประเทศท่ีดขีึน้ ท�าให้กลุม่บรษิทัคาดว่ายอดขายในปี พ.ศ. 2565 
ทัง้ในประเทศและส่งออกของกิจการในประเทศยังมโีอกาสทีจ่ะเตบิโตขึน้เมือ่เทยีบกับปี พ.ศ. 2564 และมผีลประกอบการทีดี่ขึน้
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  ส�าหรับกิจการในต่างประเทศ เวียดนามนอกจากเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ยังเป็นประเทศที่มีการ
บรหิารจดัการและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างด ีขณะทีป่ระเทศอนิเดยีคาดว่าภาวะเศรษฐกิจจะเริม่
ฟื้นตัว ประกอบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายต่างๆ กอปรกับการปรับทีมผู้บริหารใหม่ตั้งแต่ปีก่อน 
จึงคาดว่ายอดขายและก�าไรส�าหรับกิจการในต่างประเทศท้ังสองประเทศจะมีทิศทางท่ีดีขึ้นจากการขยายฐานของกลุ่มลูกค้า
และออกผลิตภัณฑ์ใหม่

  กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

  ในปี พ.ศ. 2565 กลุม่ผลติภัณฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรมของกลุม่บรษิทัท้ังของกิจการในประเทศและกิจการต่างประเทศ
มแีนวโน้มทีด่ขีึน้ตามภาวะอตุสาหกรรมทัง้ในประเทศไทยและเวียดนามท่ีฟ้ืนตวัและเตบิโตได้จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ของภาครัฐ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายลงทุนของภาคอุตสาหกรรมท่ีดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และการปรับตัวของ
ธุรกิจต่างๆ ให้สามารถด�าเนนิต่อไปได้ ประกอบกับแนวโน้มของราคาวัตถุดบิท่ีปรบัตวัสงูข้ึนท่ีส่งผลต่อราคาขายท่ีเพ่ิมขึน้ของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพ่ืองานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท และบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการมากขึ้นและมีการเติบโตที่ดีใน
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารแบบใช้ครั้งเดียว และ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล

  นอกจากน้ี ด้วยการบรหิารจดัการองค์กรท่ีเน้นประสทิธิภาพในการผลติ การบรหิารจดัการโดยการวางแผนและควบคมุ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน มาตรการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดในองค์กรท่ีเข้มงวดท่ีส่งผลให้สายการผลิตของกลุ่มบริษัท
สามารถด�าเนินการผลิตได้อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้าและลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ ช่วยให้ภาพรวม
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทส�าหรับปี พ.ศ. 2565 สามารถเติบโตได้และมีผลประกอบการที่ดี

 2. สายธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ

 กลุม่แม่พิมพ์คาดว่ายอดขายในปี พ.ศ. 2565 จะเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2564 ตามภาวะอตุสาหกรรมทีป่รบัตวัดีข้ึนและการตดิตาม
เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้า ตลอดจนการขยายฐานลูกค้างานแม่พิมพ์ให้มากขึ้น

 ดงัน้ัน แม้กลุม่บรษิทัจะได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด-19 แต่ด้วยความหลากหลายของผลติภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทที่ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ท�าให้สามารถสร้างความสมดุลของผลิตภัณฑ์ที่น�าเสนอลูกค้าได้ กอปรกับกลุ่มบริษัท
ได้ตดิตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและวางมาตรการควบคมุทีเ่ข้มงวดอย่างใกล้ชดิ และปรบักลยุทธ์เพ่ือรองรบักับผลกระทบต่างๆ 
ทีอ่าจเกิดขึน้ ควบคูไ่ปกับการควบคมุต้นทุนและค่าใช้จ่าย และเน้นการบรหิารจดัการสภาพคล่อง เงินทนุหมนุเวยีน และกระแสเงนิสด 
รวมถงึการบรหิารท้ังห่วงโซ่อปุทาน ท�าให้ผลการด�าเนนิงานของปี พ.ศ. 2564 ปรบัตวัดขีึน้ ขณะเดยีวกัน บรษิทัฯก็ก�าลงัมองหาโอกาส
ทางธรุกจิใหม่ๆ  เพือ่เสริมศกัยภาพและการเตบิโตของบริษทัฯในอนาคต บริษัทฯจงึเชื่อมั่นว่าผลการด�าเนนิงานของปี พ.ศ. 2565 จะมี
ทิศทางที่ดีขึ้น

4.3 ข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

 4.3.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และมีรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขดัง 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส�าหรับงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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 4.3.2  ตารางสรุปงบการเงินรวม

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 672 583 321

 ลูกหนี้การค้า 1,540 1,330 1,737

 ลูกหนี้อื่น 44 77 57

 สินค้าคงเหลือ 1,107 860 1,177

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 74 97 96

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,437 2,947 3,388

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน 10 9 6

 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและเงินลงทุนระยะยาวอื่น 153 139 147

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 193 184 205

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 149 161 133

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,651 3,782 4,185

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม 20 24 29

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 198 210 231

 สินทรัพย์สิทธิการใช้และสิทธิการเช่า 194 182 124

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 41 21 24

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,609 4,712 5,084

รวมสินทรัพย์ 8,046 7,659 8,472
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สรุปงบฐานะการเงินรวม	(ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563 2562

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,187 1,646 1,703

 เจ้าหนี้การค้า 962 798 916

 เจ้าหนี้อื่น 236 231 300

 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 385 310 514

 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 16 18 0

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 39 30 39

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,825 3,033 3,472

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 673 424 633

 หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 42 39 2

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 351 361 414

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 12 9 5

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,078 833 1,054

รวมหนี้สิน 3,903 3,866 4,526

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น 2,710 2,710 2,710

 ส่วนเกินทุนจากหุ้นสามัญซื้อคืน 20 20 20

 ก�าไรสะสม 1,419 1,239 1,357

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (245) (415) (391)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,904 3,554 3,696

 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 239 239 250

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,143 3,793 3,946

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,046 7,659 8,472
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สรุปงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563 2562

รายได้ 7,510 6,873 8,846

ต้นทุนขาย (6,583) (6,159) (8,082)

ก�าไรขั้นต้น 927 714 764

รายได้เงินปันผล 3 4 5

รายได้อื่น 104 69 62

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (770) (758) (968)

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากกิจกรรมด�าเนินงาน 264 29 (137)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 25 1 16

ต้นทุนทางการเงิน (71) (89) (123)

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้ 218 (59) (244)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (35) (41) 32

ก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับปี 183 (100) (212)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 0 0 (25)

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 158 (5) (100)

 ผลกระทบของภาษีเงินได้ 0 0 5

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 – สุทธิจากภาษีเงินได้ 158 (5) (120)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 ก�าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วย

 มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 13 7 0

 ส่วนแบ่งก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (1) 0 0

 ผลกระทบของภาษีเงินได้ (2) (2) 0

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 – สุทธิจากภาษีเงินได้ 10 5 0

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 168 0 (120)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 351 (100) (332)

การแบ่งปันก�าไร	(ขาดทุน)

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 181 (92) (215)

 ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 2 (8) 3

183 (100) (212)

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 351 (92) (342)

 ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 0 (8) 10

351 (100) (332)

ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

 ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.067 (0.034) (0.079)
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สรุปงบกระแสเงินสดรวม

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 218 (59) (244)

รายการปรับกระทบยอดก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

 จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 662 716 759

 ค่าตัดจ่ายสินทรัพย์ 6 12 11

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 24 4 33

 (ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและ

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (19) (7) 4

 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 26 42 47

 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

 - โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 0 20 0

 (ก�าไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (9) 2 7

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (25) (1) (16)

 ดอกเบี้ยรับและรายได้เงินปันผล (5) (6) (8)

 ต้นทุนทางการเงิน 71 89 123

 อื่นๆ (1) (1) 24

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินด�าเนินงาน 948 811 740

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (124) 389 299

 สินค้าคงเหลือ (219) 321 525

 อื่นๆ (23) 8 11

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 130 (221) (73)

 เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (36) (116) (35)

 อื่นๆ 7 (9) (4)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 683 1,183 1,463

 จ่ายดอกเบี้ย (68) (86) (127)

 จ่ายภาษีเงินได้ (38) (37) (41)

 ภาษีเงินได้รับคืน 45 4 35

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 622 1,064 1,330
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สรุปงบกระแสเงินสดรวม	(ต่อ)

ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : ล้านบาท

2564 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค�้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 0 (3) 5

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์และสิทธิการใช้ (374) (343) (193)

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ 35 35 11

 ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว 14 27 57

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (325) (284) (120)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง (458) (58) (453)

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 645 102 0

 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (355) (514) (699)

 เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า (23) (21) (2)

 เงินปันผลจ่าย (1) (3) (147)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (192) (494) (1,301)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (16) (24) 37

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 89 262 (54)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 583 321 375

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 672 583 321
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 4.3.3 อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญจากงบการเงินรวม

อัตราส่วน หน่วย 2564 2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.22 0.97 0.98

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.80 0.66 0.61

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.21 0.33 0.34

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 5.07 4.38 4.59

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 72.05 83.37 79.48

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าส�าเร็จรูป เท่า 14.98 12.22 10.63

ระยะเวลาขายสินค้าส�าเร็จรูปเฉลี่ย วัน 24.37 29.86 34.34

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 6.69 6.05 5.48

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 54.55 60.38 66.59

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 7.48 7.19 8.34

ระยะเวลาช�าระหนี้ วัน 48.79 50.79 43.76

วงจรเงินสด (Cash Cycle)(1) วัน 77.81 92.96 102.31

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร	(Profitability	Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น % 12.34 10.39 8.64

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน % 2.09 (0.64) (2.31)

อัตรารายได้อื่นต่อรายได้รวม(2) % 1.41 1.05 0.75

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร % 396.59 (2,401.97) (652.07)

อัตราก�าไรสุทธ(ิ2),(3) % 2.40 (1.45) (2.37)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 4.60 (2.60) (5.06)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	(Efficiency	Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 2.33 (1.25) (2.26)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร(4) % 21.48 14.74 11.47

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.97 0.86 0.95

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(Financial	Policy	Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.94 1.02 1.15

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย เท่า 13.31 8.42 5.18

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเส่ือมราคา 
และค่าตัดจ�าหน่าย เท่า 2.42 3.27 4.46

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน เท่า 0.60 0.38 0.29

อัตราการจ่ายเงินปันผล(5) % 0.00 0.00 99.43

(1)  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาช�าระหนี้

(2)  รายได้รวม = รายได้จากการขาย + รายได้เงินปันผล + รายได้อื่น

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

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

(5)  เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก�าหนดให้บริษัทฯจ่ายจากเงินก�าไรสุทธิประจ�าปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังน้ัน 
เฉพาะอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แสดงข้างต้น จึงค�านวณโดยเปรียบเทียบเงินปันผลจ่ายในรอบปีบัญชีปัจจุบันกับก�าไรสุทธิประจ�าปีของ
รอบปีบัญชีก่อนหน้าที่แสดงตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งใช้เป็นฐานในการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
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วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินจากงบการเงินรวม

 อัตราส่วนสภาพคล่อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 0.97 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 1.22 เท่า ในปี พ.ศ. 2564 
และอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็เพ่ิมขึน้จาก 0.66 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 0.80 เท่า ในปี พ.ศ. 2564 จากการเพ่ิมขึน้ของสนิทรพัย์หมนุเวียน
ประเภทเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนีก้ารค้า และสนิค้าคงเหลอื ขณะทีห่นีส้นิหมนุเวยีนลดลงโดยหลกัมาจากการแปลงเงนิกู้ระยะสัน้ 
เป็นระยะยาวกับธนาคารจ�านวน 400 ล้านบาท ในระหว่างปี และการช�าระคืนหนี้เงินกู้ระยะส้ันแม้ว่าเจ้าหนี้การค้าของกลุ่มบริษัทเพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจากผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน มีปริมาณขายและผลิตท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และเน้นประสิทธิภาพในการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนทั้งการส�ารองเงินสดในกิจการ การบริหารกระแสเงินสดรับ-จ่ายให้มีความสมดุลโดยการเร่งรัดติดตามหนี้จากลูกหน้ี
การค้าและระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ การสต็อกสินค้าเท่าที่จ�าเป็น เพ่ือรักษาสภาพคล่องในเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอส�าหรับการใช้จ่าย
และการช�าระหนี้เงินกู้

 ในปี พ.ศ. 2564 กลุม่บรษิทัมผีลการด�าเนินงานดขีึน้อย่างมากท่ามกลางผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทียั่งส่งผลต่อเนือ่ง 
และเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกในภาพรวมที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนัก โดยสามารถกลับมามีผลก�าไรจากเดิม 
ทีเ่ป็นผลขาดทุนในปี พ.ศ. 2563 และทยอยปรบัตวัดข้ึีนเป็นล�าดบัจากประสทิธิภาพในการด�าเนนิงานและความสามารถในการท�าก�าไรทีเ่พ่ิมขึน้ 
และการลดต้นทุนการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่าย แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานลดลงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนจาก 
ค่าเสื่อมราคาที่ลดลง ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้นมาก ขณะที่เจ้าหน้ีการค้าเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีน้อยกว่า ประกอบกับหน้ีสิน
หมนุเวียนเฉลีย่ลดลงเลก็น้อย ส่งผลให้อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดลดลงจาก 0.33 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 0.21 เท่า ในปี พ.ศ. 2564

 ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) ดีขึ้นมากโดยลดลงจาก 92.96 วัน ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 77.81 วัน สรุปได้
ดังนี้

1. ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจากลูกหนี้การค้าลดลงจาก 83.37 วัน ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 72.05 วัน ในปี พ.ศ. 2564 จากลูกหนี้การค้า
เฉลี่ยที่ลดลงจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อการค้า ควบคู่กับการเร่งรัดติดตามหนี้

2. ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ลดลงจาก 60.38 วัน ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 54.55 วัน ในปี พ.ศ. 2564 จากการจดัเก็บสนิค้าคงเหลอืให้
สอดคล้องกับปริมาณขายและผลิต ด้วยการบริหาร วางแผน และควบคุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

3. ระยะเวลาช�าระหนี้เจ้าหนี้การค้าลดลงจาก 50.79 วัน ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 48.79 วัน ในปี พ.ศ. 2564 จากการสั่งซื้อวัตถุดิบ
เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับปริมาณผลิตและส�ารองเพื่อลดผลกระทบจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบ และการเจรจาต่อรองราคา
และเครดิตเทอมการช�าระเงิน

 เมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้นแล้วสรุปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นเป็นล�าดับและกลับมามี
ก�าไร จากการให้ความส�าคัญต่อเนื่องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงานและการท�าก�าไร ความพยายามรักษาสภาพคล่องและสร้าง
เสถียรภาพทางการเงิน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผู้ให้สินเชื่อ โดยกลุ่มบริษัทสามารถช�าระหน้ีทุกประเภทโดยเฉพาะการจ่ายช�าระ
คืนเงนิต้นและดอกเบีย้ให้แก่ผูใ้ห้สนิเชือ่ทกุรายได้อย่างครบถ้วนและตรงเวลา ส่งผลให้ภาระหน้ีเงนิกู้และต้นทนุทางการเงนิลดลง ซึง่สะท้อนให้
เห็นจากตวัเลขอตัราส่วนสภาพคล่องของกลุม่บรษิทัทีป่รบัตวัดขีึน้อย่างมนียัส�าคญัเมือ่เทียบกับปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยกลุม่บรษิทั
เหน็ว่าสภาพคล่องทางการเงินและวงจรเงนิสดอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม มกีระแสเงนิสดจากการด�าเนินธุรกิจท่ีเพียงพอต่อการด�าเนินงาน รวมถึง
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร

 ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนท่ีแสดงความสามารถในการหาก�าไรดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนตามผลการด�าเนินงานประจ�าป ี
พ.ศ. 2564 ท่ีมีผลก�าไรตามยอดขายกลุ่มบริษัทท่ีเพ่ิมขึ้น การบริหารจัดการต้นทุน การควบคุมค่าใช้จ่าย และต้นทุนทางการเงินท่ีลดลงตาม
ที่บริษัทฯได้ชี้แจงสาเหตุในหัวข้อ 4.1 วิเคราะห์การด�าเนินงานและฐานะการเงิน โดยกลุ่มบริษัทมีอัตราก�าไรข้ันต้นต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนจาก 
ร้อยละ 10.39 ในปี พ.ศ. 2563 เป็นร้อยละ 12.34 ในปี พ.ศ. 2564 และอตัราก�าไรสทุธิต่อรายได้รวมดขีึน้จากผลขาดทนุร้อยละ 1.45 ในปี พ.ศ. 
2563 เป็นผลก�าไรสทุธิร้อยละ 2.40 ในปี พ.ศ. 2564 และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ก็ปรบัตวัดขีึน้เช่นเดยีวกันจากผลขาดทนุร้อยละ 2.60 ในปี 
พ.ศ. 2563 เป็นผลก�าไรร้อยละ 4.60 ในปี พ.ศ. 2564 ตามผลการด�าเนินงานและส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
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 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

 ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.74 ในปี พ.ศ. 2563 เป็นร้อยละ 21.48 ในปี 
พ.ศ. 2564 จากผลการด�าเนินงานท่ีดีขึ้นและมีก�าไร ขณะที่สินทรัพย์เพ่ือการด�าเนินงานเฉล่ียลดลงจากค่าเส่ือมราคาที่มีจ�านวนเงินมากกว่า
มลูค่าสนิทรพัย์ใหม่ทีจ่ดัหาในระหว่างปีจากการชะลอการลงทุน ขณะท่ีกลุม่บรษิทัยังให้ความส�าคญักับการลงทุนอย่างต่อเนือ่งผ่านบรษิทัย่อย
ในประเทศเวียดนามเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตและขยายตลาด

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

 กลุม่บรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 1.02 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 0.94 เท่า ในปี พ.ศ. 2564 จากภาระหน้ีเงนิกู้ 
ที่ลดลง ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามผลการด�าเนินงานและมูลค่าองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

 นอกจากนี ้ในปี พ.ศ. 2564 กลุม่บรษิทัมกี�าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตดัจ�าหน่าย (“EBITDA”) เพ่ิมข้ึนเมือ่เทยีบกับ 
ปีก่อน ขณะท่ีต้นทุนทางการเงินลดลงตามภาระหน้ีเงินกู้ ท�าให้กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนจาก 8.42 เท่า ในปี 
พ.ศ. 2563 เป็น 13.31 เท่า ในปี พ.ศ. 2564 และอัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพันเพ่ิมขึ้นจาก 0.38 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 0.60 
เท่า ในปี พ.ศ. 2564 ขณะเดียวกัน อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA ของกลุ่มบริษัทลดลงจาก 3.27 เท่า ในปี พ.ศ. 2563 เป็น 
2.42 เท่า ในปี พ.ศ. 2564

 ในปี พ.ศ. 2564 เน่ืองจากผลการด�าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปี พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯเพ่ิงเริ่มฟื้นตัวและมีก�าไร 
และยังได้รบัผลกระทบจากโรคโควิด-19 นอกจากความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย จงึประกาศงดจ่ายปันผลตามมตท่ีิประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี พ.ศ. 2564 เพื่อส�ารองเป็นเงินสดหมุนเวียนใช้ในกิจการ

 อน่ึง อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพันใช้นิยามสูตรการค�านวณตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่แตกต่างจากสตูรการค�านวณอตัราส่วนความสามารถช�าระภาระผกูพันตามข้อก�าหนดทางการเงนิทีบ่รษิทัฯผกูพันอยู่
กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ดังนั้น ผลลัพธ์จากการค�านวณดังกล่าวจึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อ
ก�าหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้ไว้ในหัวข้อ 4.1.5 ข้อก�าหนดทางการเงินตามสัญญาเงินกู้
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5.1  ข้อมูลทั่วไป

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 66 2009 9999     โทรสาร 66 2009 9991

ผู้สอบบัญชี	: นายปรีชา  อรุณนารา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 66 2264 9090     โทรสาร 66 2264 0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย	: 1.	บริษัท	ส�านักงานกฎหมายนิติปรีชา	จ�ากัด

21 ซอยปุณณวิถี 12 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 66 2252 9494     โทรสาร 66 2651 5053

2.	ส�านักงานกฎหมาย	มารุต	–	รุจิระ	บุนนาค

16-18 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 66 2221 2191-4     โทรสาร 66 2226 3321, 66 2622 1262

5.2  ข้อมูลส�าคัญอื่น

 ในปี พ.ศ. 2564 และภายหลังวันท่ีในงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯไม่มีข้อมูลและ/หรือเหตุการณ์
ใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากที่บริษัทฯได้เปิดเผยสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนอย่าง
เท่าเทียมกันผ่านช่องทาง ELCID ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

5.3  ข้อพิพาททางกฎหมาย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยที่มีจ�านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2564

2. คดีที่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีนัยส�าคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

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

 ในปี พ.ศ. 2562 ศาลอุทธรณ์ได้มีค�าพิพากษายกค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น เนื่องจากไม่ได้มีการแปลเอกสารอ้างอิงที่เป็นภาษาต่าง
ประเทศของบรษิทัฯในขัน้ศาลชัน้ต้น ศาลอทุธรณ์จงึมคี�าสัง่ให้บรษิทัฯจดัท�าค�าแปลเอกสารภาษาต่างประเทศและน�าส่งต่อศาลภายในปี พ.ศ. 
2562 จากนั้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามรูปคดี

 เมือ่วนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2563 ศาลชัน้ต้นยืนยันตามค�าพิพากษาเดมิ โดยให้บรษิทัฯช�าระเงินจ�านวน 4.77 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้
ร้อยละ 7.5 ต่อปี  อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์อีกครั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

 เมือ่วันที ่26 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ศาลอทุธรณ์ได้มคี�าพิพากษาเป็นคดีถึงท่ีสดุให้ยกฟ้องโจทก์ โดยบรษิทัฯไม่ต้องช�าระค่าบรกิารตวัแทน
การจัดหาแรงงานดังกล่าว
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ส่วนที่ 2
การก�ากับดูแลกิจการ

6. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในวัฒนธรรมท่ีถือปฏิบัติภายใต้กรอบของจรรยาบรรณท่ีมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการด�าเนินการดังกล่าว บริษัทฯได้รับผล
การประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2564 นับเป็นปีที่หกติดต่อกัน 
ซึ่งด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายบริษัทฯ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามความเหมาะสมมาโดยตลอด ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัทได้
แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเพ่ือท�าหน้าทีต่ดิตาม ประเมนิผล และปรบัปรงุนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯให้ทนั
สมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้แต่งตั้ง 
ผู้บริหารของบริษัทฯเข้าร่วมเป็นคณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการบรษิทัจดัให้มนีโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีและเผยแพร่ผ่านทางช่องทางการสือ่สารต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก
องค์กร และเพือ่ให้เกดิความมั่นใจได้ว่ามีการรับรู้ ตระหนักรับทราบถงึนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยงัก�าหนดให้มีการจัดฝึกอบรม
และกิจกรรมภายในบริษัทฯ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
สม�่าเสมอ

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมตัปิระกาศใช้นโยบาย
การก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ท่ี 5 (พ.ศ. 2565) ซึง่เป็นการปรบัเปลีย่นจากฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ท่ี 4 (พ.ศ. 2561) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บรบิททางธรุกจิของบริษัทฯในปจัจุบันและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ีทีป่รับปรงุใหมส่�าหรบับรษิัทจดทะเบียนของส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“CG Code”) ภายใต้โครงสร้าง 5 หมวดของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมสาระ
ส�าคัญตาม 8 หลักปฏิบัติของ CG Code โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2565)

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

3. การด�าเนินการในการประชุม

4. การจัดท�ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ

 คณะกรรมการบริษัทดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะและ
ออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพือ่ร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญต่างๆ รวมถึงการเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท
จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม และเอือ้ให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน 
ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

3. สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 คณะกรรมการบรษิทัเคารพสทิธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ ทีไ่ด้รบัผลกระทบ หรอือาจได้รบัผลกระทบจากการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วม
ลงทนุ ลกูค้า คูค้่า คูแ่ข่ง เจ้าหนี ้ผูส้อบบญัชอีสิระ สือ่มวลชน ชมุชนทีบ่รษิทัฯตัง้อยู่ สงัคมรอบข้าง ตลอดจนหน่วยงานภาครฐัต่างๆ นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่าเสมอในการสร้างความมั่นคงและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงาน

2. การด�าเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม

3. การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสในการกระท�าผิด

5. การส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบน�าเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและ
เป็นปัจจบุนั โดยบคุคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางทีบ่รษิทัฯก�าหนดอยูเ่สมอ เพ่ือสือ่สารกับผูถื้อหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ เช่น 
นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ เป็นต้น ได้อย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน ท้ังนี ้ข้อมลูทีเ่ปิดเผยผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงเอกสารของบรษิทัฯ
ที่เผยแพร่ตามข้อก�าหนดของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น

2. การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

3. ผลการด�าเนินงาน

4. ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล

หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

3. หลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. จ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

8. ประธานกรรมการ

9. กรรมการผู้จัดการ

10. วาระการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

11. การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

12. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน

13. ค่าตอบแทนกรรมการ

14. เลขานุการบริษัท

15. คณะกรรมการชุดย่อย

16. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

17. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

18. การส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมนโยบายต่างๆ ดังนี้

18.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

18.2 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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18.3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

18.4 นโยบายป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

18.5 นโยบายการท�ารายการระหว่างกัน

18.6 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

18.7 นโยบายการรักษาความลับ

18.8 นโยบายการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

18.9 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

18.10 นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

19. รายงานของคณะกรรมการบริษัท

 ทั้งนี้ บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2565) และนโยบายต่างๆ รวมถึงนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิเรือ่งการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ ฉบบัเตม็ บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯที ่www.srithaisuperware.com ภายใต้หัวข้อ การก�ากับดแูล
กิจการที่ดี

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
 คณะกรรมการบริษัทโดยการน�าเสนอของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้อนุมัติและประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับ
ปรบัปรงุ ครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2565) ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนน�าไปสู่การสร้าง
คุณค่าในองค์กร สรุปได้ดังนี้

จรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565)

หมวดที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

	 1.	 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้ง 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะต้องได้รับการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
รายย่อย โดยบริษัทฯมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส�าคัญในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ 
หรอืเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ และอ�านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใช้สทิธิต่างๆ รวมถึงปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ 
ในการป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่ผู้ถือหุ้น เพ่ือสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ อันจะน�ามาซึ่ง 
ผลประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ถือหุ้นและองค์กร โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

	 2.	 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ

 บริษัทฯให้ความส�าคัญกับความโปร่งใส ค�านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อท�าธุรกรรมกับภาครัฐ และหลีกเลี่ยงการ
ด�าเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระท�าที่ไม่เหมาะสม หรือขัดแย้งต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
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	 3.	 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อพนักงาน

 3.1 การปฏิบัติต่อพนักงาน

  บรษิทัฯมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะบรหิารทรพัยากรบคุคลให้สอดคล้องและสนบัสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์
ของบรษิทัฯ พร้อมทัง้พัฒนาบคุลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถและทศันคตท่ีิด ีได้รบัค่าตอบแทนและสวัสดกิารท่ีเป็นธรรม อยู่
ภายใต้สถานทีป่ฏิบตังิานท่ีมกีารจดัการระบบคณุภาพ ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม ทีไ่ด้มาตรฐาน รวมท้ังไม่
เลอืกปฏิบตัต่ิอพนักงาน และไม่เก่ียวข้องกับการละเมดิสทิธิมนุษยชนและเสรภีาพของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดๆ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม อกีทัง้บรษิทัฯยังมกีระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานมช่ีองทางในการร้องทกุข์หรอืบอกกล่าวในเรือ่งท่ีจะส่งผลร้าย 
ต่อองค์กร ต่อพนักงานหรือต่อตนเอง และก�าหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ดังกล่าวพร้อมไปกับการปกป้องพนักงาน
ผู้ร้องทุกข์ ท้ังนี้เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการท�างาน ช่วยให้พนักงานสามารถท�างานได้อย่างปลอดภัย เต็มประสิทธิภาพ 
และมีความมั่นคงในการด�าเนินชีวิต โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการร้องทุกข์

  3.2 การปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น

  บริษัทฯตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน รวมถึงบรรยากาศแห่งความสามัคคี และ
ความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกันในหมูพ่นักงาน จงึก�าหนดให้พนักงานทุกคน ทัง้ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ต้บงัคบับญัชา พึงปฏบิตัติาม
กฎระเบียบขององค์กร และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่กระท�าการใดๆ อันผิดศีลธรรม หรืออาจกระทบ
ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ อันจะช่วยให้บริษัทฯสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างโปร่งใส ยุติธรรม และ
ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการคุกคามทางเพศในที่ท�างาน

	 4.	 การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเสริม
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า บนพ้ืนฐานของการให้เกียรติและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และยึดถือแนวทางการปฏิบัติท่ีดี ตาม
เงื่อนไขท่ีก�าหนดร่วมกัน และเป็นธรรมกับเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด รักษาจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน 
โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องต่อคู่ค้า

	 5.	 การปฏิบัติต่อลูกค้า

 บริษัทฯมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้า ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับ
ราคาที่เหมาะสม โดยบริษัทฯยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต ก�าหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้อยู่ในระดับที่
แข่งขันได้ในระดับแนวหน้าของธุรกิจ และยกระดับมาตรฐานให้สูงข้ึนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอัน
ที่จะเสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องลูกค้า

	 6.	 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

 บรษิทัฯยึดถือนโยบายในการปฏิบตัต่ิอเจ้าหนีอ้ย่างมวีนัิย โปร่งใส กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขในข้อตกลง หรอืสญัญา
ระหว่างกัน ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมถึงบริหารเงินเพื่อให้
เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้ที่ดี โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องเจ้าหนี้
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7.	 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

 บรษิทัฯมุง่เน้นการแข่งขนัในด้านคณุภาพและประสทิธิภาพของผลติภัณฑ์และบรกิาร ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกับการ
แข่งขนัทางการค้า และยึดถือกตกิาของการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสร ีเป็นธรรม และซือ่สตัย์สจุรติ รวมทัง้ส่งเสรมิการร่วมมอืกบัคูแ่ข่ง
ทางการค้าอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่ปกปิดข้อตกลงหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่
สุจริตหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค และเพ่ือด�ารงความเป็นองค์กรชั้นน�าในธุรกิจได้อย่างย่ังยืน โดยมี 
นโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องคู่แข่งทางการค้า

8.	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัฯตระหนกัดว่ีาการท่ีธุรกิจจะเตบิโตได้อย่างย่ังยืนนัน้ มใิช่การด�าเนนิธุรกิจเพ่ือแสวงก�าไรเพียงอย่างเดยีว แต่การด�าเนินงาน 
ของบรษิทัฯจะต้องค�านึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อสงัคม ชมุชน สิง่แวดล้อม และผูม้ส่ีวนได้เสยีด้วย บรษิทัฯจงึได้น�าหลกัการและ
แนวคดิเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาใช้ในการบรหิารจดัการ เพ่ือให้การด�าเนนิงานและกิจกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯสอดคล้องกับความ
คาดหวังของสงัคม และได้ตอบแทนสิง่ทีด่งีามคนืสูส่งัคมอย่างจรงิจงั เพ่ือให้องค์กรกับสงัคมและส่วนรวมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
สมดุล และสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจรญิเตบิโตในสงัคมและชมุชนท่ีธุรกิจด�าเนินอยู่ในระยะยาว โดยมนีโยบายและแนวปฏิบตัต่ิางๆ ดงันี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับสังคม

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาชุมชน

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการด�าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

9.	 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

 บรษิทัฯมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนินธุรกิจให้สามารถเตบิโตอย่างย่ังยืน ควบคูไ่ปกับการส่งเสรมิและผลกัดนัการเคารพสทิธิมนษุยชน 
ทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ได้รบัการเคารพสทิธิข้ันพ้ืนฐานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกัน โดยไม่เลอืกปฏิบตั ิการต่อต้าน
การล่วงละเมดิ การห้ามการใช้แรงงานเดก็ แรงงานบงัคบั และการค้ามนุษย์ ทัง้นี ้บรษิทัฯยังสนับสนุนให้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม คูค้่า 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องสิทธิมนุษยชน

หมวดที่ 2 ด้านการจัดการองค์กร

 ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

	 1.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บรษิทัฯด�าเนนิธุรกิจตามกฎหมายและมาตรฐานจรรยาบรรณอย่างสงูสดุ โดยไม่มส่ีวนเก่ียวข้องกับการให้หรอืรบัอามสิสนิจ้าง 
สนิบน รางวลั การบนัเทิง หรอืการทจุรติคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบ จงึถือเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนท่ีต้องปฏิบตังิานด้วย
ความซือ่สตัย์สจุรติ เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ อกีทัง้บรษิทัฯยังเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่มช่ีองทางในการแจ้งข้อมลู หรอื
ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ธุรกิจของบริษัทฯไม่ด่างพร้อย
จากการให้หรือรับสินบน ของขวัญ หรือการบันเทิง และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการให้ของขวัญ หรือการบันเทิง

2.	 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 บริษัทฯด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนหลีกเลี่ยง
การมีส่วนเก่ียวข้อง หรือการด�าเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯเสียผลประโยชน์ หรือท�าให้
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ลดลง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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3.	 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 บริษัทฯให้สิทธิผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขาย 
และควรท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เฉพาะในช่วงเวลาท่ีก�าหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้
ข้อมูลภายใน เนื่องจากข้อมูลภายในถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน หรืออาจเป็นความลับทางธุรกิจ จึงต้อง
ได้รบัการดแูลมใิห้รัว่ไหลออกไปภายนอก หรอืถกูใช้เพ่ือประโยชน์แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่หรอืกลุม่ใดกลุม่หนึง่ และบรษิทัฯยังให้ความ
ส�าคญักับการเปิดเผยสารสนเทศและข้อมลูข่าวสารท่ีจ�าเป็นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตกุารณ์ เพ่ือให้เกิดความยุตธิรรม และ
เสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องสื่อมวลชน

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาความลับ

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

4.	 การรักษาและการใช้สินทรัพย์และทรัพยากรของบริษัทฯ

 บริษัทฯก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ดูแล ใช้งาน และรักษาสินทรัพย์ของบริษัทฯอย่างเหมาะสม รวมถึงใช้
ทรพัยากรอืน่ๆ อย่างรูค้ณุค่า และถูกต้องตามกฎหมาย หลกีเลีย่งการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาในทุกรปูแบบ และทกุกรณี ตลอดจน 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงจัดหาเครื่องมือและบริการอื่นๆ ที่จ�าเป็น เพ่ือ
สนับสนุนและปลูกจิตส�านึกแก่พนักงานทุกระดับ ให้ใช้สินทรัพย์และทรัพยากรอย่างเหมาะสม คุ้มค่าต่อการลงทุน ในการสร้างสรรค์
ผลงานที่มีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและสังคมโดยรวม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบของพนักงานต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

5.	 การรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

 บริษัทฯยึดมั่นต่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการก�าหนดระบบการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอเพ่ือลดความเสีย่ง/โอกาสในการปฏิบตัท่ีิไม่ถกูต้อง หรอืการปฏิบตัท่ีิเป็นการทุจรติ และเพ่ือให้ระบบการตรวจสอบ 
ในกรณีดงักล่าวมปีระสทิธิภาพมากขึน้ บรษิทัฯจงึเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ สามารถให้ข้อมลูหรอืให้เบาะแสเก่ียวกับการ
ทจุรติหรอืการไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย รวมท้ังกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือเป็นการป้องปรามการกระท�าผดิ และลดแนวโน้มการเกิดทจุรติ
ในบริษัทฯ ผ่านกระบวนการพิจารณาที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการแจ้งเบาะแส การกระท�าผิดและการทุจริต (Whistle Blowing Policy)

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลท่ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

6.	 ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน

 บรษิทัฯจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในและตรวจสอบภายในกิจการอย่างมปีระสทิธิภาพในทุกระดบังาน และมกีารประเมนิผล 
เพ่ือยืนยันว่าระบบท้ังหลายได้รับการออกแบบและน�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯสามารถจัดท�ารายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้องและทันเวลาให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รวมถึงการให้ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานทางการเงิน 
ดังกล่าวไม่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างมีสาระส�าคัญ อันจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในการน�าเงินมาลงทุนใน
บริษัทฯ และช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องระบบการควบคุมภายในและการรายงานทางการเงิน

7.	 การลงทุนและการก�ากับดูแลการด�าเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8.	 การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม	และการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ

9.	 บทลงโทษส�าหรับการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
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 บรษิทัฯได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2565) ฉบบัเตม็ บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯที ่www.srithaisuperware.com 
ภายใต้หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯไม่พบกรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมีนโยบายให้จัดการอบรมอย่างทั่วถึงแก่พนักงานทุกระดับทั้งรายเดือนและรายวันอย่างต่อเนื่อง
และสม�่าเสมอ โดยคณะท�างานย่อยการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประจ�าตามโรงงานสาขาต่างๆ รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมเรื่องการก�ากับดูแล
กิจการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนักงานแต่ละโรงงานสาขาอย่างท่ัวถึง รวมถึงการจดักิจกรรมเพ่ือเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของพนักงาน 
เช่น การประกวดค�าขวัญตามจรรยาบรรณธุรกิจ การตอบค�าถามด้านนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือชิงของรางวัลที่ระลึก เป็นต้น ซึ่ง
ประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ีและมแีผนงานทีจ่ะจดัอย่างต่อเนือ่งต่อไป อกีท้ังก�าหนดมาตรการตดิตามความเข้าใจเรือ่งดงักล่าวผ่านกจิกรรม
และแบบสอบถามบนระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) อย่างสม�า่เสมอ และผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามจะน�าไป
รวมเป็นส่วนหนึง่ของผลประเมนิการปฏิบตังิานของพนักงานทุกคน ท้ังนี ้เพ่ือก่อให้เกิดเป็นธรรมเนียมปฏบิตัขิองพนกังานและวฒันธรรมองค์กร

 นอกจากนี ้บรษิทัฯได้สือ่สารเรือ่งการก�ากับดแูลกิจการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่บรษิทัย่อยโดยการจดัอบรมให้แก่ผูบ้รหิารและ
พนักงานของบริษัทย่อย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติในแนวปฏิบัติเดียวกันกับบริษัทฯได้

6.3  การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคญัของนโยบาย แนวปฏบัิต ิและระบบการก�ากับดูแลกิจการ 
 ในรอบปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ	และการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

 คณะกรรมการบริษัทโดยการน�าเสนอของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีได้ทบทวนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบยีน (“CG Code”) ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และน�ามาปรบัใช้โดยการปรบัปรงุนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯให้มีความสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบันและครอบคลุมสาระ
ส�าคัญตาม 8 หลักปฏิบัติของ CG code โดยได้อนุมัติประกาศใช้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2565) และ
จรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2565) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตามรายละเอียดหัวข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและ
แนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ และ 6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯได้ปรับปรุงและประกาศใช้กฎบัตร นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ดังนี้

• กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

• นโยบายการบริหารความเสี่ยง

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต (Whistle Blowing Policy)

• นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน

• นโยบายการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน

• นโยบายการลงทุนและการก�ากับดูแลการด�าเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

• นโยบายสิ่งแวดล้อม

• นโยบายสิทธิมนุษยชน

• นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 ในการพิจารณาน�า CG Code มาปรับใช้กับองค์กรนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญและคุณประโยชน์ของ CG 
Code ควบคู่กับความเหมาะสมต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทโดยการน�าเสนอของคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีได้ทบทวนแล้วพบว่าบริษัทฯยังคงเหลือเรื่องท่ียังไม่สามารถปฏิบัติได้เพียงส่วนน้อยเช่นเดิม เช่น ประธานกรรมการเป็น
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน และวาระการด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี ของกรรมการอิสระ 
เป็นต้น จงึได้มอบหมายให้คณะท�างานการก�ากับดแูลกจิการทีด่จีดัท�าแผนในการตดิตามและพัฒนาตามความเหมาะสมและล�าดบัของความ
ส�าคญัตามหลกั CG Code และเรือ่งท่ียังไม่สามารถปฏิบตัไิด้ เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละคณะกรรมการบรษิทัได้รบั
ทราบความคืบหน้าและพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี
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ข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ	ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรองรับการประเมินต่างๆ

 บรษิทัฯมกีารทบทวนและด�าเนินการเพ่ือยกระดบัและปรบัปรงุนโยบายและแนวปฏิบติัตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่เีป็นประจ�าทุกปี 
เพื่อให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ โดยบริษัทฯได้รับผลการประเมินและการรับรอง ดังนี้

	 ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ได้รบัผลการประเมนิการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบยีนไทย ประจ�าปี 2564 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่หกติดต่อกัน

	 ด้านการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• เสนอให้ผู้ถอืหุน้สามารถใช้สทิธใินการเสนอรายชื่อบคุคลหรือวาระการประชุมโดยไม่จ�าเปน็ตอ้งรวบรวมจ�านวนหุ้นให้ไดส้ัดสว่น
ตามที่กฎหมายก�าหนด โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถาม รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือพิจารณาเป็นกรรมการหรือวาระการ
ประชุมอื่นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 40 (ประจ�าปี พ.ศ. 2564) และครั้งที่ 41 
(ประจ�าปี พ.ศ. 2565) ดังนี้

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่	40
(ประจ�าปี	พ.ศ.	2564)

ครั้งที่	41
(ประจ�าปี	พ.ศ.	2565)

วันที่แจ้งสิทธิผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ

29 กันยายน พ.ศ. 2563 29 กันยายน พ.ศ. 2564

ช่วงเวลาการใช้สิทธิ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายช่ือบุคคลหรือวาระการประชุมอื่นเพ่ิมเติมที่
ผู้ถือหุ้นเสนอ

ไม่มี ไม่มี

• น�าหนงัสอืเชญิประชมุผูถื้อหุ้นทีม่รีายละเอยีดวนั เวลา สถานท่ีจดัประชมุ วาระการประชมุซึง่ประกอบด้วยข้อมลูและสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ รายงานประจ�าปี หนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุ
คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเพ่ือก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และวิธีการใช้อย่าง
ชดัเจน ตลอดจนแนวปฏบิตัสิ�าหรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ เพ่ือลดความเสีย่งการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุ้น โดยเผยแพร่
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 (ประจ�าปี พ.ศ. 2564) ท่ีผ่านมา พร้อมทั้งได้
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน

• ด�าเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการสลับล�าดับวาระหรือการเพ่ิมเติมวาระโดยไม่
แจ้งผูถื้อหุน้ล่วงหน้า จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผูถื้อหุน้ใช้สทิธิในการแสดงความคดิเห็น ซกัถาม รวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ละ
วาระอย่างเพียงพอ ประธานกรรมการและเลขานุการบรษิทัท�าหน้าท่ีชีแ้จงและตอบข้อซกัถามจนเป็นทีพึ่งพอใจของผูถื้อหุ้นแล้ว 
จึงเสนอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ ท้ังนี้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯได้ชี้แจงเหตุผลและความจ�าเป็น
ในการเสนอต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระท่ีมีการด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเน่ืองกัน และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกต้ัง
กรรมการเป็นรายบุคคล

• น�าข้อมลูสรปุผลการประชมุเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชมุผูถื้อหุ้น และน�า
ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับรายละเอียดภาษาไทยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
ผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงน�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• ได้รบัผลการประเมนิการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2564 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ด้วยคะแนน
เต็มร้อยละ 100

	 ด้านการต่อต้านทุจจริตคอร์รัปชั่น

• ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 และได้รับการรับรองต่ออายุอีก 3 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

• บริษัทฯอยู่ระหว่างจัดเตรียมแผนงานส�าหรับการขอรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมฯซึ่งจะครบก�าหนดในปี พ.ศ. 2566
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7.1  โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ
 โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯเป็นดังนี้

7.  โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.2  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

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

 คณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ ทีห่ลากหลายและจ�าเป็นต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจของบรษิทัฯ ตลอดจนอทิุศเวลาในการปฏิบตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบของตน เพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ โดย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2564 มจี�านวน 7 คน ประกอบด้วยตวัแทนของผูถื้อหุ้นและเป็นผูบ้รหิารรวม 3 คน คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 43 ของกรรมการท้ังหมด 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งรวมกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 
1 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของกรรมการทั้งหมด โดยเป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้
อย่างอิสระ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ

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

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมต้องมีจ�านวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 
จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกหากได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติโดยผู้ถอืหุน้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะผู้บริหารของ 
บริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานประจ�าของบริษัทฯ

รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 95



 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ

2. นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. นางสิริพร ไศละสูต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

5. นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6. นายณพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ-ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการ

7. นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

หมายเหตุ : กรรมการล�าดับที่ 1, 6 และ 7 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดย กรรมการผู้จัดการ เป็นต�าแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร
  กรรมการล�าดับท่ี 2, 3, 4 และ 5 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯและ 
  คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

 คณะกรรมการบริษัท

 แถวยืนจากซ้ายไปขวา : นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี นายณพล เลิศสุมิตรกุล นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์

 แถวนั่งจากซ้ายไปขวา : นางสิริพร ไศละสูต นายสนั่น อังอุบลกุล นายเอ้งฮัก นนทิการ

96 รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 แม้ว่าปัจจุบันผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการและต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นต�าแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร เป็น
บุคคลเดียวกัน คือ นายสนั่น อังอุบลกุล แต่บริษัทฯก็ได้มีการก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของท้ังสองต�าแหน่งแยกกันไว้อย่าง
ชัดเจน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากนายสนั่น อังอุบลกุล ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯเป็นเวลานาน และเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจและสังคมอย่างแพร่หลาย

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

 อย่างไรก็ดี ด้วยสดัส่วนกรรมการอสิระท่ีมจี�านวนเกินกว่าครึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด และการจดัประชมุร่วมกันของ
กรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละครั้ง ท�าให้คณะกรรมการบริษัทสามารถถ่วงดุล พร้อมให้ความ
เห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 บริษัทฯได้แสดงข้อมูลของกรรมการรายบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มี
อ�านาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท

 ผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัท

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

1) บคุคลท่ีมสีทิธิออกเสยีงไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมเกนิกว่าร้อยละ 25 ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัฯ

2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯได้

3) บคุคลทีต่ามพฤตกิารณ์สามารถควบคมุผูซ้ึง่รบัผดิชอบในการก�าหนดนโยบายการจดัการหรอืการด�าเนินงานของบรษิทัฯ
ให้ปฏิบัติตามค�าสั่งของตนในการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ

4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการด�าเนินงานในบริษัทฯหรือมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯเย่ียงกรรมการ
หรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีต�าแหน่งซึ่งมีอ�านาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ

 7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

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

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

2. ก�าหนดเป้าหมายและนโยบายการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารน�าไปปฏิบัติ

3. ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

5. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

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

7. พิจารณาการท�ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ในส่วนที่ไม่จ�าเป็น
ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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8. ก�าหนดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

9. ก�ากับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

10. แต่งตั้งและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ

11. แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�านาจในการท�านิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ

12. ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

13. พิจารณาและทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ

14. ติดตามผลการด�าเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจ�าปีของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับงบประมาณ

15. พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

16. ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหนี้ ตลอดจนการจัดเตรียมแผนส�ารอง
ในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หากธุรกิจมีแนวโน้มประสบปัญหาทางการเงินไว้อย่างเหมาะสม

17. พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

18. พิจารณาการท�าสัญญาที่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจปกติที่เป็นสาระส�าคัญและสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจปกติ

19. จัดให้มีการก�ากับดูแลและติดตามการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

20. จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และน�าไปปฏิบัติทุกระดับชั้น

21. ปรับเปลี่ยนขอบเขตอ�านาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

 บรษิทัฯได้เผยแพร่กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั ฉบบัเตม็ บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ www.srithaisuperware.com ภายใต้หัวข้อ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือท�าหน้าท่ีพิจารณาประเด็นส�าคัญเฉพาะเรื่อง กล่ันกรองข้อมูลตาม
ความเชี่ยวชาญและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาด�าเนินการ

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)

• ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)

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

• เปิดเผยข้อมลูต่อผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัเวลา (Duty of Disclosure)

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

 อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทใช้อ�านาจอนุมัติภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎ
ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล โดยมีเงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรองบริษัท ดังนี้

 “กรรมการบรษิทั 2 ใน 3 คน คอื นายสน่ัน องัอบุลกุล นายณพล เลศิสมุติรกุล และนายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ ลงนามร่วมกัน 
พร้อมประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ”

 วาระการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการตามข้อบงัคบับรษิทัฯ ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด  
โดยก�าหนดให้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นแต่ละปี กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ต้องออกจากต�าแหน่ง กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่ง สามารถ
ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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 หากกรรมการคนใดพ้นจากต�าแหน่งกรรมการ ก็ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นด้วย

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

 จ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

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

 นอกจากน้ี กรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องปฏิบัติตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติ 
บรษิทัมหาชนจ�ากัดอย่างเคร่งครดั รวมถึงต้องไม่เป็นกรรมการในกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบรษิทัฯ

 ในปี พ.ศ. 2564 กรรมการทุกคนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดท�ารายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละไตรมาสและ ณ  
วันสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯตามล�าดบั และจดัท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามทีก่ฎหมายก�าหนด โดยมอบหมาย 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่พิจารณางบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินภายใต้ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ ซึง่ลงนามโดยประธาน
กรรมการ ดังปรากฏตามเอกสารส่วนที่ 3 งบการเงิน

 ประธานกรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูเ้ลอืกและแต่งตัง้ประธานกรรมการซึง่ปัจจบุนัคอื นายสนัน่ องัอบุลกุล โดยมหีน้าท่ีความรบัผดิชอบ 
ดังนี้

1. เป็นผูน้�าในการก�าหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย และก�ากับดแูลการท�างานของผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. ดแูลให้มัน่ใจว่าการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิทั เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบงัคบับรษิทัฯและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเล่ียงการแสดงให้เห็นถึงการชักน�า
ให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง

5. ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมี
จ�านวนเท่ากัน

6. เป็นผู้น�าในการก�าหนดและปฏิบัติตามจริยธรรมหรือวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

7. ให้ค�าแนะน�า และการแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

8. เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอก และเป็นผู้น�าในการชี้แจง สื่อสารต่อสาธารณชน ผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

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

รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 99



 หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บรหิารและก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบรษิทัฯให้มปีระสทิธิภาพ เป็นไปตามทศิทาง/เป้าหมายบรษิทัฯ และมี
ความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2. บริหารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ

3. บริหารจัดการด้านบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมั่นคง

4. บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน

5. บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6. บริหารจัดการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

7. ดแูลและปฏบิตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบงัคบั และระเบยีบบรษิทัฯโดยเคร่งครดั

8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

  คณะผูบ้รหิารต้องบรหิารงานเพ่ือให้มกีารปฏบิตัติามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีไ่ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. บรหิารและก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบรษิทัฯให้มปีระสทิธิภาพ เป็นไปตามทศิทาง/เป้าหมายบรษิทัฯ และมี
ความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณากลั่นกรองเรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและด�าเนินการอื่นๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. วางแผนและพิจารณากลั่นกรองแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ

5. วางแผนการบริหารทางการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและให้บริษัทฯมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง

6. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทฯโดยเคร่งครัด

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

 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัวา่ การมอบหมายอ�านาจการจัดการกิจการใหก้บัฝ่ายบริหารนัน้ มิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายว่า หากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารได้รับการเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษัทอื่น ซึ่งมิใช่อยู่ภายในกลุ่มของบริษัทฯโดยจะเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

 อย่างไรก็ตาม บริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะไปเป็นกรรมการน้ัน ต้องไม่ด�าเนินธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และ
เมื่อรวมจ�านวนบริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการแล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็น 
หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทยึดถือปฏิบัติ โดยในปี พ.ศ. 2564 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารทุกคนก็ได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว
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7.3  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
 คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือท�าหน้าทีช่่วยพิจารณารายละเอยีด กลัน่กรองงาน และแบ่งเบาภาระของ
คณะกรรมการบริษัทในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย

 1)  คณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

  รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

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

1. นายเอ้งฮัก นนทิการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ 4/4

3. นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการตรวจสอบ 4/4

 นายเอ้งฮกั นนทกิาร และนายสชุาต ิบญุบรรเจดิศร ีเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการเงนิ การธนาคาร และการบญัชี 
ส่วนนายศุภโชค เลี่ยมแก้ว เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บรษิทัฯมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบบญัช ีและ 
ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจัดท�ารายงานทางการเงนิท้ังในรายไตรมาสและประจ�าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะให้ผูส้อบบญัช ี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้

2. สอบทานให้บรษิทัฯมรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบท่ีมคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธิผลโดยสอบทานร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

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

4. ตรวจสอบการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามถูกต้องตามประกาศของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และ
ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯในรายงานส�าคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�าหนด

6. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว 
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

6.1 ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

6.4 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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6.5 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (“การทุจริต”)

6.6 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้

7.1 การพิจารณางบการเงนิและรายงานทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้อง หลกัการบญัชแีละวิธีปฏบิตัทิางบญัช ีการปฏบิติัตาม
มาตรฐานการบญัช ีการด�ารงอยู่ของกิจการ การเปลีย่นแปลงทางนโยบายทีส่�าคญัรวมถึงเหตผุลของฝ่ายจดัการ
เกี่ยวกับการก�าหนดนโยบายบัญชี ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีของบรษิทัฯ ขัน้ตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบ 
ที่เก่ียวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะ
ช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน

7.4 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจ�ากัดที่เกิดข้ึนในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวน
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

7.5 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน

7.6 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุม
การประมวลข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ และสอบถามเก่ียวกับโครงการรกัษาความปลอดภยัโดยเฉพาะเพ่ือป้องกัน
การทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทฯหรือบุคคลภายนอก

7.7 การปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.8 การตดิตามความคืบหน้าการด�าเนนิการตามมาตรการต่อต้านการทุจรติของบรษิทัฯ จากฝ่ายบรหิารหรอืหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลจากระบบการแจ้งข้อร้องเรียนจากบุคคลทั่วไป (Whistle Blower)

7.9 การปฏิบัติอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7.10 การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

8. สอบทานให้บริษัทฯมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

9. พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย หรอืเลกิจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ตลอดจนร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ

11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ

12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบและเคร่งครัดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง 
คณุสมบตัแิละขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 โดยในปี พ.ศ. 2564 จดัให้มกีารประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชี 
ผูบ้ริหารด้านการเงนิและบญัช ีฝ่ายตรวจสอบภายใน และผูบ้รหิารท่ีเก่ียวข้อง รวม 4 ครัง้ และการประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
โดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระประชุมกันเอง
เพื่อพิจารณาหรืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบท�าหน้าที่รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามระบบ Whistle 
Blower ของบริษัทฯ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอมาตรการท่ีเก่ียวข้องให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาต่อไป ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯไม่ได้รับข้อร้องเรียนผ่านระบบ Whistle Blower ทั้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือเรื่องอื่นๆ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง ตลอดจนจัดท�ารายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ครบทกุหมวดตามทีป่ระกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด และแสดงไว้ในรายงาน
ประจ�าปีของบริษัทฯ ดังนี้
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1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

3. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

4. การดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ส�าหรับงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2565

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 อน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยวิธีการประเมินตนเอง 
ตามแบบประเมนิของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมผลการประเมนิ
และข้อควรพิจารณามาปรับปรุงเพิ่มเติม

 คณะกรรมการตรวจสอบ มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 รอบปีบญัช ีและในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2564 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน
อีกวาระหนึ่ง โดยจะด�ารงต�าแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2567

 2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบรษิทั แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอสิระ 
2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

  รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

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

1. นางสิริพร ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

2/2

2. นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2

3. นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

2/2

 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

2. พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ

3. พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรปูแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิทั

4. พจิารณาคดัสรรบคุคลทีส่มควรได้รบัการเสนอชื่อรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ทัง้ในกรณทีีม่ีต�าแหน่งว่างหรอืกรรมการครบ
วาระการด�ารงต�าแหน่ง

5. พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับแต่งต้ังเป็นผู้บริหารระดับสูง ตามที่ฝ่ายบริหารได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่
มีต�าแหน่งว่างลงหรือเพิ่มต�าแหน่งใหม่

6. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ได้แก่ เงินเดอืน โบนสั สวัสดกิาร ค่าเบีย้ประชมุ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน

7. ประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั

8. ปฏิบตังิานอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย อนัเก่ียวเนือ่งกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหาร
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 ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัให้มกีารประชมุรวม 2 ครัง้ โดยได้รายงานผลการปฏบิตังิาน 
แก่คณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ท่ีมกีารจดัประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจ�าปีด้วยวธีิประเมนิตนเอง และจดัท�ารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี และในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบันอีกวาระหนึ่ง โดยจะด�ารงต�าแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2567

 3)  คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

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

 รายชื่อคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

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

1. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(กรรมการอิสระ)

2/2

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

3. นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการ 2/2

 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

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

1. ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.1 จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ท่ีเหมาะสมกับบริษัทฯ 
ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ได้แก่ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก�ากับดแูลกิจการทีด่ตีามมาตรฐานสากลเพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิทัอนมุตัิ

1.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ

1.3 ก�ากับ ดูแล และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง

1.4 เสนอแนะข้อก�าหนดและแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจและ 
ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

1.6 จัดท�ารายงานผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประจ�าปี เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมท้ัง
น�าเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

2. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

2.1 จดัท�านโยบายและแนวปฏบิตัเิก่ียวกับการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ทีเ่หมาะสมกับบรษิทัฯ และเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.2 พิจารณาทบทวน และปรบัปรงุนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกับการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่อย่างสม�า่เสมอ 
เพ่ือให้นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
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2.3 ก�ากับ ดแูล และให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการ และผูบ้รหิารในการปฏิบตัหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง

2.4 เสนอแนะข้อก�าหนดและแนวทางในการปฏิบตัเิก่ียวกับการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และข้อพึงปฏิบตัขิอง
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

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

3. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม

4. ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่
คณะกรรมการบริษัททุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีประจ�าปีด้วยวิธีประเมินตนเอง และจัดท�ารายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแสดงไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีชุดปัจจุบันอีกวาระหนึ่ง โดยจะด�ารงต�าแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2567

 4)  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยตัวแทนจากแต่ละสายธุรกิจหรือสายงาน มี
ภารกิจช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้

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

1. นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

2. นายขจัดภัย อารีประเสริฐสุข อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4

3. นายครรชิต วิวรรธนจิตต์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

4. นางสาวมัญชุรี ก�าธรวรรินทร์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4

5. นายสมทรง รักษาพล อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

6. นางสาวลัดดา น�าจารุเสถียรชัย อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

7. นายอาชวันต์ บุญรัตน์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/4

8. นางสาวนิตยา สรรสาธิต อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4

9. นางอัคคนิดา สุขใจ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ 4/4

 คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งต้องด�าเนนิการเพ่ือให้มัน่ใจว่า บรษิทัฯมกีารบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธิผลและประสทิธิภาพ
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการท�าหน้าที่ก�ากับดูแลกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

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

3. พิจารณาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัทฯ
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4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในผลการประเมินความเส่ียง แนวทาง มาตรการควบคุมในปัจจุบัน และแผนจัดการ
ความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

5. ก�ากับดูแล สนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส�าเร็จในระดับองค์กร เสนอแนะวิธีป้องกันประเมินผล และ
ทบทวนปรบัปรงุแผนการด�าเนนิงาน เพ่ือลดความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง จนอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ และเหมาะสมกับสภาวะ
การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

6. ก�ากับดแูล และสนับสนุนให้มกีารด�าเนินงานด้านการบรหิารความเสีย่ง ด้านการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ตามนโยบายต่อต้าน 
คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ โดยมีการประเมินความเสี่ยงและทบทวนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เพียงพอและเหมาะสม

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

8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 ในปี พ.ศ. 2564 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยรายงานผลการด�าเนินงานแก ่
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส รวมถึงได้จัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ�าปีด้วยวิธีประเมินตนเอง

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

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 7/2564 เมือ่วันที ่23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบรษิทัมมีตอินุมตัต่ิอวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะอนุกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงชุดปัจจุบันอีกวาระหนึ่ง โดยจะด�ารงต�าแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2567

 บริษัทฯได้เผยแพร่กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.srithaisuperware.com  
ภายใต้หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

 7.4.1  รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหาร

 ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัฯมคีณะผูบ้รหิารซึง่ประกอบไปด้วยบคุคลทีเ่ข้าข่ายนยิามค�าว่า ผูบ้รหิาร ตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน จ�านวน 5 คน ดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง

1. นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการผู้จัดการ

2. นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์* รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

3. นายณพล เลิศสุมิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการ-ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการ

4. นายอาห์ บี โกห์** รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม

5. นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตนาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

 * ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
 ** ด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

 บรษิทัฯได้แสดงข้อมลูของผูบ้รหิารรายบคุคลตามทีป่รากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี�านาจ
ควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม
ดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท

 7.4.2  นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

 บรษิทัฯมหีลกัเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยค�านึงถึงประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ ผลงานทีส่ร้างคณุค่าให้กับบรษิทัฯ และความเหมาะสมภายใต้ 
โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ�าปี  
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจ�าต�าแหน่ง
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 ในการพิจารณาอตัราการปรบัเงนิเดอืนและการจ่ายโบนัสประจ�าปีของผูบ้รหิาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณาเสนอคณะกรรมการบรษิทัให้ความเห็นชอบนโยบายอตัราการปรบัเงนิเดอืนและการจ่ายโบนสั ซึง่ต้องสอดคล้องกับผลประกอบการ 
ของบรษิทัฯในแต่ละปี โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการด้านการเงนิและบรหิารเป็นผูก้�าหนดหลกัเกณฑ์ 
ของการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส และพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน และอัตราการจ่ายโบนัสประจ�าปีตามผลงานของ 
ผู้บริหารแต่ละคน

 บริษัทฯได้ก�าหนดแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวมถึงกรรมการผู้จัดการโดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นและ 
ผลประโยชน์ระยะยาวดังนี้

• ผลประโยชน์ระยะสั้น

 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ตามผลประเมินการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ
ประจ�าปี รวมถึงค่าดชันีชีวั้ดผลงาน (Key Preformance Indicators) ของแต่ละส่วนงาน อาท ิยอดขาย ผลผลติ อตัรา
ก�าไรขั้นต้น การควบคุมค่าใช้จ่าย

 นอกจากนี้ อาจพิจารณาปรับเงินเดือนและโบนัสด้วยอัตราพิเศษ ตามผลการด�าเนินงานและค่าดัชนีชี้วัดผลงาน 
ดังกล่าวของบริษัทฯ

• ผลประโยชน์ระยะยาว

 บรษิทัฯจดัให้มเีงนิสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชพี เงินชดเชยกรณีเกษยีณอายุ รวมจนถึงสวัสดกิารพิเศษส�าหรบัพนกังาน
ที่มิได้เป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯก�าหนด ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมพิเศษ
ส�าหรับพนักงานท่ีเกษียณอายุ และรางวัลทองค�าส�าหรับพนักงานท่ีครบรอบอายุการท�างาน ทั้งน้ี บริษัทฯได้เปิดเผย
รายละเอยีดของผลประโยชน์พนักงานไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินส�าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
หวัข้อ 4 นโยบายการบญัชท่ีีส�าคญั ข้อย่อย 4.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน และหัวข้อ 20 ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาว 
ของพนักงาน

 7.4.3  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

 กรรมการบรหิารของบรษิทัฯประกอบไปด้วยกลุม่บคุคลเดยีวกันกับผูด้�ารงต�าแหน่ง ผูบ้รหิาร ตามรายชือ่ทีป่รากฏในข้อ 7.4.1 
บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริหาร โดยมีเพียงค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ ส�าหรบัปี พ.ศ. 2564 รวมจ�านวน 50.04 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.03 ของค่าตอบแทน
พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ จ�าแนกได้ดังนี้

1.1 เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจ�านวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 49.47 ล้านบาท

1.2 ค่าตอบแทนอืน่ ประกอบด้วย เงินกองทุนส�ารองเลีย้งชพี เงนิประกันสงัคมส่วนท่ีบรษิทัฯจ่ายสมทบ เงนิชดเชย
หลังออกจากงาน รางวัลทองค�าและเงินตอบแทนส�าหรับพนักงานท่ีครบรอบอายุการท�างาน ตามเงื่อนไขท่ี 
บริษัทฯก�าหนด รวมทั้งสิ้น 0.57 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถประจ�าต�าแหน่ง

7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

 จ�านวนพนักงาน

  จ�านวนพนักงานแยกตามสายงานของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี สรุปดังนี้

(หน่วย	:	คน)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม

พ.ศ.	2564 พ.ศ.	2563 พ.ศ.	2562

ผู้บริหาร 5 6 6

สายงานสนับสนุน 127 105 148

สายงานการขายและการตลาด 136 147 258

สายงานการผลิต 1,117 1,215 2,157

รวม 1,385 1,473 2,569
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 การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนพนักงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของสายงานการผลิต เป็นผลมาจากการโอน
หน่วยธุรกิจสายการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งหมดของบริษัทฯให้กับบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด บริษัทย่อย
ที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 การควบรวมธุรกิจขายตรงและธุรกิจเครือข่าย การเกษียณอายุของพนักงาน และการปรับลด
ขนาดองค์กรให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

 ผลตอบแทนพนักงาน

 บรษิทัฯจดัให้มผีลตอบแทนแก่พนกังานทุกระดบัชัน้และทกุชนชาตอิย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เดยีวกัน มคีวาม
โปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม และจงูใจ ซึง่สอดคล้องกับแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้รหิาร ส�าหรบัผลประโยชน์ระยะสัน้ ซึง่ประกอบด้วย 
เงนิเดอืน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงนิโบนสัและเบีย้ขยัน และเงินสมทบประกันสงัคม จะมกีารประเมนิการปฏบิตังิานประจ�าปีและค่าดชันี
ชี้วัดผลงาน ควบคู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส่วนผลประโยชน์ระยะยาวนั้น บริษัทฯจัดให้มีเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
เงินชดเชยหลังออกจากงาน รางวัลทองค�าและเงินตอบแทนส�าหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการท�างาน ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯก�าหนด 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับในเรื่องของการบริหารรายรับ-รายจ่าย และการออมเงิน เพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ยามออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุ

 ในปี พ.ศ. 2564 บรษิทัฯได้จ่ายผลตอบแทนดงักล่าวให้แก่พนักงานทัง้องค์กรรวมท้ังสิน้ 554.24 ล้านบาท และบรษิทัย่อยทุกแห่ง 
ของบริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานของตนรวม 678.92 ล้านบาท

 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 จ�านวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund “PVD”)

บริษัทฯและบริษัทย่อย
(เฉพาะในประเทศไทย)

มี/ไม่มี	
PVD

จ�านวนพนักงานที่
เข้าร่วม	PVD	(คน)

คิดเป็นสัดส่วนต่อ
พนักงานทั้งหมด

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) มี 391 28%

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด มี 141 15%

บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด ไม่มี 0 0%

บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด ไม่มี 0 0%

บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด มี 281 65%

 บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของ PVD และเป็นทางเลือกในการออมเงินของพนักงาน 
อย่างไรก็ด ีการเข้าร่วม PVD เป็นไปโดยความสมคัรใจของพนกังานในการพิจารณาเลอืกรบัสวัสดกิารตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัฯก�าหนด 
บริษัทฯเคารพสิทธิและการตัดสินใจของพนักงานในการบริหารจัดการเงินออมหรือการลงทุนในรูปแบบท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ ในส่วนของ
บริษัทย่อยสองแห่งที่ยังไม่มีการจัดต้ัง PVD เน่ืองจากเป็นกิจการขนาดกลางหรือท�าธุรกิจซื้อมาขายไป โดยมีจ�านวนพนักงานไม่มาก 
จึงก�าหนดรูปแบบสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมกับธุรกิจและพนักงานของบริษัทย่อย

 บรษิทัฯก�าหนดให้คณะกรรมการกองทนุส�ารองเลีย้งชพีของบรษิทัฯท�าการทบทวนและประเมนิบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน
และผู้จัดการกองทุนเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงพิจารณาประเภทและผลการด�าเนินงานของกองทุนต่างๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับพนักงานที่สนใจ

 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

 ทรพัยากรบคุคลเป็นสิง่ท่ีบรษิทัฯให้ความส�าคญัอย่างมาก เพราะบคุลากรเป็นปัจจยัส�าคญัทีส่ดุทีจ่ะผลกัดนัให้ธุรกิจเดนิต่อไป 
ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ขณะเดียวกันบุคลากรเหล่านั้นก็ต้องท�างานอย่างมีความสุขด้วย ซึ่งบริษัทฯได้ให้โอกาสในการพัฒนาและ 
ส่งเสรมิพนกังานให้เกิดกระบวนการการเรยีนรูใ้นด้านต่างๆ ทัง้ทีเ่ก่ียวกับหน้าทีก่ารงานและการด�ารงชวิีต เพ่ือให้รูจ้กัการพ่ึงพาตนเอง
และสามารถช่วยเหลือแบ่งปันองค์ความรู้แก่สังคม อาทิ การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาในสายอาชีพแก่พนักงาน การสร้างวินัย
ทางการเงินเพ่ือส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตให้พนักงานได้อยู่ดีมีสุข โดยได้มอบหมายให้ส�านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก�าหนดแผนงาน
และหลักสูตร รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ มี
ความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเองปฏิบัติ ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
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 ส�านกัพัฒนาทรพัยากรมนษุย์จดัหลกัสตูรการอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานตามล�าดบัความส�าคญัและความเร่งด่วนของงานโดย
ร่วมกับหน่วยงานภายในบรษิทัฯในการผลกัดนัให้เกิดการฝึกอบรมในรปูแบบ On the Job Training (OJT) อย่างต่อเน่ืองในทกุหน่วยงาน 
ในองค์กร ท่ีเน้นการฝึกอบรมด้วยการปฏิบัติงานจริงโดยมีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ช�านาญงานนั้นๆ เป็นผู้สอนงานอย่างเป็นขั้นตอน 
เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจ ท�าให้เกิดทักษะในการท�างาน และฝึกฝนความคดิในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการท�างาน ให้แก่ผูร้บัการ
สอนงานในระหว่างการปฏิบตังิาน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรยีนรูแ้ละการแบ่งปันองค์ความรูต่้างๆ ให้เกิดขึน้ในองค์กร

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

 ตลอดปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯได้จัดอบรมให้พนักงานท้ังแบบการจัดอบรมภายใน (In-House Training) และภายนอกบริษัทฯ 
(Public Training) รวมจ�านวนชั่วโมงอบรมถัวเฉลี่ย 6.30 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งครอบคลุมหมวดหมู่หลักสูตรของบริษัทฯ 6 ด้าน ดังนี้

• หลักสูตรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture)

• หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการบริหาร (Managerial Skill)

• หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงาน (Functional Skill)

• หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)

• หลักสูตรที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health & Safety)

• หลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

 นอกจากนี้ บริษัทฯให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้ในทุกๆ ด้านที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตให้แก่พนักงาน ทั้งในส่วนของความ
รู้ทางการเงิน การดูแลสุขภาพกายและใจ การใช้ชีวิตประจ�าวัน และการเตรียมความพร้อมส�าหรับวัยเกษียณ โดยตลอดทั้งปี บริษัทฯ
ให้ความรูแ้ก่พนกังานทัง้ในรปูแบบของการอบรมและการออกบธูประชาสมัพันธ์ พร้อมสอดแทรกเกรด็ความรูแ้ละข้อคดิในเรือ่งต่างๆ 
ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการเข้าใจของพนักงานทุกระดับผ่านช่องทางการส่ือสารภายในองค์กรอยู่เสมอหรือในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
ประกวดเพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างตัวอย่างที่ดีให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในหมู่พนักงานด้วยกันเอง ซึ่งท้ังหมด
นีก็้เพ่ือส่งเสรมิและผลกัดนัให้พนกังานมคีณุภาพชวิีตทีด่ ีด�าเนินชวิีตอย่างมคีวามสขุ และสามารถท�างานให้องค์กรได้อย่างเตม็ความ
สามารถ

 ในปี พ.ศ. 2564 การจัดฝึกอบรมหรือกิจกรรมให้แก่พนักงาน บริษัทฯด�าเนินการในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยค�านึงถึง
ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตรและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก และหากมีความจ�าเป็นต้องจัดในรูปแบบห้องประชุม
หรือสถานท่ีปฏิบัติงานจริง บริษัทฯได้ด�าเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
อย่างเคร่งครัด

 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน อีกท้ัง
สร้างสรรค์บคุลากรของบรษิทัฯให้มคีณุค่าเพ่ิมขึน้โดยการยกระดบัความสามารถ ทกัษะวชิาชพี คณุภาพการท�างานและคณุภาพชวีติ 
เพื่อร่วมกันสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กรและน�าพาบริษัทฯไปสู่เป้าหมายต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้ บริษัทฯจึงมุ่งเน้นที่จะน�า “หลักการจัดการ 4 
ประการ (4S)” ซึง่เป็นปรชัญาการท�างานทีมุ่ง่เน้นปลกูฝังให้บคุลากรขององค์กรมกีารปฏิบตังิานทีม่ปีระสทิธิภาพและมปีระสทิธิผลในงาน 
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพร้อมท่ีจะปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯต่อไป โดย หลักการจัดการ 4 ประการ (4S) 
ประกอบด้วย
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	 STRENGTH	(แข็งแกร่ง)	 ทีมงานแข็งแกร่ง	องค์กรแข็งแกร่ง

 • บคุลากรมจีติส�านกึในจรยิธรรมและคณุธรรม ร่วมแรงร่วมใจท�างานเป็นทีม รกัองค์กรเสมอืนหนึง่คอื ชวิีตของพนักงาน

 STRETCH	(ก้าวไกล)  ท�าวันนี้ให้ดีกว่า	ท�าวันหน้าให้ก้าวไกล

 • บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพตนเอง และงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

	 SPEED	(ฉับไว) 	 ตอบรับฉับไว	ใส่ใจบริการ

 • บคุลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ก่ียวข้องท้ังในและนอกองค์กรด้วยข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนั ถกูต้อง รวดเรว็  
 และสร้างความประทับใจในการบริการ

	 SYSTEM	(มีระบบ) 	 มีระบบ	สอบกลับได้

 • บคุลากรสามารถท�างานได้อย่างเป็นระบบ และมหีลกัการตดัสนิใจบนพ้ืนฐานของข้อมลูข้อเทจ็จรงิท่ีได้รบัการวิเคราะห์ 
 อย่างถูกต้องแม่นย�า

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

7.6  ข้อมูลส�าคัญอื่น

 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

 เลขานุการบรษิทัและผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท�าบญัชดี�ารงต�าแหน่งโดยนายไชยวัฒน์ 
กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และนางสาวลัดดา น�าจารุเสถียรชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2562 และ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ตามล�าดับ ทั้งนี้ ข้อมูลของเลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการท�าบัญชี ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ด�ารงต�าแหน่ง “เลขานุการบริษัท” ของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสาร
แนบ 1 รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี�านาจควบคมุ ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท

 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างจากภายนอก

 หวัหน้างานตรวจสอบภายในด�ารงต�าแหน่งโดยนายศริพิงษ์ โพธ์ิสขุ รองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แต่วันท่ี 1 กันยายน 
พ.ศ. 2564 โดยรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
จัดท�ารายงานการตรวจสอบภายในพร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
รวมถงึการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับบริษัท เคพเีอส ออดิท จ�ากดั (“KPS”) ผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทฯว่าจ้างจากภายนอก โดยนายวิวัฒน์ 
ลิม้นันทศลิป์ หุ้นส่วนผูจ้ดัการของ KPS เป็นผูน้�าทมีเข้าปฏบิตัหิน้าท่ีตรวจสอบตามภารกิจท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทัง้น้ี ข้อมลูของหวัหน้างานตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายในทีว่่าจ้างจากภายนอก ปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเก่ียวกับ 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

 หน่วยงาน Compliance Unit และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของส�านักเลขานุการบริษัท โดยนายไชยวัฒน์  
กุลภัทรวาณิชย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้รักษาการต�าแหน่งหัวหน้างานของทั้งสองหน่วยงาน

  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ในแต่ละช่องทางดังนี้

  จดหมาย : บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)
     เลขที่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  โทรศัพท์ : 0 2427 0088 ต่อ 2204, 2205
  โทรสาร  : 0 2428 9675
  อีเมล  : company_secretary@srithaisuperware.com
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 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี พ.ศ. 2564

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชใีห้แก่บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด (“EY”) และกิจการในสงักัดของ EY 
ในปี พ.ศ. 2564 เป็นจ�านวนเงิน 3.34 ล้านบาท และ 841.50 ล้านเวียดนามดอง

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในส่วนของการตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน ได้แก่ ค่าตรวจสอบตาม
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) และการสอบทานและตรวจสอบข้อมลูบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมส�าหรบั
การจัดท�างบการเงินรวม ให้แก่ EY ในปี พ.ศ. 2564 เป็นจ�านวนเงินรวม 0.22 ล้านบาท โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึก
ค่าตอบแทนงานบริการอื่นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564 ครบถ้วนแล้ว
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8.  รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

 8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

 การสรรหากรรมการ

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

1. การก�าหนดจ�านวนกรรมการของบริษัทฯ

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

3. กระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม

4. การอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งก�าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

 อย่างไรก็ดี หากกรรมการที่จะแต่งตั้งทดแทนนั้น มีวาระการด�ารงต�าแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระ หรอืในกรณีทีม่กีารเพ่ิมจ�านวนกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัจะเสนอเป็นวาระต่อทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการในต�าแหน่งที่ว่างลงหรือต�าแหน่งเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในข้อบังคับของ 
บริษัทฯข้อ 13 และข้อ 14 ดังนี้

 “ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงท่ีมอียู่ท้ังหมดตามข้อ (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมหีรอืจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้น้ัน ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกิน
จ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 ข้อ 14 ในการประชมุสามญัประจ�าปีทุกครัง้ กรรมการต้องพ้นจากต�าแหน่งตามวาระเป็นจ�านวนหนึง่ในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก 
ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง”
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 วาระการแต่งตั้งกรรมการของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคล กรรมการแต่ละรายท่ีได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับ
คะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

 ตามโครงสร้าง Board Diversity และ Skill Matrix ปัจจบุนั กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต แต่ไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯคือ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี นางสิริพร ไศละสูต และ 
นายศภุโชค เลีย่มแก้ว ส่วนกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ด้านการเงนิ การธนาคาร และการบญัชี 
คือ นายเอ้งฮัก นนทิการ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

 อนึง่ บรษิทัฯไม่ได้ก�าหนดจ�านวนครัง้สงูสดุของกรรมการท่ีจะได้รบัการแต่งตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมทัง้ไม่ได้ก�าหนด
คณุสมบตัเิรือ่งอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯข้อ 14 ข้างต้น อย่างไรก็ด ีกรณทีีเ่ป็นกรรมการอสิระ กรรมการ
รายน้ันต้องมคีณุสมบติัตามนิยามกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯก�าหนด ซึง่มคีวามสอดคล้องกับนยิามกรรมการอสิระท่ีคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดไว้ ดังนี้

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

(ข) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี�านาจควบคมุของ 
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 
ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

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

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
ก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 ความสมัพันธ์ทางธุรกิจดงักล่าวข้างต้น รวมถึงการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่า
หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเก่ียวกับสนิทรพัย์หรอืบรกิารหรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บรษิทัฯหรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธิของบรษิทัฯหรอื
ตัง้แต่ย่ีสบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ทัง้นี ้การค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณ
มูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการท่ี 
เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ 
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 
บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯสังกดัอยู ่เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

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

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมนัียกับกิจการของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น 
หุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

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

 กรรมการอสิระทัง้ 4 คนของบรษิทัฯ ด�ารงความเป็นกรรมการอสิระทัง้ในด้านคณุสมบตัแิละการปฏบิติัหน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสม
ตลอดระยะเวลาท่ีด�ารงต�าแหน่ง แม้จะมกีรรมการอสิระจ�านวน 3 คน ทีด่�ารงต�าแหน่งตดิต่อกันเกิน 9 ปี และไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์
การส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งก�าหนดให้
กรรมการอสิระไม่ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าท่ี
และการให้ความเหน็ท่ีเป็นอสิระ ประกอบกับกรรมการอสิระทกุคนของบรษิทัฯมคีวามรอบรูใ้นธุรกิจของบรษิทัฯเป็นอย่างด ีได้อทุศิเวลา 
ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ท้ังในด้านการบญัช ีการเงนิ การธนาคาร และมสีายสมัพันธ์ทีด่กัีบกลุม่ธุรกิจและองค์กรต่างๆ 
ในการให้ข้อเสนอแนะหรือค�าแนะน�า อันน�ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรอบคอบและระมดัระวัง ซือ่สตัย์สจุรติและมคีวามโปร่งใส โดยไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบรษิทัฯ ด้วยเหตผุลดงักล่าว 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้น�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 (ประจ�าปี พ.ศ. 2564) เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 2 คน คือ นายเอ้งฮัก นนทิการ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ซึ่งครบวาระ
การด�ารงต�าแหน่งในปี พ.ศ. 2564 ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มี
มติอนุมัติแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

 การสรรหาผู้บริหาร

 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯท�าหน้าทีพิ่จารณาและสรรหาบคุคลทีเ่หมาะสมและมคีณุสมบตัติรงตามความต้องการ และสอดคล้อง
กับลักษณะงานและธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
ของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานการอนุมัติแต่งต้ังผู้บริหารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างไรก็ดี ในกระบวนการสรรหา 
ผู้บริหาร บริษัทฯไม่ได้จ�ากัดการสรรหาเฉพาะบุคคลจากภายนอกเท่าน้ัน แต่บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโต
ในหน้าที่การงานและก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งระดับผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคัดสรรจากความสามารถที่โดดเด่นและการเป็น
ที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานท้ังในสายงานเดียวกันและคนรอบข้าง และมีการประเมินศักยภาพพนักงานในแต่ละ
ด้านเป็นรายบุคคลเพ่ือการวางแผนอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ท้ังในส่วนของการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้น�า และการมอบหมายงานท่ีท้าทาย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมให้พนักงานของบริษัทฯมีความพร้อมส�าหรับการด�ารง
ต�าแหน่งผูบ้รหิารท้ังในกรณีทดแทนเมือ่มตี�าแหน่งว่างลง หรอืแต่งตัง้เพ่ิมเตมิเมือ่กลุม่บรษิทัมกีารขยายธุรกิจหรอืในกรณีท่ีมกีารปรบั
เปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง การจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
(Succession Plan) ซึ่งรวมถึงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้เป็นแนวทางจัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์โดยสรุป 
ดังนี้

114 รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



1. การก�าหนดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องด�าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติฯ

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

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

4. การพิจารณาอนุมตัแิละแต่งตัง้บคุคลท่ีผ่านกระบวนการสรรหาฯ เพ่ือเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร โดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงทดแทนผู้บริหารที่
เกษียณอายุและต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ครบก�าหนดสัญญาจ้าง

การพัฒนากรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท คัดสรรหลักสูตรจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับการ
เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้
กรรมการเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 ในปี พ.ศ. 2564 กรรมการของบรษิทัฯไม่ได้เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เนือ่งด้วย
ตดิภารกิจในช่วงเวลาจดัอบรมหลกัสตูรทีส่นใจ อย่างไรก็ด ีกรรมการหลายคนก็ได้เข้าร่วมรบัฟังการสมัมนาข้อมลูด้านธุรกจิ ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม�่าเสมอ

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

 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยก�าหนดวันที่จะประชุม พร้อม
ด้วยเวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ�านวนครั้งที่จัด
ประชุม โดยในปี พ.ศ. 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งเป็นการจัดประชุมในรูปแบบห้องประชุมจ�านวน 
2 คร้ัง และในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ�านวน 5 ครั้ง และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดประชุมกันเองโดยไม่มี 
ผู้บริหารเข้าร่วมในรูปแบบห้องประชุมจ�านวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

 เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลรวมถึงวาระที่เสนอโดยกรรมการอิสระ เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
เพื่อได้มีเวลาศึกษาและพิจารณา ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะค�านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นธรรม

 วาระการประชมุตามปกติทีส่�าคัญประกอบด้วย การรบัทราบผลการสอบทานหรอืการตรวจสอบรายงานทางการเงนิโดยผูส้อบบญัชี 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การพิจารณาและการติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงาน การพิจารณาให้ความเหน็ชอบในเรือ่งส�าคญัเก่ียวกับการด�าเนินงานของบรษิทัฯ เช่น วสิยัทศัน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าหมายทางการเงนิ แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น การรบัทราบผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย 
ต่างๆ การรับทราบรายงานการถือครองหลกัทรพัย์บรษิทัฯของกรรมการ การพิจารณาการท�ารายการท่ีมลีกัษณะเกีย่วโยงกันหรอืรายการ
ที่เข้าข่ายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ้ามี) ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารน�าเสนอ

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

 หากมีกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใดและเข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งกรรมการคนนั้นเพ่ือขอให้ไม่เข้าร่วม
ประชุมเฉพาะวาระน้ัน อย่างไรก็ตาม ต้องมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสองในสามของจ�านวนกรรมการ
ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการสรุปมติของที่ประชุม 
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คณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กรณีการแต่งตั้งกรรมการทดแทนใน
ต�าแหน่งกรรมการทีว่่างลงเพราะเหตอุืน่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ มตคิณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 17 และ 21

 เลขานุการบริษัท เป็นผู้จดบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ และ 
จดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนเอกสารประกอบการประชมุ ส�าหรบัการค้นหาหรอืตรวจสอบ 
จากกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบรษิทัใช้อ�านาจอนมุตัภิายใต้ขอบเขตของวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั ตลอดจนมติทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 
ตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่างๆ 
ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล อาทิ

• การอนุมัติงบการเงิน ประจ�าปี พ.ศ. 2563

• การอนุมัติวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 40 (ประจ�าปี พ.ศ. 2564) รวมถึงการอนุมัติเลื่อนการประชุมและ
การก�าหนดวันประชุมใหม่

• การรบัทราบผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ และการอนมุตัต่ิอวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ

• การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯส�าหรับงบการเงิน ประจ�าไตรมาส 1 ปี พ.ศ. 2564

• การอนุมติัเปิด/ปิดบญัชเีงนิฝากธนาคาร รวมถึงอนมุตักิารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการเบกิถอน/สัง่จ่ายของบญัชเีงนิฝากธนาคาร

• การอนุมัติขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งอยู่ในกลุ่มรายการ “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”

• การอนุมัติรับการสนับสนุนทางการเงิน (เงินกู้ยืมระยะยาว)

• การอนุมัติและประกาศใช้กฎบัตร นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ

• การอนุมัติแต่งตั้งและต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

• การอนุมัติเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

• การรับทราบการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

• การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

• การรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ

• การอนุมัติรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

• การประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองทัง้ในรปูแบบทัง้คณะกรรมการบรษิทั และกรรมการรายบคุคล ประจ�าปี พ.ศ. 2564

	 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทท้ังแบบรวมท้ังคณะและเป็นรายบุคคล และ
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจ�าทุกปี โดยมีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้

 ก. การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นการประเมินด้วยตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3) การประชุมคณะกรรมการ

4) การท�าหน้าที่ของกรรมการ

5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

 เลขานุการบริษัทน�าผลประเมินของกรรมการทุกคน เพ่ือค�านวณคะแนนเฉล่ียแยกตามรายหมวดและผลคะแนน
รวมเฉลี่ยของทุกหมวด ก่อนแสดงผลการประเมินเป็น “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุง” เสนอท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริษัท

 ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบรษิทัร่วมประเมนิผลการปฏบิตังิานทัง้คณะ ด้วยผลการประเมนิระดบั “ดมีาก”
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ข. การประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้วิธีการประเมินด้วยตนเอง เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนให้มั่นใจได้ว่ากรรมการเข้าใจ
ในบทบาทการท�าหน้าที่กรรมการของตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1) กลยุทธ์

2) จริยธรรมและค่านิยม

3) ความรู้

4) ความขยันหมั่นเพียร

5) การท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการ

6) การพัฒนาตนเอง

7) การประเมินผลโดยรวม

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

 ในปี พ.ศ. 2564 กรรมการทุกคนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง อยู่ในระดับ “ดีมาก”

 ค. การประเมินกรรมการผู้จัดการ

 เป็นหน้าท่ีของกรรมการทุกคน ไม่รวมกรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ประเมนิผลการปฏิบตังิาน ตามหวัข้อ
ดังต่อไปนี้

1) ความเป็นผู้น�า

2) การวางแผนกลยุทธ์

3) การบริหารก�ากับดูแลทางธุรกรรม

4) การบริหารด้านการเงิน

5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์

6) การสื่อสาร

7) การสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท

8) การวัดผลการด�าเนินงาน

 ในปี พ.ศ. 2564 เลขานุการบริษัทน�าผลประเมินของกรรมการทุกคน โดยไม่รวมการประเมินตนเองของกรรมการ 
ผู้จัดการ โดยแสดงผลภาพรวมของการประเมินเป็น “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุง” เสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ดังเช่นปฏิบัติมาทุกปี

 นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคณะเป็นประจ�าทุกปี โดยใช้หลักปฏิบัติในการประเมินผลเช่นเดียวกับการประเมิน 
คณะกรรมการบริษัท และมีผลการประเมินส�าหรับปี พ.ศ. 2564 ของทุกคณะอยู่ในระดับ “ดีมาก”
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 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

 ปี พ.ศ. 2564 การเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น การประชมุคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย ของกรรมการ
แต่ละราย มีดังนี้

การประชุม

รายชื่อ

ต�าแหน่ง
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คณ
ะก
รร
ม
กา
รต

รว
จส

อบ

คณ
ะก
รร
มก

าร
สร

รห
าแ

ละ
พ
ิจา

รณ
าค

่าต
อบ

แท
น

คณ
ะก

รร
ม
กา
รก
�ากั
บ
ดูแ

ล
กิจ

กา
รท

ี่ดี

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1 7/7 - 2/2 -

นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1/1 7/7 4/4 2/2 -

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1/1 7/7 4/4 - 2/2

นางสิริพร ไศละสูต กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา-
ค่าตอบแทน และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1/1 7/7 - 2/2 2/2

นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 1/1 7/7 4/4 - -

นายณพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ 1/1 7/7 - - -

นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1 7/7 4/4 2/2 2/2

 หมายเหตุ : การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

ค่าตอบแทนกรรมการ

 บรษิทัฯมหีลกัเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ก�าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับ 
ประเภทธุรกิจในอตุสาหกรรมเดยีวกันจากข้อมลูการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 ส่วนของกรรมการชดุย่อยน้ัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปรมิาณงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
เป็นข้อมลูเพิม่เตมิส�าหรบัการก�าหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ด ีการพิจารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยได้บรรจุ
ไว้เป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด

 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละราย ดังนี้

	 1.		 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

  ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯก�าหนดจ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุม
ตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงเป็นดังนี้
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รายชื่อ-ต�าแหน่ง
จ�านวนเงิน	(บาท)

ปี	2564 ปี	2563

คณะกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการ – นายสนั่น อังอุบลกุล 300,000 300,000

 กรรมการ 6 คน ประกอบด้วย
 นายเอ้งฮัก นนทิการ 150,000 150,000

 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 150,000 150,000

 นางสิริพร ไศละสูต 150,000 150,000

 นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว 150,000 150,000

 นายณพล เลิศสุมิตรกุล 150,000 120,000

 นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ 150,000 150,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 1,200,000 1,170,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายเอ้งฮัก นนทิการ 350,000 350,000

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

 นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว 150,000 150,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 650,000 612,500

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน –  นางสิริพร ไศละสูต 25,000 37,500

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

 นายเอ้งฮัก นนทิการ 20,000 30,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 65,000 97,500

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

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

 นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ 20,000 20,000

รวมค่าตอบแทนกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 65,000 65,000

รวมทั้งสิ้น 1,980,000 1,945,000

 หมายเหตุ :

1. ปี พ.ศ. 2564 ค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทฯจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนอยู่ภายในกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 2,490,000 บาท 
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 (ประจ�าปี พ.ศ. 2564) ดังนี้
1.1  ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับคณะกรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการ     จ�านวน 300,000 บาท/ปี
 กรรมการ     จ�านวน 150,000 บาท/ปี/คน
 รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม    จ�านวน 1,500,000 บาท/ปี/คณะ
1.2  ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ    จ�านวน 350,000 บาท/ปี
 กรรมการตรวจสอบ    จ�านวน 150,000 บาท/ปี/คน
 รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม    จ�านวน 650,000 บาท/ปี/คณะ
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1.3  ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ�านวน 50,000 บาท/ปี
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จ�านวน 40,000 บาท/ปี/คน
 รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม    จ�านวน 170,000 บาท/ปี/คณะ
1.4 ค่าเบี้ยประชุมส�าหรับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   จ�านวน 50,000 บาท/ปี
 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   จ�านวน 40,000 บาท/ปี/คน
 รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม    จ�านวน 170,000 บาท/ปี/คณะ
อัตราค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

2. บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2.		 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

  บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ

 นอกจากน้ี บรษิทัย่อยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบรษิทัฯจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย

 8.1.3 การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 บริษทัฯมกีารลงทนุในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมหลายแห่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเหล่านัน้
ด�าเนนิธุรกิจและอยู่ภายใต้โครงสร้างเดยีวกนักับโครงสร้างธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสตกิ ซึง่ประกอบด้วยผลติภัณฑ์
เพ่ืองานอตุสาหกรรมและผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน สายธุรกิจแม่พิมพ์และอืน่ๆ เนือ่งจากกลุม่บรษิทัได้วางกลยุทธ์ให้การท�าธุรกิจ
มีลักษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น ดังนั้น ในการก�ากับ
ดแูลการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัฯได้ส่งบคุคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ได้แก่ กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารและ/
หรือผู้บริหารของบริษัทฯไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือ
ดแูลผลประโยชน์ของบรษิทัฯในฐานะผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ด ีกลุม่บคุคลทีเ่ป็นตัวแทนดงักล่าวต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและ
เห็นชอบของฝ่ายบรหิาร และต้องเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯท่ีดแูลรบัผดิชอบในสายธุรกิจเดยีวกันหรอืคล้ายคลงึกับธุรกิจของบรษิทัย่อย
หรือบริษัทร่วม อันจะมีส่วนช่วยให้การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ในการใช้สทิธิออกเสยีงของบคุคลท่ีเป็นตวัแทนของบรษิทัฯในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัหรอืท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิทัย่อย 
และบริษทัร่วม บคุคลท่ีเป็นตวัแทนของบรษิทัฯสามารถตดัสนิใจหรอืด�าเนนิการในเรือ่งสามญัทัว่ไปของการด�าเนินธุรกิจได้โดยไม่จ�าเป็น
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการตัดสินใจหรือลงมติ โดยให้ค�านึงถึงประโยชน์ที่ดีท่ีสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
นั้นๆ เป็นเกณฑ์ ควบคู่ไปกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนแก่บริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เช่น การตัดสินใจ
เข้าท�ารายการเมื่อมีความจ�าเป็นต้องท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ การก�าหนดราคาหรือเงื่อนไขทางการค้าของรายการดังกล่าวก็
จะเป็นไปตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทั่วไป หรือสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ เป็นต้น แต่หากเป็นการใช้สิทธิออกเสียง
ในเรื่องที่มีนัยส�าคัญ บุคคลทีเ่ปน็ตัวแทนของบริษัทฯต้องไดร้ับอนมุัติเรื่องเหล่านั้นจากคณะกรรมการบริษัทในหลักเกณฑ์เดียวกนักบั
การด�าเนินการโดยบริษัทฯเอง

 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแห่งใดที่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม (Shareholders’ Agreement) ในลกัษณะทีม่ผีลอย่างมสีาระส�าคญัต่อการรดิรอนอ�านาจในการบรหิารงาน
ของบรษิทัฯ หรอืท�าให้บรษิทัฯไม่สามารถใช้สทิธิออกเสยีงได้อย่างเตม็ทีต่ามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิทัฯ หรอืมกีารแบ่งผลตอบแทน
ที่นอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

 กรณขีองบรษิทัย่อย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นบรษิทัท่ีบรษิทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100 และมอี�านาจเดด็ขาดในการก�าหนดนโยบาย
และบริหารงาน บริษัทฯได้ก�าหนดให้บุคคลท่ีเป็นตัวแทนของบริษัทฯต้องดูแลและผลักดันให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของการท�ารายการที่เกี่ยวโยง เกณฑ์การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การท�ารายการส�าคัญอื่นใด ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล
ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของบรษิทัดงักล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดยีวกันกับท่ีบรษิทัฯต้องปฏิบตั ิรวมถึงต้อง
ก�ากับดแูลให้มกีารจดัเก็บข้อมลูและการบนัทึกบญัชขีองบรษิทัย่อยให้บรษิทัฯสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท�างบการเงนิรวม 
ได้ทันก�าหนด ถูกต้องและครบถ้วนด้วย
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 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯตรวจสอบการด�าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพือ่สอบทานระบบการควบคมุภายในของบริษัทย่อยและบริษทัร่วมตามแผนงานประจ�าปี หรือเมื่อพบเหตุ
ผิดปกติด้วยก็ได้

 บริษัทฯได้เผยแพร่ “นโยบายการลงทุนและการก�ากับดูแลการด�าเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.srithaisuperware.com ภายใต้หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯให้ความส�าคัญในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องไว้ในนโยบายการ
ก�ากบัดแูลกิจการท่ีดแีละจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิทัฯ มกีารจดัตัง้คณะท�างานการก�ากับดแูลกิจการทีด่ที�าหน้าท่ีช่วยคณะกรรมการ
ก�ากับดแูลกิจการทีด่ใีนการผลกัดนั สือ่สาร ติดตามและประเมนิผล โดยประสานงานและด�าเนินการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทัฯ 
ในการจดัอบรมและกิจกรรมต่างๆ ให้แก่พนกังานทุกระดบัชัน้ และทดสอบความรูค้วามเข้าใจเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพ่ือส่งเสรมิให้เกิด
การปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ 
บริษัทฯ

 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

• การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

• สทิธิมนษุยชน การดแูลพนกังานและการไม่เลอืกปฏิบตั ิโดยเฉพาะการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานใน
ช่วงของการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) และสถานทีท่�างานให้มคีวามปลอดภัย ถูกสขุอนามยั 
จากการมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดีและได้มาตรฐาน

• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดผลกระทบและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการด�าเนินงานของบริษัทฯ
ให้เหลือน้อยที่สุด

• การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทฯได้ด�าเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯได้
ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้

	 1.	 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก�าหนดให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการ
ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่บริษัทฯได้ปรับปรุงและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือควบคุมและดูแลการท�าธุรกรรมระหว่าง 
บรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อยกับบคุคลท่ีเก่ียวโยงกัน เช่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุบรษิทั เป็นต้น ซึง่เป็นรายการ
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการติดตามและจัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบ
รายการผดิปกตหิรอืการท�าธุรกรรมท่ีไม่เป็นไปตามกรอบทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้อนมุตัไิว้และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นประจ�าทุกไตรมาส ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการท�ารายการดังกล่าวและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ี
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น โดยตลอดปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯมีรายการที่เก่ียวโยงกันซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมประเภทรายการธุรกิจปกต ิรายการสนบัสนุนธุรกิจปกต ิและ/หรอืรายการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ 
บรษิทัฯได้พิจารณาราคาและเงือ่นไขตามเกณฑ์ปกตเิช่นเดยีวกับธุรกรรมทีท่�ากับบคุคลหรอืนติิบคุคลท่ัวไปและ/หรอือยู่ภายใต้ 
ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติหลักการไว้ ซึ่งบริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 9 การควบคุมภายในและ
รายการระหว่างกัน

  บรษิทัฯก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร จดัท�ารายงานแสดงส่วนได้เสยีของตนเองและบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง และมอบหมาย 
ให้เลขานกุารบรษิทัเป็นผูจ้ดัเก็บไว้เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย และหากในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั มวีาระทีเ่ก่ียวข้อง
กับการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการคนใดแล้ว ก็ก�าหนดให้กรรมการคนนัน้ต้องไม่อยู่ในสถานท่ีประชมุ เพ่ือให้กระบวนการตดัสนิใจ 
ได้ด�าเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
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  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเน้นความเข้มงวดในการดูแลรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเมื่อเกิดรายการ ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตลอดปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯไม่มีรายการการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าขนาดของรายการเป็นนัยส�าคัญ หรือเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามข้อก�าหนดของกฎหมายและหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

  บริษัทฯได้ก�าหนดมาตรการไม่ให้กรรมการและผู้บริหารน�าข้อมูลของบริษัทฯไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและเพ่ือการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลา 30 วันก่อนวันเปิดเผยงบการเงินประจ�าไตรมาสและ 
ประจ�าปีแก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสาธารณชน มาตรการท่ีให้กรรมการหรอืผูบ้รหิารรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
พร้อมท้ังบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคล เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯได้ปรับปรุงและประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ
การใช้ข้อมูลภายใน (พ.ศ. 2564) เพื่อให้มีความชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น และสื่อสารให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบ
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  นอกจากน้ี ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ของบรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนหลักทรัพย์คงเหลือให้เลขานุการบริษัทตามระยะเวลาที่ก�าหนดเพ่ือรายงานสรุปให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบทุกรายไตรมาส โดยตลอดปี พ.ศ. 2564 มีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯของ 
ผูบ้รหิาร 2 คน ซึง่เกิดจากการซือ้ขายปกติโดยไม่มกีารใช้ข้อมลูภายในของบรษิทัฯแต่อย่างใด และได้รายงานการซือ้ขายอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน

  อนึ่ง เลขานุการบริษัทได้เผยแพร่ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯทุกคนรับทราบหากมีการเปล่ียนแปลงใน
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

	 	 3.	 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

  นบัแต่ปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบรษิทัได้อนุมตัใิห้บรษิทัฯแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต และได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ
ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพ่ือใช้ในการสื่อสารและครอบคลุมการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ

  บรษิทัฯได้รบัการรบัรองให้เป็นสมาชกิแนวร่วมต่อต้านคอร์รปัชนัของภาคเอกชนไทย จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้าน 
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 และได้รับการรับรองต่ออายุอีก 3 ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 ซึง่แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจรงิจงัของบรษิทัฯทีต้่องการมบีทบาทและส่วนร่วมในการต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและร่วมพัฒนาประเทศชาติ

  บริษัทฯไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจทั้งหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1.  ไม่มีพฤติกรรมใด ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้ หรือรับสินบนแก่หรือจาก 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัและเอกชนหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัฯ เพ่ือให้ได้มาหรอืคงไว้ซึง่ธุรกิจ หรอืความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.  ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย เมือ่พบเหน็การกระท�าท่ีเข้าข่ายการทุจรติคอร์รปัชัน่ทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัฯ โดยถือเป็นหน้าที่
ทีต้่องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาหรอืหน่วยงานหรอืบคุคลท่ีรบัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงต่างๆ

3.  บรษิทัฯให้ค�ามัน่ว่าจะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองบคุคลทีป่ฏเิสธการทุจรติคอร์รปัชัน่ หรอืแจ้งเบาะแสเรือ่ง
การทุจริตคอร์รัปชั่น ตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงาน
การทุจริตคอร์รัปชั่น

4.  พนักงานรายใดทีไ่ด้รบัการพิสจูน์จนแน่ชดัว่ากระท�าการทุจรติคอร์รปัชัน่ จะถูกพิจารณาบทลงโทษตามระเบยีบ
ของบริษัทฯ เรื่องวินัยพนักงาน ตลอดจนอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย
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5.  บริษัทฯไม่มีนโยบายลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบแก่พนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่า 
การกระท�านั้นจะท�าให้บริษัทฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

6.  บรษิทัฯให้ความส�าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และท�าความเข้าใจกับบคุคลท่ีต้องปฏิบตัหิน้าทีท่ีเ่ก่ียวข้องกับ 
บรษิทัฯ หรอือาจเกิดผลกระทบต่อบรษิทัฯ ในเรือ่งทีต้่องปฏิบติัให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่นี้

7.  บรษิทัฯจดัให้มกีระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสม อย่างมปีระสทิธิผล
และประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกันมิให้มีการปฏิบัติ
ที่เข้าข่ายหรือสนับสนุนให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น

8.  บรษิทัฯจดัให้มกีระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคลทีส่ะท้อนถึงความมุง่มัน่ของบรษิทัฯ ในการด�าเนินการตาม
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน 
และการเลื่อนต�าแหน่ง

9.  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการในเรื่องท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงก�าหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่อง
ดังต่อไปนี้

9.1  การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

 หมายถึง การให้การสนบัสนนุทางการเงนิ สิง่ของ และ/หรอืการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสรมิ
ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามบริษัทฯ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ
ทางการค้า

 บริษัทฯยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง จึงมีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรือ
บุคคลซึ่งเก่ียวข้องกับการเมือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้บริหาร
และพนักงานกระท�าการอันใดที่เก่ียวข้องกับการเมืองในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตลอดจน
ไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯเพื่อด�าเนินการดังกล่าว โดยก�าหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1)  บริษัทฯไม่สนับสนุนทางการเงินหรือส่ิงของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมืองหรือผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทางการเมืองใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้บริษัทฯ

2)  พนักงานมสีทิธิเสรภีาพเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมอืงภายใต้บทบญัญัตแิห่งรฐัธรรมนูญ แต่จะ
ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรอืน�าทรพัย์สนิ อปุกรณ์ หรอืเครือ่งมอืใดๆ ของบรษิทัฯ
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนนิการใดๆ ทางการเมอืง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมดัระวังไม่ให้ 
ด�าเนนิการใดๆ ทีท่�าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าบรษิทัฯให้การสนบัสนนุหรอืฝักใฝ่พรรคการเมอืงใด 
พรรคการเมืองหนึ่ง

9.2  การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน
 บริษัทฯสามารถบริจาคเพ่ือการกุศลหรือให้เงินสนับสนุนได้ หากเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมตอบแทน

สงัคม โดยเป็นการประชาสมัพันธ์และเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดใีห้บรษิทัฯ และมไิด้มุง่หวังผลตอบแทน
ทางธุรกิจ เช่น การให้ความรู ้การสนบัสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อม 
กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป็นต้น โดยก�าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
• การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
 ต้องด�าเนนิการในนามของบรษิทัฯเท่าน้ัน โดยผูร้บับรจิาคต้องเป็นมลูนิธิ องค์กรสาธารณกุศล 

วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรอืองค์กรทีด่�าเนนิงานเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม ทีม่ใีบรบัรอง 
หรือเชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้

 การบริจาคเพ่ือการกุศลหรือการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพย์สินหรือกิจกรรมหรือ
โครงการแก่สถานการกุศล จะต้องด�าเนินการด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยต้องระบุชื่อผู้บริจาคหรือผู้ให้ในนาม “บริษัทฯ” เท่านั้น และผ่านขั้นตอนการอนุมัติการ
จ่ายตามระเบียบของบริษัทฯที่ก�าหนดไว้

• การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินส่วนตัวในนามส่วนตัว
 กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนทุกระดับ สามารถบริจาคเงินสดหรือทรัพย์สิน

ส่วนตัวในนามส่วนตัวได้ แต่ต้องไม่เก่ียวข้องหรือท�าให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระท�าท่ี 
แอบแฝง ส่อทุจริต หรือหวังผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมแก่บริษัทฯ
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9.3  ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง

 บรษิทัฯตระหนกัดว่ีาการสร้างความสมัพันธ์ทีด่กัีบคูค้่า รวมถึงพันธมติรทางธุรกิจเป็นสิง่ส�าคญัท่ีจะน�า
มาซึ่งความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องและย่ังยืนของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติให้ กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถให้ของขวัญและเล้ียงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ หากเข้าเง่ือนไข
ทุกข้อ ดังต่อไปนี้

1)  ประเภทของขวญัหรอืการเลีย้งรบัรอง รวมถึงมลูค่าต้องมคีวามเหมาะสมกับสถานการณ์ หรอื
ตามเทศกาลที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

2)  ต้องไม่เป็นการกระท�าเพ่ือครอบง�า ชกัน�าหรอืตอบแทนบคุคลใดให้กระท�าการท่ีไม่เหมาะสม 
เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ หรือการช่วยเหลือหรือให้ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

3)  ต้องเป็นการให้ในนามบรษิทัฯไม่ใช่ในนามของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงาน และเป็นการ
ด�าเนินการอย่างเปิดเผย

4)  ต้องเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

  บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
www.srithaisuperware.com ภายใต้หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

  ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯได้ด�าเนินการต่อเน่ืองส�าหรับการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบาย
และแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (“นโยบายต่อต้านการทุจริตฯ”) ดังนี้

• สือ่สารและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีหมวดการ
ค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการจัดการฝึกอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อย

• ก�าหนดให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตฯเป็นส่วนหนึ่งในการอบรม
พนกังานใหม่ของบรษิทัฯ พร้อมทัง้รณรงค์ให้ความรูแ้ก่พนกังานอย่างต่อเนือ่ง เช่น การอบรมทีห่น้างาน (On the 
Job Training) การสื่อสารผ่านสิ่งพิมพ์ หรือกระจายเสียงภายในส�านักงาน เป็นต้น

• จดัให้มกีารทดสอบความรู ้ความเข้าใจนโยบายการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละนโยบายการต่อต้านการทุจรติฯแก่
พนกังานของบรษิทัฯรวม 4 ไตรมาส ซึง่ปรากฏว่าพนักงานมส่ีวนร่วมมากขึน้ ตลอดจนมคีวามรูแ้ละความเข้าใจ
ในเรื่องดังกล่าวด้วยผลคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น

• มอบหมายให้คณะท�างานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ตดิตามผลสมัฤทธ์ิการใช้กลยุทธ์ 3ป. (ปรบัเปลีย่น ปลกูฝัง และป้องกัน) เพ่ือปลกูฝังพฤตกิรรมต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบให้กับพนักงานทุกระดับ

• ตรวจสอบและตดิตามเมือ่ได้รบัข้อร้องเรยีนทัง้จากภายในและภายนอกบรษิทัฯจากช่องทางการแจ้งข้อมลูส�าหรบั
เหตุการณ์ที่อาจน�าไปสู่โอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยด�าเนินการตามขั้นตอนที่ได้ก�าหนดไว้ด้วยความเป็น
ธรรมและเป็นความลับ รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยตลอดปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯไม่พบข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น

  นอกจากนี ้คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ไีด้มอบหมายให้คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่งทบทวนการประเมนิ
ความเสีย่งจากการทจุรติในองค์กร ส�าหรบัธุรกรรมท่ีมคีวามส�าคญัประจ�าปี พ.ศ. 2564 ซึง่ไม่ปรากฏว่ามเีหตกุารณ์ใดๆ ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีสาระส�าคัญ

	 	 4.	 การแจ้งเบาะแส	(Whistleblowing)

  บรษิทัฯจดัให้มรีะบบการควบคมุภายใน พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ สามารถให้ข้อมลูหรอืให้เบาะแส
เก่ียวกับการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง (Whistle Blower) โดยก�าหนดขั้นตอนการ
ด�าเนนิงานเมือ่ได้รบัข้อร้องเรยีนไว้อย่างชดัเจน ตัง้แต่การรวบรวมข้อเท็จจรงิโดยท�าเป็นความลบั การตัง้คณะท�างานตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง การต้ังคณะกรรมการสอบสวน การคุ้มครองปกป้องผู้ท่ีร้องเรียน/แจ้งข้อมูล การพิจารณาการลงโทษ รวมไปถึง
การรายงานผลข้อร้องเรยีน ตามนโยบายและแนวปฏิบตัเิรือ่งการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิและการทจุรติ (Whistle Blowing 
Policy) ท่ีบริษัทฯได้ประกาศใช้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.srithaisuperware.com ภายใต้หัวข้อ การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
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1. บรษิทัฯขอให้การร้องเรยีนหรอืแจ้งข้อมลูในเรือ่งเก่ียวกับการทจุรติหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั เป็น
ลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

2. ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งด้วยวิธีดังต่อไปนี้

• ผ่านทาง E-mail address ซึง่บรษิทัฯได้น�าเสนอไว้ทีเ่ว็บไซต์ของบรษิทัฯในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรยีน (Whistle 
Blower) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกส่งให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งหรือทุกรายก็ได้ ดังนี้

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

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

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

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

• จดหมายถึงกรรมการอสิระรายน้ันๆ โดยระบชุือ่กรรมการอสิระ และทีอ่ยู่คอื บรษิทั ศรไีทยซปุเปอร์แวร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ตู้ ปณ. 84 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

• ย่ืนเอกสารข้อร้องเรียนโดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมระบุให้ส่งต่อกรรมการอิสระ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน)

  การร้องเรียนเป็นเอกสารตามข้อก�าหนด 1. และ 2. ผู้ร้องเรียนไม่จ�าเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองได้ 
ก็ขอให้ระบชุือ่-นามสกุล หมายเลขโทรศพัท์ โทรสารหรอื E-mail address ซึง่จะช่วยให้บรษิทัฯสามารถแจ้งผลการด�าเนนิการ
หรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้

8.2  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความรอบคอบและเคร่งครดัตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเรือ่ง คณุสมบตัิ
และขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2564 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารด้านการเงินและบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง รวม 
4 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดย 
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง ตลอดจนจัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุปี ด้วยวิธีการประเมนิตนเอง 
ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้หลักปฏิบัติในการประเมินผลเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ผลการประเมินส�าหรับปี พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบ 6 : 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
	 จ�านวนครั้งการประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าที่ท่ีระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการบริษัท 
ทุกครั้งท่ีมีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และจัดท�ารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทนแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานเป็นประจ�าทุกปี ด้วยวิธีการประเมนิตนเอง 
โดยใช้หลักปฏิบัติในการประเมินผลเช่นเดียวกบัการประเมินคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินส�าหรับปี พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับ 
“ดีมาก” ท้ังนี้ ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปรากฏตามรายงานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
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 จ�านวนครั้งการประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ 
บริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีทุกคน
เข้าร่วมประชมุครบทุกครัง้ โดยได้รายงานผลการปฏิบตังิานแก่คณะกรรมการบรษิทัทกุครัง้ทีม่กีารจดัประชมุคณะกรรมการก�ากับดแูล
กิจการที่ดี และจัดท�ารายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี ด้วยวิธีการประเมินตนเอง โดยใช้
หลกัปฏิบตัใินการประเมนิผลเช่นเดยีวกับการประเมนิคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ผลการประเมนิส�าหรบัปี พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับ “ดมีาก” 
ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีปรากฏตามรายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 จ�านวนครั้งการประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าท่ีที่ระบุในกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2564 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่ง
บริษัทฯได้เปิดเผยจ�านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของอนุกรรมการบริหารความเส่ียงไว้ในหัวข้อ 7.3 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุก
ไตรมาส

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี ด้วยวิธีการประเมินตนเอง โดยใช้
หลักปฏิบัติในการประเมินผลเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินส�าหรับปี พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับ “ดี” 
ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2564 สรุปดังนี้

1. ปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง

2. ตดิตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯอย่าง
ใกล้ชดิ ทัง้ในด้านการบรหิารกระแสเงนิสดและการป้องกันการแพร่ระบาดในองค์กร โดยการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือหน่วยงานเฉพาะกิจที่บริษัทฯจัดตั้งขึ้น อาทิ Covid Committee และ Covid Officers ในการ
ก�าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัเิพ่ือตดิตาม ควบคมุ หรอืจ�ากัดความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถ
ด�าเนินได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

3. ติดตามและสนับสนุนการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับของระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน น�า
ไปสู่การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและบริษัทฯ ทั้งการบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย และการสูญเสียชีวิต

4. ปรบัปรงุนโยบายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล (Personal Data Protection Act : PDPA) และนโยบายรกัษาความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. จดัท�าสญัญาซือ้ขายท่ีเป็นมาตรฐานส�าหรบับรษิทัฯ โดยมเีนือ้หาท่ีเหมาะสมเป็นประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯและคูค้่าหรอืลกูค้า

6. จัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง” ให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

7. ทบทวนและประเมนิความเสีย่งทัง้ 5 ด้าน เพ่ือใช้ประกอบการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วย ความเสีย่งด้าน
กลยุทธ์ (Strategic Risks) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risks) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) 
ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบต่างๆ (Compliance Risks) และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ�าปี พ.ศ. 2564
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	จ�ากัด	(มหาชน)

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนที่บริษัทฯก�าหนดไว้โดยท�าหน้าที่ช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในการคัดสรรผู้มีคุณสมบัติ
ส�าหรบัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ และก�าหนดอตัราค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ
ที่เหมาะสม เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้การด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯมี
ประสิทธิภาพโดยก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งครั้งละไม่เกิน 3 รอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯชุดปัจจุบันมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ถึงสิน้ปีบญัช ีพ.ศ. 2564 และได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัให้ต่อวาระด�ารงต�าแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ตามมตทิีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสรรหาฯได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาฯ เป็นดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/

การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

นางสิริพร ไศละสูต ประธานกรรมการสรรหาฯ 2/2

นายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการสรรหาฯ 2/2

นายเอ้งฮัก นนทิการ กรรมการสรรหาฯ 2/2

 ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังน้ี

1. พิจารณาต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระเพ่ือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 (ประจ�าปี พ.ศ. 2564)

2. ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 (ประจ�าปี  
พ.ศ. 2564)

3. เสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงทดแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุ

4. ต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

5. พิจารณาเงินตอบแทนพิเศษให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี พ.ศ. 2564

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจ�าปี พ.ศ. 2564

7. จัดท�ารายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยในรายงานประจ�าปี พ.ศ. 2564

  ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

	 นางสิริพร	ไศละสูต

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	จ�ากัด	(มหาชน)

 คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเป็นคณะกรรมการชดุย่อย ในปี พ.ศ. 2555 มหีน้าท่ีรบัผดิชอบช่วย
คณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พัฒนา สนับสนุนการควบคุม
และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 คณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีได้แต่งตัง้คณะท�างานการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีและคณะท�างานย่อยการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีท�า
หน้าท่ีประสานงานและด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น ได้น�าไปปฏิบัติอย่างครอบคลุม และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการก�ากับดูแลกจิการทีด่มีกีารประชมุรวม 2 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชมุของกรรมการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ 
เป็นดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง
การเข้าร่วมประชุม/

การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2/2

นางสิริพร ไศละสูต กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 2/2

นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและเลขานุการฯ 2/2

 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีก�าหนดให้บริษัทฯด�าเนินการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนนโยบายและ 
แนวปฏิบตั ิเรือ่งการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยบรษิทัฯได้รบัการรบัรองต่ออายุการเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตเป็นระยะเวลา 3 ปี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปี พ.ศ. 2564 ได้ดังนี้

1. สือ่สารและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏบิติัตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีดี่ หมวดการค�านึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการจัดการฝึกอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อย

2. จัดให้มีหัวข้อนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ของ 
บริษัทฯ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง เช่น การอบรมที่หน้างาน (On the Job Training) การส่ือสารผ่าน 
สิ่งพิมพ์ หรือกระจายเสียงภายในส�านักงาน เป็นต้น

3. จดัให้มกีารทดสอบความรู ้ความเข้าใจนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่แก่พนกังาน
ของบริษัทฯรวม 4 ไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าพนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวด้วยผล
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบที่สูงขึ้น

 นอกจากนี้ คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ติดตามผลตามนโยบายที่มอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯด�าเนินการดังนี้

1. ติดตามเรื่องร้องเรียนในระบบ Whistle Blower ผ่านช่องทางต่างๆ โดยคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเห็นชอบให้บริษัทฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือด�าเนินการด้วยความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งข่าวสาร โดยในปี พ.ศ. 2564 ไม่มีเรื่อง 
ร้องเรียนที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่น

2. สนับสนุนให้บริษัทฯเข้าร่วมโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งด�าเนินการโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยอย่างต่อเนื่องนับจากปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา โดยในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯได้รับการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน
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3. ติดตามแผนงานการทบทวนความเหมาะสมของการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
(Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) หรือ CG Code ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบททางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

 อนึ่ง คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบทั้งคณะส�าหรับปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า 
คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฎบัตรฯที่ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

      
 ในนามคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

	 	นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี

 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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9.1  การควบคุมภายใน

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2564 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบท้ังหมดเข้า
ร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามแบบประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คอื การควบคมุภายในองค์กร การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุการ
ปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ 
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวามเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องทีม่สีาระส�าคญัเก่ียวกับการควบคมุภายใน บรษิทัฯและบรษิทัย่อย 
ได้จัดให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ�าเป็นและเหมาะสมมาใช้เพ่ือช่วยให้บริษัทฯและ
บริษทัย่อยสามารถด�าเนินงานตามระบบการควบคมุภายในทีด่หีรอืปฏิบตังิานและท�ารายการต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได้ อีกทั้งมีระบบในการควบคุมและติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจาก
การท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

 ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทฯ
ว่าจ้างจากภายนอกทุกรายไตรมาสและรายปีแล้ว ไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น 
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พียงพอ เหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องของการควบคมุภายในท่ีมนียัส�าคญั และไม่มี
ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่บ่งชี้ให้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องรีบด�าเนินการแก้ไข ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการ
ฝ่าฝืนกฎหมายท่ีจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินอย่างมีสาระส�าคัญ ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยความเห็น
เกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังปรากฏตามเอกสารแนบ 6

 บริษทัฯส่งเสริมและปลูกฝังให้พนกังานทกุระดบัมีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัตงิาน ซึ่งเปน็ปัจจยัส�าคญัทีจ่ะชว่ยเสริม
รากฐานท่ีแขง็แกร่งและก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคมุภายในท่ีดท่ัีวทัง้องค์กร พนักงานมคีวามรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ 
การปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมี
ธรรมาภิบาลผ่านแบบทดสอบเป็นประจ�าทุก 3 เดือน มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.srithaisuperware.com ที่พนักงานทุกคนและผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอกสามารถรับทราบและเข้าถึงได้ ตลอดจนระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing System) ในแต่ละช่องทาง
ที่บริษัทฯจัดเตรียมไว้

 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19 และความเสี่ยงในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยน�าหลักการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ออกปฏิบัติหน้างาน (Field Work) เท่าท่ีจ�าเป็น และจ้าง 
ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอก (Outsource) ช่วยตรวจสอบธุรกรรมและการด�าเนนิงานของส�านกังานและสาขาของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย
ที่อยู่ต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัดในช่วงที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในไม่สามารถเดินทางหรือปฏิบัติหน้าที่ได้จากมาตรการล็อกดาวน์
ของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาความรู้และทักษะของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและบรรลุตามแผนงานที่วางไว้

9.  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ติดตามระบบบริหารความเสี่ยง
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯมีระบบดังกล่าวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานท้ังด้านการตรวจสอบการ
ด�าเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ

 แผนงานตรวจสอบประจ�าปี จดัท�าโดยพิจารณาควบคูกั่บปัจจยัเสีย่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ 
มกีารรายงานผลการปฏิบตังิาน โดยจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมท้ังสรปุผลการตรวจสอบเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกรายไตรมาส

 หวัหน้างานตรวจสอบภายในหรอืรองผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน มคีวามรบัผดิชอบหลกัในการปฏิบตัหิน้าทีส่อบทานระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯตามนโยบายและแผนงานตรวจสอบประจ�าปีท่ีได้รับอนุมัติ การจัดท�ารายงานโดยให้ข้อแนะน�าและ
ติดตามการด�าเนินการแก้ไขในประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่มีความสัมพันธ์กับงานตรวจสอบภายใน 
ได้แก่ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะท�างานการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีเพ่ือให้บรษิทัฯมกีารก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีมรีะบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังนายศิริพงษ์ โพธ์ิสุข ด�ารงต�าแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ด้วย
พิจารณาคณุสมบตัขิองนายศริพิงษ์ โพธ์ิสขุ แล้วเหน็ว่า มคีวามเหมาะสมเพียงพอกับการปฏบิตัหิน้าทีต่ามท่ีได้รบัมอบหมาย เน่ืองจากมี
คณุสมบตั ิวุฒกิารศกึษา ประสบการณ์ในการปฏิบตังิาน และได้เข้ารบัการอบรมทีเ่หมาะสมเพียงพอต่อการเป็นผูค้วบคมุการปฏบิตังิาน 
ตรวจสอบภายใน โดยในปี พ.ศ. 2564 นายศริพิงษ์ โพธ์ิสขุ ได้ปฏิบตัหิน้าทีใ่นฐานะหัวหน้างานตรวจสอบภายในตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ได้อย่างเหมาะสม

 นอกจากนี ้ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 4/2563 เมือ่วันท่ี 11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ได้มมีตอินุมติัแต่งตัง้บรษิทั เคพีเอส ออดทิ จ�ากัด (“KPS”) ผูต้รวจสอบภายในท่ีบรษิทัฯว่าจ้างจากภายนอก ให้ปฏบิตัหิน้าทีผู่ต้รวจสอบ 
ภายในของบรษิทัฯเพ่ิมเติม ต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยมนีายวิวัฒน์ ลิม้นนัทศลิป์ ต�าแหน่ง หุน้ส่วนผูจ้ดัการ เป็นผูน้�าทมีเข้าปฏิบตัิ
หน้าท่ีตรวจสอบตามภารกิจท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า KPS และนายวิวัฒน์ ลิม้นนัทศลิป์ 
มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์งานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรม
การผลิต รวมถึงได้รับการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสามารถช่วยแบ่งปันองค์ความรู้จากการท�างานร่วมกันกับ
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯเพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาแผนงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
สนับสนุนงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯท่ีเพ่ิมขึน้ได้ อกีทัง้ KPS ได้เสนอค่าบรกิารทีม่คีวามเหมาะสมเมือ่เทียบกับผูใ้ห้บรกิารรายอืน่ 
โดยในปี พ.ศ. 2564 KPS ได้ปฏิบัติหน้าที่และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่างๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม

 ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ จะต้องได้รบั
การอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบรษิทัฯได้เปิดเผยประวตัแิละข้อมลูของผูด้�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ 
ผูต้รวจสอบภายในทีว่่าจ้างจากภายนอกดงัปรากฏในเอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน 
ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

 บรษิทัฯก�าหนดให้หน่วยงานก�ากับดูแลการปฏบิตังิาน (Compliance Unit) เป็นส่วนหนึง่ของส�านกัเลขานุการบรษิทั และมอบหมาย 
ให้เลขานุการบรษิทัเป็นผูด้แูลและรบัผดิชอบ โดยบรษิทัฯได้แสดงรายละเอยีดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบไว้ในเอกสารแนบ 3 : รายละเอยีด
เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
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9.2 รายการระหว่างกัน

 1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยง

 บรษิทัในเครอืและบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องกันบางแห่งเข้าข่ายเป็นบรษิทัทีอ่าจมคีวามขดัแย้งและ/หรอืจดัเป็นบรษิทัท่ีเก่ียวโยงกันกับ
บริษัทฯตามหลักเกณฑ์ท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เก่ียวข้องก�าหนด รายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติของธุรกิจในปี พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี	พ.ศ.	2564

ความจ�าเป็น/ความสมเหตุสมผล

บริษัท	ศรีไทยโมลด์ส	จ�ากัด
1. เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯถือหุ้น

ร้อยละ 71.0
2. ผู ้บริหารและญาติของผู ้บริหาร

ของบริษัทฯถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 
ร้อยละ 29.0

รับจ้างผลิต
แม่พิมพ์ และ

ผลิตและ
จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

รายการธุรกิจปกติ 
รวมจ�านวน 69.52 ล้านบาท

รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้า
และ/หรอืใช้บรกิารระหว่างกัน เนือ่งจากความ
ต้องการสนิค้าของอกีฝ่ายเพ่ือสนับสนนุและ
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
เงือ่นไขการค้าและราคาเหมอืนบคุคลภายนอก
ท่ัวไปหรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
บริษัทก�าหนดไว้

บริษัท	ศรีไทยบรรจุภัณฑ์	จ�ากัด
1. เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทฯถือหุ้น

ร้อยละ 39.2
2. ผู ้บริหารและญาติของผู ้บริหาร

ของบริษัทฯถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 
ร้อยละ 9.8

3. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯเป็น
กรรมการในบริษัท ศรีไทยบรรจุ
ภัณฑ์ จ�ากัด

ผลิตและ
จ�าหน่ายกล่อง

กระดาษ

รายการธุรกิจปกติ 
รวมจ�านวน 0.02 ล้านบาท

รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้า
ระหว่างกัน เนือ่งจากความต้องการสนิค้าของ
อีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่
ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและ
ราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภาย
ใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้

บริษัท	ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาตขิองผูบ้รหิารของบรษิทัฯถือหุน้

รวมกันเท่ากับร้อยละ 72.0 และเป็น
กรรมการในบรษิทั ศรไีทยมาร์เก็ตต้ิง 
จ�ากัด

3. เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้แก่
บริษทัฯ และเป็นคูค้่าทีด่�าเนินธุรกิจ
ร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน

ค้าขาย
ผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน

1. รายการธุรกิจปกติ  
รวมจ�านวน 6.73 ล้านบาท

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
รวมจ�านวน 0.03 ล้านบาท

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขาย
สนิค้าระหว่างกัน เนือ่งจากความต้องการ
สนิค้าของอกีฝ่ายเพ่ือสนับสนนุและสร้าง
รายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
เงือ่นไขการค้าและราคาภายใต้ขอบเขต
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้

2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกตเิป็นการให้
เช่าพ้ืนที่ส�าหรับจ�าหน่ายสินค้าในงาน
มหกรรมลดราคาซึง่บรษิทัฯจดัเป็นประจ�า
ทกุปีโดยเป็นอตัราเดียวกันกับทีเ่รยีกเก็บ
จากผู้เช่ารายอื่น และรายการให้ความ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายแก่
ตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัทฯ
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ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี	พ.ศ.	2564

ความจ�าเป็น/ความสมเหตุสมผล

บรษัิท	สยามเมลามนี	มาร์เก็ตติง้	จ�ากัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาตขิองผูบ้รหิารของบรษิทัฯถือหุน้

รวมกันเท่ากับร้อยละ 70.0
3. เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าให้แก่

บริษทัฯ และเป็นคูค้่าทีด่�าเนินธุรกิจ
ร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน

ค้าขาย
ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

และเมลามีน

1. รายการธุรกิจปกติ รวม
จ�านวน 17.61 ล้านบาท

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
รวมจ�านวน 0.02 ล้านบาท

3. รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น 
จ�านวน 1.22 ล้านบาท

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขาย
สนิค้าระหว่างกัน เนือ่งจากความต้องการ
สนิค้าของอกีฝ่ายเพ่ือสนับสนนุและสร้าง
รายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
เงือ่นไขการค้าและราคาภายใต้ขอบเขต
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการ
ให้เช่าพ้ืนท่ีส�าหรับจ�าหน่ายสินค้าใน
งานมหกรรมลดราคาซึง่บรษิทัฯจดัเป็น
ประจ�าทกุปีโดยเป็นอตัราเดยีวกันกบัที่
เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น

3. รายการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ 
เป็นการให้เช่าสถานท่ีและอาคารของ 
บรษิทัฯ 1 แห่ง โดยท�าสญัญาเช่าปีต่อปี 
และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมตาม
สถานที่ตั้งและเทียบเคียงได้กับราคา
ตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจน
ราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ
ภายนอก

บริษัท	ศรีไทยสเตนเลส	จ�ากัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาติของผู ้บริหารของบริษัทฯ 

ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 60.0 
และเป็นกรรมการในบรษิทั ศรไีทย  
สเตนเลส จ�ากัด

ผลิตและจัด
จ�าหน่าย

เครื่องครัวและ
เครื่องเรือน

1. รายการธุรกิจปกติ รวม
จ�านวน 0.02 ล้านบาท

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
จ�านวน 0.02 ล้านบาท

1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขาย
สนิค้าระหว่างกัน เนือ่งจากความต้องการ
สนิค้าของอกีฝ่ายเพ่ือสนับสนนุและสร้าง
รายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมี
เงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคล
ภายนอกท่ัวไปหรือภายใต้ขอบเขตท่ี
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการ
ให้เช่าพ้ืนท่ีส�าหรับจ�าหน่ายสินค้าใน
งานมหกรรมลดราคาซึง่บรษิทัฯจดัเป็น
ประจ�าทกุปีโดยเป็นอตัราเดยีวกันกบัที่
เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น

บรษัิท	ส.สหธารา	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผูบ้รหิารและญาตขิองผูบ้รหิารของ 

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

รับจ้างพิมพ์
สติ๊กเกอร์

รายการธุรกิจปกติ 
รวมจ�านวน 0.44 ล้านบาท

รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้า
ระหว่างกัน เนือ่งจากความต้องการสนิค้าของ
อีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่
ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและ
ราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภาย
ใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้
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ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ ประเภท/มูลค่ารายการ
ในปี	พ.ศ.	2564

ความจ�าเป็น/ความสมเหตุสมผล

บริษัท	พี.ซี.	คอนเทนเนอร์	จ�ากัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯถือ

หุ ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 56.0 
และเป็นกรรมการในบริษัท พี.ซี. 
คอนเทนเนอร์ จ�ากัด

ผลิตและ
จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น 
จ�านวน 0.48 ล้านบาท

รายการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ เป็นการ
ให้เช่าสถานทีแ่ละอาคารของบรษิทัฯ 1 แห่ง 
โดยท�าสัญญาเช่าปีต่อปี และอัตราค่าเช่า
มีความเหมาะสมตามสถานท่ีต้ังและเทียบ
เคียงได้กับราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ

บริษัท	พี.อี.ที.คอนเทนเนอร์	จ�ากัด
1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2. ญาติของผู ้บริหารของบริษัทฯ

ถือหุ ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม
รวมกันเท่ากับร้อยละ 55.8 และ
เป็นกรรมการในบริษัท พี.อี.ที. 
คอนเทนเนอร์ จ�ากัด

ผลิตและ
จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์
พลาสติก

รายการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น 
จ�านวน 0.19 ล้านบาท

รายการให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ เป็นการ
ให้เช่าสถานทีแ่ละอาคารของบรษิทัฯ 1 แห่ง 
โดยท�าสัญญาเช่าปีต่อปี และอัตราค่าเช่า
มีความเหมาะสมตามสถานท่ีต้ังและเทียบ
เคียงได้กับราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ

หมายเหตุ :  ผูบ้รหิารและญาตขิองผูบ้รหิาร หมายถึง บคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีเ่ข้าข่ายตามค�านยิามของหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
 ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

 แม้บริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีอาจมีความขัดแย้งหรือบริษัทที่เก่ียวโยงกันดังกล่าว ก็
เป็นรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้นเพ่ือธุรกิจปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีราคาและ
เงือ่นไขการค้าสอดคล้องกับทีแ่ต่ละบรษิทัคดิกับบคุคลภายนอกเป็นเกณฑ์ในการท�าธุรกรรมระหว่างกัน ซึง่กเ็ป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของแต่ละบรษิทั ในกรณท่ีีมคีวามแตกต่างกับการท�ากับบคุคลภายนอก ราคาและเง่ือนไขการค้าของรายการนัน้ๆ ก็จะมคีวามแตกต่าง
ไม่เกินขอบเขตทีค่ณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดไว้ ทัง้น้ี บรษิทัฯได้เปิดเผยรายละเอยีดของรายการระหว่างกนัส�าหรบัปี พ.ศ. 2564 ไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หัวข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัฯมรีายการระหว่างกันทีเ่ป็นลกัษณะของการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทัย่อย 
ที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นไปตามมติที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ ดังนี้

• การค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ Srithai Superware Manufacturing Private Limited บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้น
ร้อยละ 100.0 ด้วยการออก Standby Letter of Credit ให้แก่สถาบันการเงินในประเทศอินเดียแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 33.0 
ล้านอินเดียรูปี เพ่ือสนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย โดยเป็นการค�้าประกันแบบปีต่อปีและวงเงินค�้าประกันดังกล่าวไม่
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563

• การค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน
วงเงินรวมไม่เกิน 190 ล้านบาท เพ่ือช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย โดยวงเงินค�้าประกันดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลง
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563

 2. ความจ�าเป็นของการท�ารายการระหว่างกัน

 เน่ืองจากบรษิทัฯให้ความส�าคัญต่อการลงทุนในธุรกิจท่ีมคีวามสมัพันธ์และ/หรอืเก่ียวเนือ่งกับสายธุรกิจพลาสตกิซึง่เป็นธุรกิจ
หลกัของบรษิทัฯ เพ่ือลดการพ่ึงพาธุรกิจนอกกลุม่ การครอบคลมุตลาด ตลอดจนเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัและการเตบิโตของกลุม่บรษิทั 
จงึท�าให้บรษิทัทีอ่ยู่ภายใต้โครงสร้างกลุม่บรษิทัส่วนใหญ่มลีกัษณะธุรกจิและประเภทผลติภณัฑ์ท่ีคล้ายคลงึกัน หรอืเป็นส่วนสนับสนุน
ให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทจึงมักมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอยู่เสมอ ด้วยความจ�าเป็นท่ีจะต้องซื้อหรือขายสินค้าและ
บริการของอีกฝ่ายเพ่ือสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเอง และ/หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จ�าเป็นต่อ
การด�าเนินธุรกิจแก่บริษัทย่อย เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม

 นอกจากนี ้การท�ารายการกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งหรอืบคุคลท่ีเก่ียวโยงท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุม่บรษิทั ซึง่ส่วนใหญ่ 
เป็นการท�ารายการกับตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัทฯนั้น ก็เป็นไปด้วยเหตุผลของธุรกิจการค้าและความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพ่ือ
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเองเช่นเดียวกัน
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 3. ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 แต่ละบรษิทัในกลุม่บรษิทัมฝ่ีายบรหิารของตนเอง ทกุบรษิทัต่างก็มุง่เอาผลประโยชน์สงูสดุของตนเองเป็นเกณฑ์ ดงันัน้ หากมี
รายการระหว่างกันเกิดขึน้ ในหลกัการแต่ละบรษิทัก็จะก�าหนดเกณฑ์เงือ่นไขทางการค้าและบรกิารตามปกตกิารค้ากับบคุคลภายนอก
ทั่วไป มีการเปรียบเทียบเง่ือนไขที่ได้รับกับแหล่งข้อมูลภายนอกเพ่ือความสมเหตุสมผลและเงื่อนไขราคาท่ีเหมาะสมของการเข้าท�า
รายการระหว่างกัน เว้นแต่บางกรณีทีแ่ต่ละบรษิทัต้องการส่งเสรมิการขายของตนเองหรอืการท�ารายการกับบรษิทัท่ีเป็นคูค้่ากันมานาน 
ก็จะมกีารพิจารณาเงือ่นไขพิเศษให้เป็นรายกรณีไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัก็มกีารดแูลอย่าง
รอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยน้ัน บริษัทฯจะน�าเสนอข้อมูลวงเงิน ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงนิ รวมถึงเหตผุลและความจ�าเป็น ให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาเป็นรายครัง้ โดยบรษิทัฯต้องประเมนิสภาพธรุกิจและความ
ต้องการการสนบัสนุนของบรษิทัย่อยเหล่าน้ัน เพ่ือให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิมคีวามเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรษิทัย่อย 
เหล่านั้นมากที่สุด ตลอดจนพิจารณาถึงสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยกรณีที่บริษัทฯไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อย 
นั้นร้อยละ 100

 อน่ึง บรษิทัฯได้ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันทีไ่ด้รบัอนมุตัใินหลกัการจากคณะกรรมการบรษิทัเก่ียวกับ 
การก�าหนดราคาซื้อขายสินค้า/บริการ และระยะเวลาการเก็บหน้ี/ช�าระหนี้ของบริษัทฯ/บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีเก่ียวโยง
กันกับบริษัทฯทุกแห่งตามนิยามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของหน่วยงานก�ากับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบอ�านาจให้ฝ่ายบริหารในการพิจารณาอนุมัติการเข้าท�ารายการที่เก่ียวโยงกันในขอบเขตของอ�านาจการอนุมัติท่ี 
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากรายการที่เก่ียวโยงกันดังกล่าวมีลักษณะและขนาดรายการเกินขอบเขตท่ี 
คณะกรรมการบริษัทก�าหนด บริษัทฯจะน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติและ/หรือน�า
เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

 4. นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้แต่ละบริษัทในกลุ่มมีอิสระเต็มที่ในการค้าขายกับผู้ใดก็ได้ ดังนั้น ราคาสินค้าหรือบริการและเงื่อนไข
การค้าจึงเป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม และมีแนวโน้มว่าปริมาณการท�ารายการระหว่าง
กันจะไม่ผันผวนมากในแต่ละปี ซึ่งข้ึนอยู่กับความต้องการสินค้าและบริการ ความสามารถในการผลิตสินค้าและการให้บริการ การ
ขยายตัวของธุรกิจของแต่ละบริษัท และภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายการ
ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.srithaisuperware.com ภายใต้หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯในอนาคต อาจเพ่ิมข้ึนได้ตามความจ�าเป็นและขึ้นอยู่กับนโยบายในการ
ขยายธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะบริษัทย่อย
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	จ�ากัด	(มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ รวมถึง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงินส�าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ภายใต้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ โดยการใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวัง การประมาณการ
ที่สมเหตุผล รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให้สะท้อนฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน
และกระแสเงินสดอย่างแท้จริง อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบรษิทัท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลและพัฒนาระบบธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมท้ัง 
จัดให้มีและทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือป้องกันการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด
ของหน่วยงานก�ากับดูแล ท�าหน้าท่ีก�ากับ ดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเก่ียวกบัเรือ่งดงักล่าวใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของ 
บริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ในนามคณะกรรมการบริษัท

 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

	 นายสนั่น			อังอุบลกุล

 ประธานกรรมการ

ส่วนที่ 3
งบการเงิน
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์  จ  ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษัท)                                
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่  31 ธันวำคม 2564 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลง
ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุ
สรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน)                       
ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ                             
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และ
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชี                        
ที่ขำ้พเจำ้ไดร้ับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้   

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆที่มีนยัส ำคญัที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ                             
งบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและ                          
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบที่ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน                                       
ในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ี
ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของ
วิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้                   
ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปน้ี 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถ้ือหุ้นของบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์  จ  ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษัท)                                
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่  31 ธันวำคม 2564 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลง
ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุ
สรุปนโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน)                       
ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ                             
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และ
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชี                        
ที่ขำ้พเจำ้ไดร้ับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้   

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆที่มีนยัส ำคญัที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ                             
งบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและ                          
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบที่ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน                                       
ในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ี
ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของ
วิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้                   
ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปน้ี 
 

 

 

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ถือเป็นรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัยิ่งรำยกำรหน่ึงของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกจ ำนวนรำยไดท้ี่บนัทึกในบญัชีจะ                       
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก ำไรขำดทุนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีลูกคำ้จ ำนวนมำกรำยซ่ึงมีเง่ือนไข                            
ทำงกำรคำ้ท่ีแตกต่ำงกนัออกไป ดงันั้น จึงมีควำมเส่ียงเกี่ยวกบัมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้ดว้ยเหตุน้ีขำ้พเจำ้จึงให้
ควำมส ำคญัเป็นพิเศษกบักำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ของกลุ่มบริษทั 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบริษทัโดยกำรท ำควำมเขำ้ใจรวมถึงท ำกำรทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวขอ้งกบัวงจรรำยได ้นอกจำกน้ีขำ้พเจำ้ไดท้ ำกำรสุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบ
รำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกให้แก่ลูกคำ้ภำยหลงั                                      
วนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบัญชีรำยไดจ้ำกกำรขำยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดข้ึน
ของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยนโยบำยกำรบญัชีและรำยละเอียดเกี่ยวกบัภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้  4.17
และขอ้ 24 ตำมล ำดบั ซ่ึง ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับัญชีของบริษทัฯที่เกิดจำกกำรรับรู้ผลขำดทุน
สะสมทำงภำษีมีจ ำนวน 100 ลำ้นบำท โดยสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะสำมำรถรับรู้รำยกำรไดเ้ม่ือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมำใชป้ระโยชน์ในอนำคตได้ ซ่ึงใน
กำรพิจำรณำว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวหรือผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได้
นั้นตอ้งอำศยัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรอย่ำงมำกในกำรจดัท ำแผนธุรกิจและประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน
ตำมแผนธุรกิจที่ไดอ้นุมติัแลว้ ดงันั้น จึงมีควำมเส่ียงเกี่ยวกบัมูลค่ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ขำ้พเจำ้ไดท้ ำทดสอบประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตโดยกำรตรวจสอบขอ้มูลที่จ  ำเป็นและขอ้สมมติทำงดำ้นเศรษฐกิจที่
ส ำคญัที่ใชใ้นกำรจดัท ำประมำณกำรดงักล่ำวโดยกำรสอบถำมฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเกี่ยวกบัขอ้สมมติฐำนที่ใชใ้นกำรประมำณ
กำรรำยได ้ก ำไรขั้นตน้ และค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนรวมถึงท ำกำรเปรียบเทียบประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอดีตกบัก ำไรทำงภำษี                                                       
ท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีดงักล่ำว ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณ
ประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคตตำมขอ้มูลและขอ้สมมติดงักล่ำวขำ้งตน้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดว่ำจะถูกจดัเตรียมให้กบัขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่นและข้ำพเจำ้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะกำรให้ควำมเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื่นนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำขอ้มูลอื่นนั้นมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ที่ไดร้ับจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏว่ำขอ้มูลอื่นแสดงขดัต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
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เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมที่กล่ำวขำ้งต้นแลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวให้ผูมี้หน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขที่เหมำะสม
ต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูล
ที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง กำรเปิดเผย
เร่ืองท่ีเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้
แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผูมี้หน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูล
ที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอ
ไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำ
รำยกำรที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และ                                           
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล                                        
กำรแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้เหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ           
กลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ                                         
กำรเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ  
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เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมที่กล่ำวขำ้งต้นแลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวให้ผูมี้หน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรแกไ้ขที่เหมำะสม
ต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูล
ที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง กำรเปิดเผย
เร่ืองท่ีเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้
แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผูมี้หน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูล
ที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำร
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอ
ไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำ
รำยกำรที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และ                                           
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล                                        
กำรแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้เหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ           
กลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีที่ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ                                         
กำรเปิดเผยขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ  

 

 

• สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร  และสรุปจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดร้ับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญัที่เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำ
มีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผย
ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลง
ไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดร้ับจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ 
อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได้  

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้ง ตลอดจน
ประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกต้องตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือของกิจกรรม
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำร
ควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูร้ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ไดว้ำงแผน
ไว ้ประเด็นที่มีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บ                                     
ในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระ
และไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลเกี่ยวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอก
อำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรที่ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ  

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
ในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหลำ่น้ีไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำย
หรือขอ้บังคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำร                            
เร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่
ผลประโยชน์ที่ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูร้ับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

ปรีชำ อรุณนำรำ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5800 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพนัธ์ 2565 
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 671,554,852 583,201,208 391,460,275 390,913,154

ลูกหนี�การคา้ 8 1,539,748,934 1,330,359,543 815,002,186 810,912,889

ลูกหนี�อื�น�- กิ�การที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 38,699,896 75,904,857 11,351,283 35,961,487

ลูกหนี�อื�น�- กิ�การที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 5,110,300 1,254,180 56,498,452 61,276,622

สินคา้คงเหลือ 9 1,107,394,209 860,364,777 375,002,214 297,947,878

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 74,218,343 95,820,261 2,552,798 2,518,493

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,436,726,534 2,946,904,826 1,651,867,208 1,599,530,523

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงิน�ากธนาคารที�ติดภาระค��าประกนั 10 10,221,210 9,468,823 - -

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 11 152,833,971 139,337,518 138,325,868 122,370,131

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 2,172,220,102 2,172,220,102

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 193,119,615 183,579,081 184,113,258 184,113,258

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน� 14 148,518,407 161,290,703 513,916,250 526,688,546

ที�ดิน�อาคารและอุปกร�์� 15 3,651,054,890 3,782,416,209 1,765,853,156 1,925,617,194

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 193,962,638 181,978,672 28,579,850 26,070,271

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 15,194,807 18,805,864 6,642,456 7,705,145

ค่าความนิยม 5,130,932 5,130,932 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24.2 198,227,748 210,152,043 140,724,716 153,329,970

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 41,403,792 20,358,288 17,002,363 5,790,983

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,609,668,010 4,712,518,133 4,967,378,019 5,123,905,600

รวมสินทรัพย์ 8,046,394,544 7,659,422,959 6,619,245,227 6,723,436,123

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

��วันที��31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั�น 17.1 1,187,142,400 1,645,545,440 500,000,000 1,100,000,000

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 892,670,364 749,380,070 547,119,262 469,239,854

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 69,181,308 48,622,685 37,209,200 36,697,112

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 18 235,845,594 230,457,657 105,302,723 93,915,959

เจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6.2 158,063 1,271,062 7,715,738 7,677,688

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน��งปี 17.2 385,461,904 309,598,980 224,080,000 191,680,000

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน��งปี 19 15,799,316 17,596,428 8,365,395 9,176,702

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 39,227,128 30,479,348 15,671,906 11,043,657

รวมหนี�สินหมุนเวียน 2,825,486,077 3,032,951,670 1,445,464,224 1,919,430,972

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน��งปี 17.2 673,295,488 424,447,770 457,200,000 204,120,000

หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ�าย�นหน��งปี 19 41,382,715 38,639,409 19,142,759 14,590,780

สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 20 351,283,725 360,910,204 202,090,883 215,526,584

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 12,093,902 9,360,922 2,300,686 2,300,686

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 1,078,055,830 833,358,305 680,734,328 436,538,050

รวมหนี�สิน 3,903,541,907 3,866,309,975 2,126,198,552 2,355,969,022

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 2,709,904,800 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800 2,709,904,800

ส่วนเกินทุนจากหุน้สามญัซื�อคืน 19,928,420 19,928,420 19,928,420 19,928,420

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 21 270,990,480 266,000,000 270,990,480 266,000,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,148,763,227 972,567,856 1,451,282,256 1,343,457,752

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น (245,404,018) (414,989,150) 40,940,719 28,176,129

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,904,182,909 3,553,411,926 4,493,046,675 4,367,467,101

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 238,669,728 239,701,058 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,142,852,637 3,793,112,984 4,493,046,675 4,367,467,101

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,046,394,544 7,659,422,959 6,619,245,227 6,723,436,123

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

การดําเนินงาน�่อเน��อง

รายได้ 7,510,011,682 6,873,217,126 3,664,214,214 3,575,070,698

ตน้ทุนขาย (6,582,976,291) (6,158,831,690) (3,304,730,226) (3,264,391,662)

กําไรขั�น�้น 927,035,391 714,385,436 359,483,988 310,679,036

รายไดเ้งินปันผล 2,747,900 3,807,100 70,275,753 104,871,382

รายไดอ้ื�น 104,670,572 69,192,450 135,622,846 82,667,772

ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจาํหน่าย (343,651,657) (358,616,101) (170,620,667) (192,519,362)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (426,604,263) (400,066,612) (233,511,673) (212,442,422)

กําไรจากการดําเนินงาน 264,197,943 28,702,273 161,250,247 93,256,406

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 24,928,065 643,412 - -

ตน้ทุนทางการเงิน 22 (71,435,674) (88,628,624) (34,734,203) (42,585,697)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 217,690,334 (59,282,939) 126,516,044 50,670,709

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24.1 (35,051,266) (41,210,997) (13,701,060) (25,885,145)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดําเนินงาน�่อเน��อง 182,639,068 (100,493,936) 112,814,984 24,785,564

การดําเนินงานที�ยกเลิก

ขาดทุนสําหรับปีจากการดาํเนินงานที�ยกเลิก - สุทธิจากภาษี 12.3 - - - (1,546,461)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 182,639,068 (100,493,936) 112,814,984 23,239,103

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น:

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 158,140,863 (4,535,908) - -

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ - - - -

รายการที�จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 158,140,863 (4,535,908) - -

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

   มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 13,496,453 6,720,000 15,955,737 6,720,000

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 107,302 - 3,312,246

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,359,222) - - -

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (2,427,446) (1,365,460) (3,191,147) (2,006,449)

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 9,709,785 5,461,842 12,764,590 8,025,797

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปี 167,850,648 925,934 12,764,590 8,025,797

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 350,489,716 (99,568,002) 125,579,574 31,264,900

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
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การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั�

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 181,185,851 (91,830,255) 112,814,984 24,785,564

   จากการดาํเนินงานที�ยกเ�ิก - - - (1,546,461)

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั� 181,185,851 (91,830,255) 112,814,984 23,239,103

ส่วนที�เป็นของ��มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 1,453,217 (8,663,681)

182,639,068 (100,493,936)

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั�

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 350,770,983 (91,602,104) 125,579,574 32,811,361

   จากการดาํเนินงานที�ยกเ�ิก - - - (1,546,461)

ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั� 350,770,983 (91,602,104) 125,579,574 31,264,900

ส่วนที�เป็นของ��มี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (281,267) (7,965,898)

350,489,716 (99,568,002)

กําไรต่อหุ้น 26

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที�เป็นของ���้ือหุ้นของบริ�ทั�

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 0.067 (0.034) 0.042 0.009

   จากการดาํเนินงานที�ยกเ�ิก - - - (0.001)

0.067 (0.034) 0.042 0.008

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

   จากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 217,690,334 (59,282,939) 126,516,044 50,670,709

   จากการดาํเนินงานที�ยกเลิก - - - (1,546,461)

รวม 217,690,334 (59,282,939) 126,516,044 49,124,248

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคา 656,046,411 710,391,636 338,709,521 406,344,411

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,646,408 6,132,199 1,719,789 2,071,319

ค่าตดัจ่ายสินทรัพย์ 6,246,348 11,508,904 1,955,917 10,418,745

   ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น (โอนกลบั) (7,696,764) 3,533,453 (142,738) -

   ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัและค่าเผื�อสินคา้ที�มีราคาทุนสูงกว่า

      ราคาที�คาดว่าจะไดรั้บ (โอนกลบั) 6,076,482 (5,243,022) (11,537,000) (7,920,000)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร 24,137,536 3,600,000 - 3,600,000

   กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (18,851,858) (7,209,670) (17,948,562) (5,701,779)

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25,975,946 42,238,885 13,702,753 16,355,105

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

      - โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�น - 20,627,960 - 12,960,629

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (8,761,689) 2,408,270 (8,416,647) 1,076,484

   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริง 58,044 3,221 (747,845) (73,294)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (24,928,065) (643,412) - -

กาํไรจากการโอนกิจการบางส่วน - - - (89,219,374)

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - (67,527,853) (101,064,282)

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน (2,747,900) (3,807,100) (2,747,900) (3,807,100)

   ดอกเบี�ยรับ (1,957,434) (1,984,513) (571,004) (882,651)

ต้นทุนทางการเงิน 71,435,674 88,628,624 34,734,203 46,231,465

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 948,369,473 810,902,496 407,698,678 339,513,926

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้ (165,352,299) 364,351,604 269,214 266,460,807

   ลูกหนี� อื�น 41,110,719 24,730,398 24,610,592 (17,551,567)

สินคา้คงเหลือ (218,816,931) 321,402,530 (65,571,012) 293,002,018

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (6,150,417) 5,492,435 (34,304) 397,324

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น (17,235,451) 2,922,230 (11,211,379) 956,454

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้ 137,649,490 (147,879,684) 77,896,225 (2,076,479)

   เจา้หนี� อื�น (7,836,082) (73,473,724) 1,976,389 (32,137,867)

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 5,233,881 (10,800,000) 4,628,249 (9,193,788)

   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 1,830,584 1,649,478 - -

เงินจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (35,602,424) (116,064,148) (27,138,454) (76,879,896)

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 683,200,543 1,183,233,615 413,124,198 762,490,932

   จ่ายดอกเบี�ย (68,423,453) (85,856,961) (33,601,140) (45,113,732)

จ่ายภาษีเงินได้ (38,045,544) (36,760,850) (4,286,953) (3,088,141)

ภาษีเงินไดรั้บคืน 45,039,411 3,390,749 - -

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 621,770,957 1,064,006,553 375,236,105 714,289,059

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
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2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงิน�ากธนาคารที�ติด�าระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น - (3,402,340) - -

เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน - - - 236,405,124

เงินสดจ่ายเพื�อเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ย - - - (270,000,000)

เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย - - - 35,000,000

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 13,950,283 - 13,950,283 -

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร (372,376,496) (340,383,722) (161,217,153) (107,074,517)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 21,160,036 34,681,581 18,213,646 34,819,058

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (483,299) (2,000,000) - (1,000,000)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ - 1,000,000 - 1,000,000

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,650,221) (817,113) (657,100) (360,210)

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 1,420,401 1,628,641 570,615 887,151

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 10,136,173 21,944,919 77,354,947 107,298,273

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน 2,747,900 3,807,100 2,747,900 3,807,100

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (325,095,223) (283,540,934) (49,036,862) 40,781,979

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั�นลดลง (458,403,040) (57,747,790) (600,000,000) (80,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 644,697,600 101,965,950 500,000,000 -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (355,158,208) (513,922,516) (214,520,000) (400,680,000)

เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี� สินตามสัญญาเช่า (22,765,664) (21,176,298) (11,155,008) (12,191,996)

เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (750,060) (2,901,805) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (192,379,372) (493,782,459) (325,675,008) (492,871,996)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (15,923,755) (24,702,660) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มข��นสุทธิก่อนผลกระทบ

���ของอัตราแลกเปลี�ยน 88,372,607 261,980,500 524,235 262,199,042

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (18,963) (11,516) 22,886 (740)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มข��นสุทธิ 88,353,644 261,968,984 547,121 262,198,302

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 583,201,208 321,232,224 390,913,154 128,714,852

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 671,554,852 583,201,208 391,460,275 390,913,154

ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ�มเติมประกอบด้วยรายละเอียดดังนี�

ที�ดิน�อาคาร�และอปุกรณ์

ซื�อสินทรัพย ์(หมายเหตุ 15) (382,573,333) (348,253,052) (171,000,927) (118,217,676)

เจา้หนี�อื�นจากการซื�อสินทรัพยถ์าวรเพิ�มขึ�น 10,464,394 7,697,274 9,516,331 10,971,103

เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยถ์าวรจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น - - 535,000 -

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (267,557) 172,056 (267,557) 172,056

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยถ์าวร (372,376,496) (340,383,722) (161,217,153) (107,074,517)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที��31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (ต่อ)

จาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 15) 6,832,027 26,976,411 4,788,933 26,748,999

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 14,328,009 7,209,670 13,424,713 5,701,779

ลูกหนี�อ��นจากการขายสินทรัพยถ์าวรลดลง - 495,500 - 495,500

ลูกหนี�จากการขายสินทรัพยถ์าวรให้แก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง - - - 1,872,780

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 21,160,036 34,681,581 18,213,646 34,819,058

อสังหาริมทรัพย์เพ��อการลงทุน

จาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน�(หมายเหตุ 14) 9,426,434 - 9,426,434 -

กาํไรจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 4,523,849 - 4,523,849 -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 13,950,283 - 13,950,283 -

การโอนกิจการบางส่วน

สินทรัพยสุ์ทธิจากการโอนกิจการบางส่วน - - - 147,185,750

กาํไรจากการโอนกิจการบางส่วน - - - 89,219,374

เงินสดรับจากการโอนกิจการบางส่วน - - - 236,405,124

เงินปันผลรับ

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - - 67,527,853 101,064,282

เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

���ที�แสดงสุทธิกบัเงินลงทุนดงักล่าวในงบการเงินรวม 14,994,217 21,948,140 - -

เงินปันผลคา้งรับลดลง (เพิ�มขึ�น) (4,800,000) - 9,079,249 6,160,697

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจริง (58,044) (3,221) 747,845 73,294

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 10,136,173 21,944,919 77,354,947 107,298,273

รายการที�ไม่เป� นตัวเงิน

โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน - 34,656,104 - 34,656,104

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�นโดยสัญญาเช่า 20,628,614 15,007,019 15,506,293 6,001,418

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

 

 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย             
ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที่ เลขที่ 15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 
10140 

บริษัทฯเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรียก
บริษทัฯและบริษทัย่อยว่ำเป็น “กลุ่มบริษทั” 

 กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจหลักในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติก  ซ่ึงได้แก่  ผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองใช ้                                            
ในครัวเรือน และผลิตภณัฑ์เพื่องำนอุตสำหกรรม รวมถึงด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยแม่พิมพ ์

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบันยงัมีผลกระทบอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำร     

ชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจก ำลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลำยธุรกิจและอุตสำหกรรม ซ่ึงรวมถึงผลกระทบต่อปริมำณ                    
ค ำสั่งซ้ือสินค้ำและควำมสำมำรถทำงกำรเงินของผู ้ซ้ือสินค้ำของกลุ่มบริษัท อันส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ          
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนำคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั       
มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย ์
ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็น    
ต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำมในพระรำชบัญญติักำรบัญชี พ .ศ. 
2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำองักฤษแปลจำก
งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

 บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย             
ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที่ เลขที่ 15 ถนนสุขสวสัด์ิ ซอย 36 แขวงบำงปะกอก เขตรำษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 
10140 

บริษัทฯเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูลจึงรวมเรียก
บริษทัฯและบริษทัย่อยว่ำเป็น “กลุ่มบริษทั” 

 กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจหลักในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พลำสติก  ซ่ึงได้แก่  ผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองใช ้                                            
ในครัวเรือน และผลิตภณัฑ์เพื่องำนอุตสำหกรรม รวมถึงด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยแม่พิมพ ์

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ปัจจุบันยงัมีผลกระทบอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำร     

ชะลอตวัในช่วงท่ีเศรษฐกิจก ำลงัฟ้ืนตวั และมีผลกระทบต่อหลำยธุรกิจและอุตสำหกรรม ซ่ึงรวมถึงผลกระทบต่อปริมำณ                    
ค ำสั่งซ้ือสินค้ำและควำมสำมำรถทำงกำรเงินของผู ้ซ้ือสินค้ำของกลุ่มบริษัท อันส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ          
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนำคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั       
มีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพย ์
ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็น    
ต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำมในพระรำชบัญญติักำรบัญชี พ .ศ. 
2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำองักฤษแปลจำก
งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ 
“บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช 
จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เมลำมีน ไทย 100.0 100.0 

บริษทั ที ไทยพลำส จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เมลำมีน ไทย 100.0 100.0 
บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) 

จ ำกดั 
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์พลำสติก ไทย 75.0 75.0 

บริษทั ศรีไทย โมลด์ส จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยแม่พิมพแ์ละ
ผลิตภณัฑ์พลำสติก 

ไทย 71.0 71.0 

บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยแม่พิมพแ์ละ
ผลิตภณัฑ์พลำสติก 

ไทย 51.0 51.0 

Srithai (Vietnam) Co., Ltd. ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
พลำสติกและเมลำมีน 

เวียดนำม 100.0 100.0 

Srithai Superware Manufacturing Pvt. 
    Ltd. 

ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เมลำมีน อินเดีย 100.0 100.0 

Srithai Superware India Ltd.  จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เมลำมีน อินเดีย 82.4 82.4 

บริษทัย่อยที่บริษทัฯถือผ่ำน Srithai (Vietnam) Co., Ltd. มีดงัน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละของกำร 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ถือหุ้นโดยทำงออ้ม 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 
Srithai (Hanoi) Co., Ltd. ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์พลำสติก เวียดนำม 100.0 100.0 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดร้ับหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั
ต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุม
บริษทัย่อยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัย่อยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

 

 

จ) สินทรัพย์และหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน
ถวัเฉลี่ยในปี ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น   

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนที่
ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้น
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมตำมวิธีรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2564 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำง          
กำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ   
กลุ่มบริษทั  

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่            
1 มกรำคม 2565 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงหลำยฉบับ ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับ      
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดร้ับ
กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบั บมีกำรให้                
ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของ       
กลุ่มบริษทั 

3.3 ผลกระทบจำกกำรส้ินสุดแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  

เน่ืองจำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีได้ส้ินสุดลงเม่ือวันที่  31 ธันวำคม 2563                  
ดงันั้นในระหว่ำงปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัจึงได้ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึนจำก
ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ซ่ึงกลุ่มบริษทัพบว่ำไม่มีผลกระทบ
อย่ำงมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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จ) สินทรัพย์และหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน
ถวัเฉลี่ยในปี ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่
เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น   

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนที่
ไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้น
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วมตำมวิธีรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2564 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำง          
กำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ   
กลุ่มบริษทั  

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่            
1 มกรำคม 2565 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงหลำยฉบับ ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับ      
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดร้ับ
กำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบั บมีกำรให้                
ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของ       
กลุ่มบริษทั 

3.3 ผลกระทบจำกกำรส้ินสุดแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  

เน่ืองจำกมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีได้ส้ินสุดลงเม่ือวันที่  31 ธันวำคม 2563                  
ดงันั้นในระหว่ำงปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัจึงได้ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึนจำก
ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ซ่ึงกลุ่มบริษทัพบว่ำไม่มีผลกระทบ
อย่ำงมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 ขายสินค้า 

 รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัได้โอนอ ำนำจควบคุมในสินค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบ
สินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ไดร้ับหรือคำดว่ำจะไดร้ับส ำหรับสินคำ้ที่ไดส่้งมอบหลงัจำกหักส่วนลด โดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค่้ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรให้บริกำรเสร็จส้ิน 

 รายได้ดอกเบีย้ 

 รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นต้นของสินทรัพยท์ำงกำรเงินมำ
คูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตในภำยหลงั ที่จะน ำมูลค่ำตำมบัญชี
สุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและรับรู้
ตำมเกณฑ์คงคำ้ง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัที่ไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช้ 

4.3 สินค้ำคงเหลือ 

 สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยมูลค่ำตำมรำคำทุนตำมวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนและปรับให้เป็นตน้ทุนจริง ตน้ทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำง
ผลิตท่ีผลิตข้ึนเองประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต  

 วตัถุดิบและวสัดุคงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ
และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้ 

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน สุทธิจำกค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 

 

4.5 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

กลุ่มบริษทับันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมต้นทุนกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้น 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั ได้แก่ ที่ดินและอำคำรที่ถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำและ
ที่ดินที่ถือครองไวโ้ดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชใ้นอนำคต 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทอำคำรที่ถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำค ำนวณจำก
รำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน และไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทท่ีดิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินที่ไดร้ับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก ำไร
หรือขำดทุนในปีที่ตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  อำคำร 18 - 30  ปี 
  ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 - 10  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำร 4 - 20  ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 20  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3 - 10  ปี 
  ยำนพำหนะ 6 - 15  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบัญชี 

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท์ี่ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพ
ให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ี
มุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอื่นถือเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและตน้ทุน
อื่นท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้ืมนั้น 
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4.5 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

กลุ่มบริษทับันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมต้นทุนกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้น 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษทั ได้แก่ ที่ดินและอำคำรที่ถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำและ
ที่ดินที่ถือครองไวโ้ดยยงัมิไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องกำรใชใ้นอนำคต 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทอำคำรที่ถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำค ำนวณจำก
รำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน และไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเภทท่ีดิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินที่ไดร้ับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก ำไร
หรือขำดทุนในปีที่ตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  อำคำร 18 - 30  ปี 
  ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5 - 10  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำร 4 - 20  ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 20  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3 - 10  ปี 
  ยำนพำหนะ 6 - 15  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบัญชี 

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท์ี่ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพ
ให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ี
มุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอื่นถือเป็นค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและตน้ทุน
อื่นท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้ืมนั้น 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษัทตัดจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์          
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพยด์ังกล่ำวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำร      
ดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็น
อย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ไม่เกิน 6 ปี 
  ลิขสิทธ์ิในกำรใชง้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์      10 ปี 
  สิทธิบตัร      10 ปี 

4.9 ค่ำควำมนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ไดม้ำสูงกว่ำตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนที่สูง
กว่ำน้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  

บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือ
เม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำรให้กับหน่วย
สินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสด)  ท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนจำก     
กำรรวมกิจกำร และบริษทัฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคืนของหน่วยของสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ
รำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคืนของหน่วยของสินทรัพยท์ี่
ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี บริษทัฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และบริษทัฯ
ไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมไดใ้นอนำคต 

4.10 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะ
เป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุได้ส ำหรับ
ช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรบัญชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำระยะสั้น
และสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์้ำงอิงพร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษัท
บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำร
วดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ต้นทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล
หรือก่อนวันท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล ประมำณกำรต้นทุนในกำรร้ือถอนและกำรขนยำ้ยสินทรัพย์อ้ำงอิง หรือกำรบูรณะ
สินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดร้ับ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้ ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดงัน้ี 

  ที่ดิน   9 - 99  ปี 
  อำคำร     1 - 4 ปี 
  อุปกรณ์โรงงำน     1 - 4 ปี 
  อุปกรณ์ส ำนกังำน     1 - 2 ปี 
  ยำนพำหนะ     1 - 5 ปี 

หำกควำมเป็นเจ้ำของในสินทรัพยอ์้ำงอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำว
ไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินท่ี
ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออตัรำ 
จ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดง
ให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับันทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็น
ค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะ
เพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชี
ของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำม                 
สัญญำเช่ำ หรือกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์้ำงอิงมี
มูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 
 สัญญำเช่ำที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู ้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ

ด ำเนินงำน กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนเงินที่ไดร้ับตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยได้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธี
เส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ต้นทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสัญญำเช่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำ 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้  
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำร
วดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ต้นทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล
หรือก่อนวันท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล ประมำณกำรต้นทุนในกำรร้ือถอนและกำรขนยำ้ยสินทรัพย์อ้ำงอิง หรือกำรบูรณะ
สินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดร้ับ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้ ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดงัน้ี 

  ที่ดิน   9 - 99  ปี 
  อำคำร     1 - 4 ปี 
  อุปกรณ์โรงงำน     1 - 4 ปี 
  อุปกรณ์ส ำนกังำน     1 - 2 ปี 
  ยำนพำหนะ     1 - 5 ปี 

หำกควำมเป็นเจ้ำของในสินทรัพยอ์้ำงอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำว
ไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินท่ี
ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออตัรำ 
จ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดง
ให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับันทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็น
ค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะ
เพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชี
ของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำม                 
สัญญำเช่ำ หรือกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์้ำงอิงมี
มูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 
 สัญญำเช่ำที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู ้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ

ด ำเนินงำน กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนเงินที่ไดร้ับตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยได้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธี
เส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ต้นทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยุสัญญำเช่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำ 



158 รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

 

 

4.11 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯควบคุม

ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทัฯที่มี
อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละ
กิจกำรนั้น 

 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  สินทรัพย ์            
สิทธิกำรใช้ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์
ดงักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เม่ือมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืน
หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำร
ประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะไดร้ับจำกสินทรัพย์
และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีที่สะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบัน
ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท์ี่ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึง
จ ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยหั์กด้วยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกับ
ผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี่ไม่มี
ควำมเกี่ยวขอ้งกนั  

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์(ยกเวน้ค่ำควำมนิยม) มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสินทรัพยท์ี่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยน์ั้น 
และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้ก ำหนดมูลค่ำ
ท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำครั้ งล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึน
จำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีที่ควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยโ์ดย
รับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที   

 

 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนส ำรองเลี้ ยงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่กลุ่ม
บริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของ
กลุ่มบริษัท สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเลี้ ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบ
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไทยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำนและตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ  ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไทยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำว
เป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไทยจัดให้มี
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรมอบทองค ำและเงินตอบแทนกำรปฏิบติังำนครบก ำหนด
ระยะเวลำ 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อื่นของพนกังำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้
ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทันทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำร หรือ 
เม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวขอ้ง แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

4.15 ประมำณกำรหนี้สิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และ
มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพนันั้น และ               
กลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ 

4.16 หุ้นสำมัญซ้ือคืน 

 หุ้นสำมญัซ้ือคืนแสดงมูลค่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุนเป็นรำยกำรหักจำกส่วนของผูถ้ือหุ้นจนกว่ำหุ้นสำมัญ
ซ้ือคืนดงักล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัซ้ือคืนออกไปใหม่ ส่ิงตอบแทนใดๆที่
ไดร้ับจำกกำรขำยหรือน ำหุ้นทุนซ้ือคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได้ท่ี
เกี่ยวขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงำนได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนส ำรองเลี้ ยงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่กลุ่ม
บริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของ
กลุ่มบริษัท สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเลี้ ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบ
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไทยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำนและตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ  ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไทยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำว
เป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไทยจัดให้มี
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรมอบทองค ำและเงินตอบแทนกำรปฏิบติังำนครบก ำหนด
ระยะเวลำ 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อื่นของพนกังำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้
ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทันทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลดขนำดโครงกำร หรือ 
เม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวขอ้ง แลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

4.15 ประมำณกำรหนี้สิน 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และ
มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพนันั้น และ               
กลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ 

4.16 หุ้นสำมัญซ้ือคืน 

 หุ้นสำมญัซ้ือคืนแสดงมูลค่ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุนเป็นรำยกำรหักจำกส่วนของผูถ้ือหุ้นจนกว่ำหุ้นสำมัญ
ซ้ือคืนดงักล่ำวจะถูกยกเลิกไปหรือจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมญัซ้ือคืนออกไปใหม่ ส่ิงตอบแทนใดๆที่
ไดร้ับจำกกำรขำยหรือน ำหุ้นทุนซ้ือคืนออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธิจำกตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได้ท่ี
เกี่ยวขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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 ตำมข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2544 ว่ำด้วยกำรซ้ือหุ้นคืน กำรจ ำหน่ำยหุ้น                         
ท่ีซ้ือคืนและกำรตัดหุ้นท่ีซ้ือคืนของบริษทัฯ บริษทัฯต้องจ ำหน่ำยหุ้นท่ีซ้ือคืนให้เสร็จส้ินภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด นับ
จำกวนัท่ีซ้ือหุ้นซ้ือคืนเสร็จส้ิน ถำ้บริษทัฯไม่จ ำหน่ำยหุ้นสำมัญซ้ือคืนภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้บริษทัฯลดทุนที่ช ำระ
แล้วโดยตัดกับหุ้นสำมัญซ้ือคืน ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัฯลดทุน ผลต่ำงจำกรำคำซ้ือท่ีต ่ำกว่ำมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ะรับรู้เป็น                                           
ส่วนเกินทุนจำกหุ้นสำมญัซ้ือคืน 

4.17 ภำษีเงินได้  
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับันทึกภำษีเงินไดปั้จจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไร

ทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน                      

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตัรำภำษีท่ีมีผลบังคบัใช ้                     
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมี
ควำมเป็นไปไดค่้อนข้ำงแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ี
ใชหั้กภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำ
กำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำร
น ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวขอ้งกบัรำยกำรที่ได้
บนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น 

4.18 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรเฉพำะ
ในกรณีที่เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้ที่ไม่มีองคป์ระกอบเกี่ยวกบักำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำ
ของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได้  

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ว ัดมูลค่ำใน
ภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย สินทรัพย ์ทำงกำรเงินที่ว ัดมูลค่ำในภำยหลังดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ว ัดมูลค่ำในภำยหลังดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำก
แผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำง
กำรเงิน 

 

 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพื่อ
รับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นกำรรับช ำระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ ทั้งน้ี ผล
ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  

ณ วนัที่รับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ไดถ้ือไวเ้พื่อคำ้ เป็นตรำสำร
ทุนที่ก ำหนดให้ว ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สำมำรถเปลี่ยนกำรจัดประเภทใน
ภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร  

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอนไปรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ้ื่นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ในกรณีที่เป็นกำรได้รับคืนของ
ตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอย่ำงชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีขอ้ก ำหนด
ให้ประเมินกำรดอ้ยค่ำ  

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยควำมรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อค้ำ เงินลงทุน
ในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดร้ับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ้ื่นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุน
กำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตัดรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตัดจ ำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงส่วนลด
หรือส่วนเกินมูลค่ำ  รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงนั้ นด้วย  ทั้ งน้ี                   
ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพื่อ
รับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นกำรรับช ำระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ ทั้งน้ี ผล
ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ตราสารทุน)  

ณ วนัที่รับรู้รำยกำรวนัแรก กลุ่มบริษทัสำมำรถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงไม่ไดถ้ือไวเ้พื่อคำ้ เป็นตรำสำร
ทุนที่ก ำหนดให้ว ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สำมำรถเปลี่ยนกำรจัดประเภทใน
ภำยหลงัได ้ทั้งน้ี กำรจดัประเภทรำยกำรจะพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร  

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพยท์ำงกำรเงินน้ีจะไม่สำมำรถโอนไปรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนไดใ้นภำยหลงั  

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนดงักล่ำวถือเป็นรำยไดอ้ื่นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ในกรณีที่เป็นกำรได้รับคืนของ
ตน้ทุนกำรลงทุนในสินทรัพยท์ำงกำรเงินอย่ำงชดัเจน กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

นอกจำกน้ี เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีขอ้ก ำหนด
ให้ประเมินกำรดอ้ยค่ำ  

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยควำมรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อค้ำ เงินลงทุน
ในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดร้ับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ้ื่นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุน
กำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตัดรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตัดจ ำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงส่วนลด
หรือส่วนเกินมูลค่ำ  รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงนั้ นด้วย  ทั้ งน้ี                   
ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้ส้ินสุดลง หรือ
ไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

กลุ่มบริษทัตัดรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือได้มีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแล้ว มีกำรยกเลิกภำระ
ผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำก
ผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอย่ำงมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั 
จะถือว่ำเป็นกำรตัดรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชีดงักล่ำวในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระ
ตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดร้ับช ำระ และคิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณ
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ  โดยกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับรวมถึงกระแสเงินสดที่ได้มำจำกขำย
หลกัประกนัที่ถือไวห้รือส่วนปรับปรุงดำ้นเครดิตอื่นๆ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขตำมสัญญำ 

ในกรณีที่ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มข้ึนอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดั
มูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะ
ท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่ำงมีนยัส ำคญันับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผล
ขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุท่ีเหลืออยู่ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มข้ึนของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอย่ำง
มีนัยส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกข้อมูลภำยในหรือข้อมูลภำยนอกอื่น เช่น อนัดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำน
เครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำ ดังนั้น ทุกวนั   
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุของลูกหน้ีกำรคำ้ 

กำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนข้ำงต้นอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ใน
อดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดร้ับคืนกระแสเงินสดตำมสัญญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบังคบัใช้ไดต้ำมกฎหมำยอยู่แล้วในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระ
ดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

 

 

4.19 ตรำสำรอนุพันธ์  
กลุ่มบริษทัใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ คือ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทแสดง                     
ตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยุติธรรมมำกกว่ำศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำ
ยุติธรรมน้อยกว่ำศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์ที่มีอำยุสัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 12 เดือน เป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตรำสำรอนุพนัธ์อื่นเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสิน
หมุนเวียน 

4.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะต้องจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ้ื่นโดย
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้
รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่
เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำม
ระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรใน

เร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงใน                                    
งบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำร
ไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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4.19 ตรำสำรอนุพันธ์  
กลุ่มบริษทัใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ คือ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษัทแสดง                     
ตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยุติธรรมมำกกว่ำศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำ
ยุติธรรมน้อยกว่ำศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตรำสำรอนุพนัธ์ที่มีอำยุสัญญำคงเหลือมำกกว่ำ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน 12 เดือน เป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตรำสำรอนุพนัธ์อื่นเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือหน้ีสิน
หมุนเวียน 

4.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะต้องจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ้ื่นโดย
รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้
รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่
เกี่ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำม
ระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 
 ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรใน

เร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงใน                                    
งบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำร
ไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
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ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ของลูกหนี้กำรค้ำ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
อำยุของหน้ีท่ีคงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกค้ำท่ีมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีคล้ำยคลึงกัน เป็นต้น 
ทั้งน้ี ข้อมูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่ง
บอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนำคต 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดและไม่
สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรที่ใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกับ
ตวัแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งน้ีกำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนท่ีเกี่ยวข้องกับตวัแปรที่ใชใ้นกำรค ำนวณ 
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

กำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ 

ในกำรประมำณกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ ฝ่ ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะไดร้ับของสินคำ้คงเหลือ โดยพิจำรณำจำกรำคำโดยประมำณที่คำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของ
ธุรกิจหักดว้ยประมำณกำรต้นทุนในกำรผลิตสินคำ้นั้นให้เสร็จและประมำณกำรต้นทุนท่ีจ ำเป็นตอ้งจ่ำยเพื่อให้ขำยสินค้ำ
นั้นได้ และฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินคำ้ลำ้สมัยหรือเส่ือมสภำพ 
โดยค ำนึงถึงอำยุโดยประมำณของสินคำ้คงเหลือแต่ละชนิด 

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจที่เกี่ยวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีส ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้
ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำกลุ่มบริษทัควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้                                      
รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ  

  

 

 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน 
ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั ซ่ึงต้องอำศยัข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

6.1 รำยกำรที่เกิดขึน้ในระหว่ำงปี 
(หน่วย: พนับำท) 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 126,199 212,823 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร - - 36,289 27,131 รำคำตำมสัญญำ/รำคำท่ีตกลงร่วมกัน 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 24,300 18,596 รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือสินคำ้ - - 131,020 108,183 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - 6,018 3,958 รำคำที่ตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 52,534 79,116 ตำมที่ประกำศจ่ำย 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร - - 200 8,820 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร - - 10,516 1,034 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
โอนกิจกำรบำงส่วน - - - 236,405 รำคำตำมมูลค่ำบญัชี/รำคำยุติธรรม 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขำยสินคำ้ 376,116 309,712 371,383 307,118 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร 3,452 7,260 3,452 7,260 รำคำตำมสัญญำ/รำคำท่ีตกลงร่วมกัน 
ซ้ือสินคำ้ 333,901 214,206 4,199 59,633 รำคำตลำด/รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ค่ำบริกำรจ่ำย 1,063 370 1,063 370 รำคำที่ตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 14,994 21,948 ตำมที่ประกำศจ่ำย 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร - 28 - 28 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
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 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน 
ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั ซ่ึงต้องอำศยัข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

6.1 รำยกำรที่เกิดขึน้ในระหว่ำงปี 
(หน่วย: พนับำท) 

  
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 126,199 212,823 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร - - 36,289 27,131 รำคำตำมสัญญำ/รำคำที่ตกลงร่วมกัน 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 24,300 18,596 รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือสินคำ้ - - 131,020 108,183 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ค่ำบริกำรจ่ำย - - 6,018 3,958 รำคำที่ตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 52,534 79,116 ตำมที่ประกำศจ่ำย 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร - - 200 8,820 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินทรัพยถ์ำวร - - 10,516 1,034 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
โอนกิจกำรบำงส่วน - - - 236,405 รำคำตำมมูลค่ำบญัชี/รำคำยุติธรรม 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
ขำยสินคำ้ 376,116 309,712 371,383 307,118 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร 3,452 7,260 3,452 7,260 รำคำตำมสัญญำ/รำคำที่ตกลงร่วมกัน 
ซ้ือสินคำ้ 333,901 214,206 4,199 59,633 รำคำตลำด/รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ค่ำบริกำรจ่ำย 1,063 370 1,063 370 รำคำที่ตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 14,994 21,948 ตำมที่ประกำศจ่ำย 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร - 28 - 28 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
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(หน่วย: พนับำท) 
  

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 
นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2564 2563 2564 2563  
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 
(ผูบ้ริหำรและญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 

เป็นผูถ้ือหุ้นและเป็นกรรมกำรบริษทั) 

     

ขำยสินคำ้ 218,725 250,819 20,982 126,347 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร 1,965 1,628 1,965 1,628 รำคำตำมสัญญำ/รำคำที่ตกลงร่วมกัน 
ซ้ือสินคำ้ 14,980 35,644 3,812 7,713 รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 
ค่ำใชจ้่ำยส่งเสริมกำรขำย 1,749 4,219 - 4,219 รำคำที่ตกลงร่วมกนั 

6.2 ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี 

 ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทัและกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัย่อย - - 98,150 125,815 
บริษทัร่วม 120,307 89,708 119,572 88,629 
กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่น - ผูบ้ริหำรและ 
   ญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯเป็นผูถ้อืหุ้น 
   และเป็นกรรมกำรบริษทั 51,976 108,109 9,236 9,688 
รวม 172,283 197,817 226,958 224,132 
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน - - (76,871) (74,652) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั, สุทธิ 
   (หมำยเหตุ 8) 172,283 197,817 150,087 149,480 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัย่อย - เงินปันผลคำ้งรับ - - 36,960 50,839 
บริษทัร่วม - เงินปันผลคำ้งรับ 4,800 - 4,800 - 
บริษทัย่อย - ลูกหน้ีอื่น - - 14,428 10,337 
บริษทัร่วม - ลูกหน้ีอื่น 250 1,200 250 47 
กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่น - ผูบ้ริหำรและ     
   ญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯเป็นผูถ้อืหุ้น     
   และเป็นกรรมกำรบริษทั 60 54 60 54 
รวมลูกหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 5,110 1,254 56,498 61,277 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัย่อย - - 32,411 35,248 
บริษทัร่วม 62,472 39,955 3,403 54 
กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่น - ผูบ้ริหำรและ     
   ญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯเป็นผูถ้ือหุ้น     
   และเป็นกรรมกำรบริษทั 6,709 8,668 1,395 1,395 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 69,181 48,623 37,209 36,697 
เจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัย่อย - - 7,680 7,608 
บริษทัร่วม 42 70 26 70 
กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่น - ผูบ้ริหำรญำติของผูบ้ริหำร     
   ของบริษทัฯเป็นผูถ้ือหุ้นและเป็นกรรมกำร     
   บริษทั 116 1,201 10 - 
รวมเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 158 1,271 7,716 7,678 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัย่อย - เงินปันผลคำ้งรับ - - 36,960 50,839 
บริษทัร่วม - เงินปันผลคำ้งรับ 4,800 - 4,800 - 
บริษทัย่อย - ลูกหน้ีอื่น - - 14,428 10,337 
บริษทัร่วม - ลูกหน้ีอื่น 250 1,200 250 47 
กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่น - ผูบ้ริหำรและ     
   ญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯเป็นผูถ้อืหุ้น     
   และเป็นกรรมกำรบริษทั 60 54 60 54 
รวมลูกหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 5,110 1,254 56,498 61,277 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัย่อย - - 32,411 35,248 
บริษทัร่วม 62,472 39,955 3,403 54 
กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่น - ผูบ้ริหำรและ     
   ญำติของผูบ้ริหำรของบริษทัฯเป็นผูถ้ือหุ้น     
   และเป็นกรรมกำรบริษทั 6,709 8,668 1,395 1,395 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 69,181 48,623 37,209 36,697 
เจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
บริษทัย่อย - - 7,680 7,608 
บริษทัร่วม 42 70 26 70 
กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัอื่น - ผูบ้ริหำรญำติของผูบ้ริหำร     
   ของบริษทัฯเป็นผูถ้ือหุ้นและเป็นกรรมกำร     
   บริษทั 116 1,201 10 - 
รวมเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 158 1,271 7,716 7,678 
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6.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่ส ำคัญ 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ส ำคัญที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 1,980 1,945 1,980 1,945 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั     
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 93,917 81,437 49,497 36,688 
   ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,586 1,431 544 673 
   ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 11 10 4 9 
รวม 97,494 84,823 52,025 39,315 

6.4 ภำระค ้ำประกันกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

บริษทัฯมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัให้กบักิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 30.3  

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 2,331 2,500 1,359 1,388 
เช็คในมือ 836 1,341 836 1,341 
เงินฝำกธนำคำร     

- บญัชีกระแสรำยวนั 179,533 212,275 17,772 88,810 
- บญัชีออมทรัพย  ์ 392,575 360,776 321,493 299,374 
- บญัชีเงินฝำกประจ ำ 96,280 6,309 50,000 - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 671,555 583,201 391,460 390,913 

 

 

 

8. ลูกหนี้กำรค้ำ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหตุ 6.2)     
อำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 164,879 168,732 141,134 135,128 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 7,404 29,085 8,953 19,940 
3 - 6 เดือน - - - 268 
6 - 12 เดือน - - - 466 
มำกกว่ำ 12 เดือน - - 76,871 68,330 

รวม 172,283 197,817 226,958 224,132 
หัก: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน - - (76,871) (74,652) 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 172,283 197,817 150,087 149,480 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,077,782 867,959 502,836 487,835 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 267,208 234,577 144,937 149,278 
3 - 6 เดือน 13,905 12,710 7,623 4,311 
6 - 12 เดือน 3,013 14,480 323 7,433 
มำกกว่ำ 12 เดือน 49,700 53,499 35,232 41,264 

รวม 1,411,608 1,183,225 690,951 690,121 
หัก: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน  (44,142) (50,682) (26,036) (28,688) 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกนั, สุทธิ 1,367,466 1,132,543 664,915 661,433 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ - สุทธิ 1,539,749 1,330,360 815,002 810,913 

 กำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือตน้ปี 50,682 103,340 
โอนกลบัส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (7,697) (143) 
ตดัหน้ีสูญ (290) (290) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,447 - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 44,142 102,907 
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8. ลูกหนี้กำรค้ำ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (หมำยเหตุ 6.2)     
อำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 164,879 168,732 141,134 135,128 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 7,404 29,085 8,953 19,940 
3 - 6 เดือน - - - 268 
6 - 12 เดือน - - - 466 
มำกกว่ำ 12 เดือน - - 76,871 68,330 

รวม 172,283 197,817 226,958 224,132 
หัก: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน - - (76,871) (74,652) 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 172,283 197,817 150,087 149,480 
ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,077,782 867,959 502,836 487,835 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 267,208 234,577 144,937 149,278 
3 - 6 เดือน 13,905 12,710 7,623 4,311 
6 - 12 เดือน 3,013 14,480 323 7,433 
มำกกว่ำ 12 เดือน 49,700 53,499 35,232 41,264 

รวม 1,411,608 1,183,225 690,951 690,121 
หัก: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน  (44,142) (50,682) (26,036) (28,688) 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกนั, สุทธิ 1,367,466 1,132,543 664,915 661,433 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ - สุทธิ 1,539,749 1,330,360 815,002 810,913 

 กำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือตน้ปี 50,682 103,340 
โอนกลบัส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (7,697) (143) 
ตดัหน้ีสูญ (290) (290) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1,447 - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 44,142 102,907 
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 กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรให้สินเช่ือทำงกำรคำ้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนัและลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำร                                          
ที่เกี่ยวขอ้งกนั เป็นเวลำ 15 ถึง 120 วนั และ 30 ถึง 180 วนั ตำมล ำดบั 

9. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้ับ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 507,139 431,519 (31,495) (27,972) 475,644 403,547 
สินคำ้ระหว่ำงผลิต 197,932 170,844 (10,704) (9,323) 187,228 161,521 
วตัถุดิบ 334,362 188,776 (12,963) (4,700) 321,399 184,076 
วสัดุคงเหลือ 88,289 88,193 (3,363) (10,454) 84,926 77,739 
แม่พิมพมี์ไวเ้พื่อขำย 83 - - - 83 - 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 38,114 33,482 - - 38,114 33,482 
รวมสินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 1,165,919 912,814 (58,525) (52,449) 1,107,394 860,365 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้ับ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 183,319 182,315 (10,378) (14,053) 172,941 168,262 
สินคำ้ระหว่ำงผลิต 35,106 26,016 (52) (559) 35,054 25,457 
วตัถุดิบ 127,099 62,590 (885) (1,101) 126,214 61,489 
วสัดุคงเหลือ 43,644 52,390 (2,948) (10,087) 40,696 42,303 
แม่พิมพมี์ไวเ้พื่อขำย 52 - - - 52 - 
สินคำ้ระหว่ำงทำง 45 437 - - 45 437 
รวมสินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 389,265 323,748 (14,263) (25,800) 375,002 297,948 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน กลุ่มบริษทับันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้ับเป็นจ ำนวน                 
6 ลำ้นบำท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขำยและบริษทัฯมีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวน 
12 ล้ำนบำท โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี (2563: กลุ่มบริษัทมีกำรกลับ
รำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 6 ลำ้นบำทโดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือที่รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในระหว่ำงปี (เฉพำะบริษทัฯ: 8 ลำ้นบำท)) 

  

 

 

10.  เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ้ำประกัน 

 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 ยอดคงเหลือของเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ ำประกัน คือ เงินฝำกประจ ำของบริษัทย่อย จ ำนวน                                            
10  ลำ้นบำท ที่ไดน้ ำไปใชเ้ป็นหลกัค ้ำประกนัส ำหรับประกนัภำษี ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอื่นๆ (2563: 9  ลำ้นบำท) 

11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

  
 

ตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียน 56,400 40,800 56,400 40,800 
ตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     
บริษทั นิสเซ่น เคมีเทค (ประเทศไทย) จ ำกดั 24,633 25,160 24,633 25,160 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จ  ำกดั  24,948 24,960 24,948 24,960 
อื่น ๆ 46,853 48,418 32,345 31,450 

รวมตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม   
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  152,834 139,338 

 
138,326 122,370 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 152,834 139,338 138,326 122,370 

 ตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่  เงินลงทุนในตรำสำรทุนของ
บริษทัจดทะเบียน และเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำเป็นกำร
ลงทุนในเชิงกลยุทธ์ 

 ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริษทัได้รับเงินปันผลจำกเงินลงทุนตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน      
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซ่ึงท่ียงัถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนเป็นจ ำนวน 3 ล้ำนบำท (2563: 4 ล้ำนบำท)  
(เฉพำะของบริษทัฯ: 3 ลำ้นบำท (2563: 4 ลำ้นบำท)) 
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10.  เงินฝำกธนำคำรที่ติดภำระค ้ำประกัน 

 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 ยอดคงเหลือของเงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ ำประกัน คือ เงินฝำกประจ ำของบริษัทย่อย จ ำนวน                                            
10  ลำ้นบำท ที่ไดน้ ำไปใชเ้ป็นหลกัค ้ำประกนัส ำหรับประกนัภำษี ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอื่นๆ (2563: 9  ลำ้นบำท) 

11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

  
 

ตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียน 56,400 40,800 56,400 40,800 
ตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     
บริษทั นิสเซ่น เคมีเทค (ประเทศไทย) จ ำกดั 24,633 25,160 24,633 25,160 
บริษทั อมตะ ซิต้ี จ  ำกดั  24,948 24,960 24,948 24,960 
อื่น ๆ 46,853 48,418 32,345 31,450 

รวมตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม   
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  152,834 139,338 

 
138,326 122,370 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 152,834 139,338 138,326 122,370 

 ตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่  เงินลงทุนในตรำสำรทุนของ
บริษทัจดทะเบียน และเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำเป็นกำร
ลงทุนในเชิงกลยุทธ์ 

 ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริษทัได้รับเงินปันผลจำกเงินลงทุนตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน      
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซ่ึงท่ียงัถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนเป็นจ ำนวน 3 ล้ำนบำท (2563: 4 ล้ำนบำท)  
(เฉพำะของบริษทัฯ: 3 ลำ้นบำท (2563: 4 ลำ้นบำท)) 
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12.2 รำยละเอียดของบริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทีมี่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคญั  

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั 

สัดส่วนที่ถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุมใน  
บริษทัย่อยสะสม 

ขำดทุนที่แบ่งให้กบั                         
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย    

ในระหวำ่งปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบั
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุม                     
ในระหวำ่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั 49.0 49.0 222,345 225,026 (1,717) (11,440) - - 

 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มี
สำระส ำคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 197,837 207,954 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 484,583 539,272 
หน้ีสินหมุนเวียน 163,396 194,514 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 62,060 90,015 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2564 2563 

รำยได ้ 542,608 563,082 
ขำดทุน (3,765) (24,149) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (1,967) 862 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (5,732) (23,287) 

 สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2564 2563 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 84,946 38,417 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (7,495) (14,184) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (52,628) (24,198) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 24,823 35 
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12.2 รำยละเอียดของบริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยทีมี่ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มีสำระส ำคญั  

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั 

สัดส่วนที่ถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุมใน  
บริษทัย่อยสะสม 

ขำดทุนที่แบ่งให้กบั                         
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจ
ควบคุมในบริษทัย่อย    

ในระหวำ่งปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบั
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคุม                     
ในระหวำ่งปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั 49.0 49.0 222,345 225,026 (1,717) (11,440) - - 

 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่มี
สำระส ำคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนกำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั  

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 197,837 207,954 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 484,583 539,272 
หน้ีสินหมุนเวียน 163,396 194,514 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 62,060 90,015 

 สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2564 2563 

รำยได ้ 542,608 563,082 
ขำดทุน (3,765) (24,149) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (1,967) 862 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (5,732) (23,287) 

 สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2564 2563 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 84,946 38,417 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (7,495) (14,184) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (52,628) (24,198) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 24,823 35 
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12.3 กำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรในปี 2563 

เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2563 ที่ประชุมใหญ่สำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติกำรโอนกิจกำรบำงส่วนของบริษัทฯ         
ซ่ึงได้แก่ หน่วยธุรกิจสำยกำรผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนและกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนแบบ      
คำ้ส่งและส่งออก โดยไม่รวมหน่วยธุรกิจกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนในระบบขำยตรงและขำยปลีก ให้กับ
บริษทัย่อยคือ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกัด ด้วยวตัถุประสงค์เพื่อรวมศูนยฐ์ำนกำรผลิตหลกัของสำยธุรกิจ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนในประเทศไทยให้อยู่ภำยใต้บริษทัเดียว ซ่ึงบริษทัฯได้ด ำเนินกำรโอนส่วนงำนดังกล่ำว
เสร็จส้ินในวันท่ี 1 สิงหำคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯจึงแยกแสดงผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนดังกล่ำวเป็น “ขำดทุน
ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก” ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563                 
ที่แสดงเปรียบเทียบ 

รำยละเอียดของผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรที่โอนให้แก่บริษทัย่อย ซ่ึงแสดงไวเ้ป็น  “ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำน              
ท่ียกเลิก”ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรของบริษทัฯมีดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส ำหรับงวดวนัที่ 1 มกรำคม - 31 กรกฎำคม 2563 

(ก่อนวนัโอนกิจกำร) 
ก ำไรขำดทุน:  
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก  
รำยได ้ 235,167 
ตน้ทุนขำย (283,821) 
ขำดทุนขั้นต้น (48,654) 
รำยไดอ้ื่น 18,423 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย (26,664) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร (30,225) 
ขำดทุนจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (87,120) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (3,646) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ (90,766) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ - 
ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก - สุทธิจำกภำษี (90,766) 
ก ำไรจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วน 89,219 
ภำษีเงินไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบักำรโอนกิจกำรบำงส่วน -* 
รวมขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก -  สุทธิจำกภำษี (1,547) 

* ไม่มีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเน่ืองจำกบริษทัฯมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นขำดทุนทำงภำษี 

กระแสเงินสดสุทธิของกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส ำหรับงวดวนัที่ 1 มกรำคม - 31 กรกฎำคม 2563 

(ก่อนวนัโอนกิจกำร) 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำน (62,154) 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุน 237,466 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน - 
เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 175,312 



รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 175

  

13.
 

เงิน
ลงท

ุนใน
บริ

ษัท
ร่วม

 

13.
1  

รำย
ละ

เอีย
ดข

อง
เงิน

ลง
ทุน

ใน
บริ

ษทั
ร่ว
ม  

 
 

 
 

(หน่
วย

: พ
นับ

ำท
) 

 
 

 
 

 
งบ
กำร

เงิน
รวม

 
งบ

กำร
เงิน

เฉพ
ำะก

ิจก
ำร 

 
 

 
 

สัด
ส่ว

นข
องก

ำรถื
อหุ้

น 
เงิน

ลงท
ุนต

ำมว
ิธีส่

วน
ได้เ

สีย
 

เงิน
ลงท

ุนต
ำมว

ิธีร
ำคำ

ทุน
 

 
 

 
 

 
 

256
4 

256
3 

 
 จั

ดต
ั้งข
ึ้นใน

 
 

 
 

 
 

 
ค่ำเ

ผื่อ
 

รำค
ำตำ

ม 
 

ค่ำเ
ผื่อ

 
รำค

ำตำ
ม 

 
ลัก

ษณ
ะธ
ุรก
ิจ 

ปร
ะเท

ศ 
ทุน

ช ำร
ะแล้

ว 
256

4 
256

3 
256

4 
256

3 
รำค

ำท
ุน 

กำร
ด้อ

ยค่
ำ 

บัญ
ชี -

 สุท
ธ ิ

รำค
ำท
ุน 

กำร
ด้อ

ยค่
ำ 

บัญ
ชี -

 สุท
ธ ิ

 
 

 
 

(ร้อ
ยล
ะ) 

(ร้อ
ยล
ะ) 

 
 

 
 

 
 

 
 

บริ
ษัท

ร่ว
ม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
บริ

ษัท
ในป

ระเ
ทศ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บริ
ษทั

 ศรี
ไท

ย ซั
นโ

ค จ
 ำกดั

 
จ ำห

น่ำ
ยผ
ลิต

ภณั
ฑ์พ

ลำ
สติ

ก 
ไท

ย 
20 

ลำ้น
บำ
ท 

48.
0 

48.
0 

21,
659

 
18,

915
 

9,5
99 

- 
9,5

99 
9,5

99 
- 

9,5
99 

บริ
ษทั

 ไท
ย เอ

็มเอ
ฟซี

 จ ำ
กดั

 
ผลิ

ตแ
ละ
จ ำห

น่ำ
ยผ
งเม

ลำ
มีน

 
ไท

ย 
200

 ลำ้
นบ

ำท
 

45.
0 

45.
0 

100
,95

9 
96,

994
 

90,
000

 
- 

90,
000

 
90,

000
 

- 
90,

000
 

บริ
ษทั

 ชีว
ำม
ำลำ

 จ ำ
กดั

 
ผลิ

ตแ
ละ
จ ำห

น่ำ
ยผ
ลิต

ภณั
ฑ์พ

ลำ
สติ

ก
แล

ะเม
ลำ
มีน

 
ไท

ย 
49.

8 ล
ำ้น
บำ
ท 

40.
0 

40.
0 

28,
250

 
28,

656
 

19,
920

 
- 

19,
920

 
19,

920
 

- 
19,

920
 

บริ
ษทั

 ศรี
ไท

ยบ
รรจุ

ภณั
ฑ์ 
จ ำก

ดั 
ผลิ

ตแ
ละ
จ ำห

น่ำ
ยบ

รร
จุภ

ณัฑ
 ์

ไท
ย 

60 
ลำ้น

บำ
ท 

39.
2 

39.
2 

32,
618

 
29,

243
 

27,
156

 
- 

27,
156

 
27,

156
 

- 
27,

156
 

บริ
ษทั

 โซ
โค๊
ะ ศ

รีไท
ย จ

 ำกดั
 

จด
ทะ

เบีย
นเลิ

กบ
ริษ

ทัแ
ลว้

 
   แ

ละ
อย
ู่ใน

ระ
หว่

ำงก
ำรช

 ำระ
บญั

ช ี
ไท

ย 
250

 ลำ้
นบ

ำท
 

24.
0 

24.
0 

- 
- 

48,
385

 
(48

,38
5) 

- 
48,

385
 

(48
,38

5) 
- 

 
 

 
 

 
 

183
,48

6 
173

,80
8 

195
,06

0 
(48

,38
5) 

146
,67

5 
195

,06
0 

(48
,38

5) 
146

,67
5 

บริ
ษัท

ต่ำง
ปร

ะเท
ศ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PT

. S
rith

ai M
asp

ion
 In

don
esi

a 
ผลิ

ตแ
ละ
จ ำห

น่ำ
ยผ
ลิต

ภณั
ฑ์เ
มล

ำมี
น 

อิน
โด
นีเซี

ย 
10,

394
 ลำ้

นรู
เปีย

 
32.

5 
32.

5 
9,6

34 
9,7

71 
37,

438
 

- 
37,

438
 

37,
438

 
- 

37,
438

 
 

 
 

 
 

 
9,6

34 
9,7

71 
37,

438
 

- 
37,

438
 

37,
438

 
- 

37,
438

 

รว
มเงิ

นล
งท

ุนใ
นบ

ริษ
ทัร่

วม
 

 
 

 
 

 
193

,12
0 

183
,57

9 
232

,49
8 

(48
,38

5) 
184

,11
3 

232
,49

8 
(48

,38
5) 

184
,11

3 



176 รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

 

 

13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจำก
บริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหว่ำงปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจำกเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมในระหว่ำงปี 

เงินปันผลที่บริษทัฯ 
รับในระหว่ำงปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทัร่วม       
บริษทั ศรีไทย ซันโค จ ำกดั 7,544 1,906 - - 4,800 2,400 
บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จ ำกดั 9,552 903 (1,087) - 4,500 7,650 
บริษทั ชีวำมำลำ จ ำกดั 4,394 4,122 - - 4,800 9,600 
บริษทั ศรีไทยบรรจุภณัฑ์ จ ำกดั 3,375 (7,559) - - - - 
PT. Srithai Maspion Indonesia 63 1,271 - - 894 2,298 
รวมบริษทัร่วม 24,928 643 (1,087) - 14,994 21,948 

13.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วม 

ก) บริษทัร่วมที่มีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จ ำกดั 
 2564 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน 353,779 250,589 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 182,158 156,818 
หน้ีสินหมุนเวียน (189,800) (99,982) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (115,070) (90,158) 
สินทรัพย์สุทธิ 231,067 217,267 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 45.0 45.0 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 103,980 97,770 
กำรตดัรำยกำรระหว่ำงกนั (3,021) (776) 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทร่วม 100,959 96,994 

 
  

 

 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จ ำกดั 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2564 2563 
รำยได ้ 860,333 520,447 
ก ำไร (ขำดทุน)  23,697 (382) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (2,416) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 23,697 (2,798) 

ข) บริษทัร่วมที่แต่ละกิจกำรไม่มีสำระส ำคญั 

 กลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมที่ไม่มีสำระส ำคญั ซ่ึงได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบด้วย
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 

มูลค่ำตำมบัญชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมที่ไม่มีสำระส ำคญั 92,161 86,585 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ:   
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 15,376 (259) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 87 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 15,376 (172) 

14. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ที่ดินพร้อม   ที่ดินพร้อม  
 ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้ำง รวม ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้ำง รวม 

31 ธันวำคม 2564:       
รำคำทุน 27,250 303,116 330,366 201,543 484,717 686,260 
หัก: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (181,848) (181,848) - (172,344) (172,344) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 27,250 121,268 148,518 201,543 312,373 513,916 
31 ธันวำคม 2563:       
รำคำทุน 27,250 317,432 344,682 201,543 499,033 700,576 
หัก: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (183,391) (183,391) - (173,887) (173,887) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 27,250 134,041 161,291 201,543 325,146 526,689 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ไทย เอ็มเอฟซี จ ำกดั 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
 2564 2563 
รำยได ้ 860,333 520,447 
ก ำไร (ขำดทุน)  23,697 (382) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (2,416) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 23,697 (2,798) 

ข) บริษทัร่วมที่แต่ละกิจกำรไม่มีสำระส ำคญั 

 กลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียในบริษทัร่วมที่ไม่มีสำระส ำคญั ซ่ึงได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบด้วย
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2564 2563 

มูลค่ำตำมบัญชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมที่ไม่มีสำระส ำคญั 92,161 86,585 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ:   
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 15,376 (259) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 87 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 15,376 (172) 

14. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ที่ดินพร้อม   ที่ดินพร้อม  
 ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้ำง รวม ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้ำง รวม 

31 ธันวำคม 2564:       
รำคำทุน 27,250 303,116 330,366 201,543 484,717 686,260 
หัก: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (181,848) (181,848) - (172,344) (172,344) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 27,250 121,268 148,518 201,543 312,373 513,916 
31 ธันวำคม 2563:       
รำคำทุน 27,250 317,432 344,682 201,543 499,033 700,576 
หัก: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (183,391) (183,391) - (173,887) (173,887) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 27,250 134,041 161,291 201,543 325,146 526,689 
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กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีตน้ปี 161,291 132,981 526,689 498,379 
จ ำหน่ำย     

- รำคำทุน (14,316) - (14,316) - 
- ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 4,889 - 4,889 - 

จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 15)     
- รำคำทุน - 90,679 - 90,679 
- ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (56,022) - (56,022) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (3,346) (6,347) (3,346) (6,347) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีปลำยปี 148,518 161,291 513,916 526,689 

ขอ้มูลเพิ่มเติมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี     

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
มูลค่ำยุติธรรมของที่ดิน  689,532 435,352 689,532 435,352 
มูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 1,139,784 1,150,722 1,126,512 1,135,632 

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนข้ำงต้นประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้วิธีรำคำตลำดส ำหรับท่ีดิน
และวิธีต้นทุนทดแทนส ำหรับอำคำรส่ิงปลูกสร้ำง ซ่ึงผู ้ประเมินรำคำอิสระมีคุณสมบัติของผู ้เช่ียวชำญในวิชำชีพ และ                     
มีประสบกำรณ์ในท ำเลท่ีตั้งและประเภทของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีมีกำรประเมินนั้น 

  

 

 

15. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและ
อำคำร 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและ
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน:        
1 มกรำคม 2563 1,443,125 560,396 9,031,992 274,595 75,519 40,357 11,425,984 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน                
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16                            
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(4,780) 

 
 

- 

 
 

(4,780) 
ซ้ือเพ่ิม 485 2,645 53,221 5,797 - 286,105 348,253 
จ ำหน่ำย (664) (4,204) (233,965) (10,150) (7,213) - (256,196) 
ตดัจ่ำย - (167) (8,890) (6,157) - (1,262) (16,476) 
โอน - 1,124 167,877 360 - (169,361) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (91,935)* - (2,800) 120 - - (94,615) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3,585) (52) (6,635) (218) (29) (8) (10,527) 
31 ธันวำคม 2563 1,347,426 559,742 9,000,800 264,347 63,497 155,831 11,391,643 
ซ้ือเพ่ิม 69 7,432 119,366 7,125 5,466 243,115 382,573 
จ ำหน่ำย - (8,823) (139,550) (2,766) (5,113) - (156,252) 
ตดัจ่ำย - (225) (46,361) (848) - - (47,434) 
โอน 426 137 66,548 81 - (67,192) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่  - - - - - (4,729) (4,729) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 27,759 4,899 255,743 2,498 707 12,875 304,481 
31 ธันวำคม 2564 1,375,680 563,162 9,256,546 270,437 64,557 339,900 11,870,282 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:        
1 มกรำคม 2563 608,096 478,129 5,820,718 248,267 52,281 - 7,207,491 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน                
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16                            
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(1,202) 

 
 

- 

 
 

(1,202) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 43,304 21,779 598,712 11,130 5,776 - 680,701 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย (665) (4,205) (202,726) (9,960) (6,664) - (224,220) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - (167) (7,210) (6,119) - - (13,496) 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (57,279)* - (1,482) 6 - - (58,755) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,463) (222) (10,845) (320) (42) - (12,892) 
31 ธันวำคม 2563 591,993 495,314 6,197,167 243,004 50,149 - 7,577,627 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 38,714 19,558 557,490 8,956 3,710 - 628,428 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (8,823) (101,359) (2,612) (5,113) - (117,907) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - (211) (44,149) (796) - - (45,156) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 8,440 3,540 137,785 1,854 320 71 152,010 
31 ธันวำคม 2564 639,147 509,378 6,746,934 250,406 49,066 71 8,195,002 
*เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14       
 
        



รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 179

 

 

15. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและ
อำคำร 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและ
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน:        
1 มกรำคม 2563 1,443,125 560,396 9,031,992 274,595 75,519 40,357 11,425,984 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน                
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16                            
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(4,780) 

 
 

- 

 
 

(4,780) 
ซ้ือเพ่ิม 485 2,645 53,221 5,797 - 286,105 348,253 
จ ำหน่ำย (664) (4,204) (233,965) (10,150) (7,213) - (256,196) 
ตดัจ่ำย - (167) (8,890) (6,157) - (1,262) (16,476) 
โอน - 1,124 167,877 360 - (169,361) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (91,935)* - (2,800) 120 - - (94,615) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3,585) (52) (6,635) (218) (29) (8) (10,527) 
31 ธันวำคม 2563 1,347,426 559,742 9,000,800 264,347 63,497 155,831 11,391,643 
ซ้ือเพ่ิม 69 7,432 119,366 7,125 5,466 243,115 382,573 
จ ำหน่ำย - (8,823) (139,550) (2,766) (5,113) - (156,252) 
ตดัจ่ำย - (225) (46,361) (848) - - (47,434) 
โอน 426 137 66,548 81 - (67,192) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่  - - - - - (4,729) (4,729) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 27,759 4,899 255,743 2,498 707 12,875 304,481 
31 ธันวำคม 2564 1,375,680 563,162 9,256,546 270,437 64,557 339,900 11,870,282 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:        
1 มกรำคม 2563 608,096 478,129 5,820,718 248,267 52,281 - 7,207,491 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน                
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16                            
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(1,202) 

 
 

- 

 
 

(1,202) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 43,304 21,779 598,712 11,130 5,776 - 680,701 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย (665) (4,205) (202,726) (9,960) (6,664) - (224,220) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - (167) (7,210) (6,119) - - (13,496) 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (57,279)* - (1,482) 6 - - (58,755) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,463) (222) (10,845) (320) (42) - (12,892) 
31 ธันวำคม 2563 591,993 495,314 6,197,167 243,004 50,149 - 7,577,627 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 38,714 19,558 557,490 8,956 3,710 - 628,428 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (8,823) (101,359) (2,612) (5,113) - (117,907) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - (211) (44,149) (796) - - (45,156) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 8,440 3,540 137,785 1,854 320 71 152,010 
31 ธันวำคม 2564 639,147 509,378 6,746,934 250,406 49,066 71 8,195,002 
*เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14       
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและ
อำคำร 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและ
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ:        
1 มกรำคม 2563 - - 33,000 - - - 33,000 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - - 3,600 - - - 3,600 
จ ำหน่ำย - - (5,000) - - - (5,000) 
31 ธันวำคม 2563 - - 31,600 - - - 31,600 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - 59 22,133 333 - 1,613 24,138 
จ ำหน่ำย - - (31,513) - - - (31,513) 
31 ธันวำคม 2564 - 59 22,220 333 - 1,613 24,225 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:        
31 ธันวำคม 2563 755,433 64,428 2,772,033 21,343 13,348 155,831 3,782,416 
31 ธันวำคม 2564 736,533 53,725 2,487,392 19,698 15,491 338,216 3,651,055 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2563 (647 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร) 680,701 
2564 (604 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร) 628,428 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ
อำคำร 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและ
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน:        
1 มกรำคม 2563 1,066,485 484,105 5,931,792 228,228 53,206 32,616 7,796,432 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำน             
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16    
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(3,000) 

 
 

- 

 
 

(3,000) 
ซ้ือเพ่ิม - 1,440 10,854 2,927 - 102,996 118,217 
จ ำหน่ำย - (4,204) (216,450) (9,602) (5,292) - (235,548) 
ตดัจ่ำย - - (8,460) (5,998) - (1,262) (15,720) 
โอน - 142 77,086 - - (77,228) - 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 14) (90,679)* - - - - - (90,679) 
โอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วน
ให้บริษัทย่อย  

 
(149,396) 

 
(27,497) 

 
(575,106) 

 
(28,216) 

 
(18,096) 

 
(4,164) 

 
(802,475) 

31 ธันวำคม 2563 826,410 453,986 5,219,716 187,339 26,818 52,958 6,767,227 
ซ้ือเพ่ิม - 5,968 62,047 3,823 5,457 93,706 171,001 
จ ำหน่ำย - (8,823) (117,729) (964) (1,859) - (129,375) 
ตดัจ่ำย - - (24,057) - - - (24,057) 
โอน - 137 28,857 - - (28,994) - 
31 ธันวำคม 2564 826,410 451,268 5,168,834 190,198 30,416 117,670 6,784,796 
        

 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ
อำคำร 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและ
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:        
1 มกรำคม 2563 424,056 429,712 4,199,154 211,075 34,619 - 5,298,616 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16                   
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(114) 

 
 

- 

 
 

(114) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 22,334 13,382 341,136 6,314 4,583 - 387,749 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (4,204) (185,368) (9,484) (4,743) - (203,799) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - - (6,957) (5,998) - - (12,955) 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 14) (56,022)* - - - - - (56,022) 
โอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำร
บำงส่วนให้บริษัทย่อย (103,293) (26,839) (435,844) (25,638) (11,851) - (603,465) 

31 ธันวำคม 2563 287,075 412,051 3,912,121 176,269 22,494 - 4,810,010 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 16,388 12,232 289,391 4,358 1,797 - 324,166 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (8,823) (81,940) (964) (1,859) - (93,586) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - - (22,247) - - - (22,247) 
31 ธันวำคม 2564 303,463 415,460 4,097,325 179,663 22,432 - 5,018,343 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ:        
1 มกรำคม 2563 - - 33,000 - - - 33,000 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - - 3,600 - - - 3,600 
จ ำหน่ำย - - (5,000) - - - (5,000) 
31 ธันวำคม 2563 - - 31,600 - - - 31,600 
จ ำหน่ำย - - (31,000) - - - (31,000) 
31 ธันวำคม 2564 - - 600 - - - 600 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:        
31 ธันวำคม 2563 539,335 41,935 1,275,995 11,070 4,324 52,958 1,925,617 
31 ธันวำคม 2564 522,947 35,808 1,070,909 10,535 7,984 117,670 1,765,853 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  
2563 (362 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร) 387,749 
2564 (308 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร) 324,166 
* เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

บริษทัย่อยไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึงไปค ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะยำวและเงินทุนหมุนเวียน
จำกธนำคำรดงัน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 รำคำทุน 
 2564 2563 
บริษทั ศรีไทย โมลด์ จ  ำกดั 45 45 
บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั 186 186 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ
อำคำร 

ส่วนปรับปรุง
ท่ีดินและ
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ ์

เคร่ืองตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:        
1 มกรำคม 2563 424,056 429,712 4,199,154 211,075 34,619 - 5,298,616 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16                   
มำถือปฏิบติัคร้ังแรก  

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(114) 

 
 

- 

 
 

(114) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 22,334 13,382 341,136 6,314 4,583 - 387,749 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (4,204) (185,368) (9,484) (4,743) - (203,799) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - - (6,957) (5,998) - - (12,955) 
จดัประเภทบญัชีใหม่ (หมำยเหตุ 14) (56,022)* - - - - - (56,022) 
โอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำร
บำงส่วนให้บริษัทย่อย (103,293) (26,839) (435,844) (25,638) (11,851) - (603,465) 

31 ธันวำคม 2563 287,075 412,051 3,912,121 176,269 22,494 - 4,810,010 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 16,388 12,232 289,391 4,358 1,797 - 324,166 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (8,823) (81,940) (964) (1,859) - (93,586) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีตดัจ่ำย - - (22,247) - - - (22,247) 
31 ธันวำคม 2564 303,463 415,460 4,097,325 179,663 22,432 - 5,018,343 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ:        
1 มกรำคม 2563 - - 33,000 - - - 33,000 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี - - 3,600 - - - 3,600 
จ ำหน่ำย - - (5,000) - - - (5,000) 
31 ธันวำคม 2563 - - 31,600 - - - 31,600 
จ ำหน่ำย - - (31,000) - - - (31,000) 
31 ธันวำคม 2564 - - 600 - - - 600 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:        
31 ธันวำคม 2563 539,335 41,935 1,275,995 11,070 4,324 52,958 1,925,617 
31 ธันวำคม 2564 522,947 35,808 1,070,909 10,535 7,984 117,670 1,765,853 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  
2563 (362 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร) 387,749 
2564 (308 ลำ้นบำท รวมอยู่ในตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร) 324,166 
* เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 

บริษทัย่อยไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรส่วนหน่ึงไปค ้ำประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะยำวและเงินทุนหมุนเวียน
จำกธนำคำรดงัน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 รำคำทุน 
 2564 2563 
บริษทั ศรีไทย โมลด์ จ  ำกดั 45 45 
บริษทั ศรีไทย มิยำกำวำ จ ำกดั 186 186 
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นอกจำกน้ี ตำมท่ีได้กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 17.2 บริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งสำมแห่งจะต้องไม่ท ำ         
นิติกรรมใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดภำระผูกพนัหรือสิทธิใดๆ ในท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯและบริษทัย่อย
ทั้งท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั หรือท่ีจะมีข้ึนในอนำคต เวน้แต่จะไดร้ับควำมยินยอมจำกผูใ้ห้สินเช่ือ 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ลิขสิทธ์ิและ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

สิทธิบตัร
ทำงดำ้นเทคนิค

กำรผลิต รวม 

ลิขสิทธ์ิและ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

สิทธิบตัร
ทำงดำ้นเทคนิค

กำรผลิต รวม 
31 ธันวำคม 2564:       
รำคำทุน 122,860 9,785 132,645 57,399 9,785 67,184 
หัก: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (113,047) (4,403) (117,450) (56,139) (4,403) (60,542) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 9,813 5,382 15,195 1,260 5,382 6,642 
31 ธันวำคม 2563:       
รำคำทุน 119,239 9,785 129,024 56,742 9,785 66,527 
หัก: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (106,793) (3,425) (110,218) (55,397) (3,425) (58,822) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 12,446 6,360 18,806 1,345 6,360 7,705 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 18,806 24,049 7,705 9,416 
ซ้ือเพิ่ม 1,650 817 657 360 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (5,646) (6,132) (1,720) (2,071) 
จดัประเภทบญัชีใหม่ 128 - - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 257 72 - - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 15,195 18,806 6,642 7,705 

17. เงินกู้ยืม 

17.1 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกธนำคำร     
สกุลเงินบำท 640,000 1,290,000 500,000 1,100,000 
สกุลเงินเวียดนำมดองจ ำนวน 371,700 ลำ้นเวียดนำมดอง                                     
(2563: 272,240 ลำ้นเวียดนำมดอง) 547,142 355,545 - - 
รวมเงินกูย้ืมระยะสั้น 1,187,142 1,645,545 500,000 1,100,000 

 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำรในประเทศทีเ่ป็นสกุลเงินบำทเป็นตั๋วสัญญำใช้เงินแบบเรียกคืน             
เม่ือทวงถำม และแบบมีอำยุไม่เกิน 3 เดือน และเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศท่ีเป็นสกุลเงินเวียดนำมดอง
เป็นสัญญำเงินกูร้ะยะสั้นอำยุไม่เกิน 6 เดือน  

วงเงินกู้ยืมระยะสั้ นของบริษัทย่อยในประเทศค ้ ำประกันโดยกำรจ ำนองที่ดิน อำคำรและเคร่ืองจักรตำมที่อธิบำยไว้ใน                                   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ  15 และบริษัทฯค ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยตำมท่ีอธิบำยไว้ใน                                   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 30.3 

17.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

เงินกูย้ืมระยะยำว      
สกุลเงินบำท 712,048 457,338 681,280 395,800 
สกุลเงินเวียดนำมดองจ ำนวน 235,536 ลำ้นเวียดนำมดอง                       

(2563: 211,875 ลำ้นเวียดนำมดอง) 346,709 276,709 - - 
รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 1,058,757 734,047 681,280 395,800 

 เงินกูย้ืมระยะยำวมีก ำหนดช ำระคืนดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 385,462 309,599 224,080 191,680 
     
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 370,293 357,819 227,240 183,360 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 217,540 59,604 144,960 20,760 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 5 ปี 85,462 7,025 85,000 - 
รวมเงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 1 ปี 673,295 424,448 457,200 204,120 
รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 1,058,757 734,047 681,280 395,800 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 734,047 1,146,570 395,800 796,480 
เงินกูเ้พิ่ม 644,698 101,966 500,000 - 
จ่ำยช ำระคืน (355,158) (513,923) (214,520) (400,680) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 35,170 (566) - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,058,757 734,047 681,280 395,800 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำรในประเทศทีเ่ป็นสกุลเงินบำทเป็นตั๋วสัญญำใช้เงินแบบเรียกคืน             
เม่ือทวงถำม และแบบมีอำยุไม่เกิน 3 เดือน และเงินกูย้ืมระยะสั้นของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศท่ีเป็นสกุลเงินเวียดนำมดอง
เป็นสัญญำเงินกูร้ะยะสั้นอำยุไม่เกิน 6 เดือน  

วงเงินกู้ยืมระยะสั้ นของบริษัทย่อยในประเทศค ้ ำประกันโดยกำรจ ำนองที่ดิน อำคำรและเคร่ืองจักรตำมที่อธิบำยไว้ใน                                   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ  15 และบริษัทฯค ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยตำมท่ีอธิบำยไว้ใน                                   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 30.3 

17.2 เงินกู้ยืมระยะยำว 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

เงินกูย้ืมระยะยำว      
สกุลเงินบำท 712,048 457,338 681,280 395,800 
สกุลเงินเวียดนำมดองจ ำนวน 235,536 ลำ้นเวียดนำมดอง                       

(2563: 211,875 ลำ้นเวียดนำมดอง) 346,709 276,709 - - 
รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 1,058,757 734,047 681,280 395,800 

 เงินกูย้ืมระยะยำวมีก ำหนดช ำระคืนดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 385,462 309,599 224,080 191,680 
     
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 370,293 357,819 227,240 183,360 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 217,540 59,604 144,960 20,760 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 5 ปี 85,462 7,025 85,000 - 
รวมเงินกูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 1 ปี 673,295 424,448 457,200 204,120 
รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 1,058,757 734,047 681,280 395,800 

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 734,047 1,146,570 395,800 796,480 
เงินกูเ้พิ่ม 644,698 101,966 500,000 - 
จ่ำยช ำระคืน (355,158) (513,923) (214,520) (400,680) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 35,170 (566) - - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,058,757 734,047 681,280 395,800 
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17.3 วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้ 

 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมำใช ้ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 

 
วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม 
ระยะยำว 

วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม 
ระยะยำว 

อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว        
- ระยะเวลำเบิกถอนภำยใน 1 ปี - - 159,893 - - 262,777 
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน 162,000 438,423 - 162,000 574,695 - 
อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี       
- ระยะเวลำเบิกถอนภำยใน 1 ปี - - 100,000 - - 100,000 
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน - 3,011,238 - - 2,834,570 - 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 

 
วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม 
ระยะยำว 

วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม 
ระยะยำว 

อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว        
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน 125,000 - - 125,000 - - 
อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี       
- ระยะเวลำเบิกถอนภำยใน 1 ปี - - 100,000 - - 100,000 
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน - 2,778,539 - - 2,634,271 - 

18. เจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 29,756 19,292 26,291 16,775 
เจำ้หน้ีอื่น 39,192 38,898 33,679 30,842 
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ 67,914 78,268 3,106 2,265 
ค่ำนำยหน้ำคำ้งจำ่ย 8,589 7,436 3,728 4,829 
ค่ำสำธำรณูปโภคคำ้งจ่ำย 25,407 24,427 19,797 19,256 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนกังำนคำ้งจ่ำย 21,226 17,162 7,490 7,048 
อื่นๆ 43,762 44,975 11,212 12,901 
รวมเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 235,846 230,458 105,303 93,916 
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17.3 วงเงินสินเช่ือที่ยังไม่ได้เบิกออกมำใช้ 

 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกออกมำใช ้ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 

 
วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม 
ระยะยำว 

วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม 
ระยะยำว 

อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว        
- ระยะเวลำเบิกถอนภำยใน 1 ปี - - 159,893 - - 262,777 
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน 162,000 438,423 - 162,000 574,695 - 
อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี       
- ระยะเวลำเบิกถอนภำยใน 1 ปี - - 100,000 - - 100,000 
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน - 3,011,238 - - 2,834,570 - 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 

 
วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม 
ระยะยำว 

วงเงินเบิก 
เกินบญัชี 

วงเงินกู้
หมุนเวียน 

วงเงินกูย้ืม 
ระยะยำว 

อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว        
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน 125,000 - - 125,000 - - 
อัตรำดอกเบี้ยคงท่ี       
- ระยะเวลำเบิกถอนภำยใน 1 ปี - - 100,000 - - 100,000 
- ไม่มีก ำหนดระยะเวลำเบิกถอน - 2,778,539 - - 2,634,271 - 

18. เจ้ำหนี้อ่ืน - กิจกำรที่ไม่เก่ียวข้องกัน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพยถ์ำวร 29,756 19,292 26,291 16,775 
เจำ้หน้ีอื่น 39,192 38,898 33,679 30,842 
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ 67,914 78,268 3,106 2,265 
ค่ำนำยหน้ำคำ้งจำ่ย 8,589 7,436 3,728 4,829 
ค่ำสำธำรณูปโภคคำ้งจ่ำย 25,407 24,427 19,797 19,256 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนกังำนคำ้งจ่ำย 21,226 17,162 7,490 7,048 
อื่นๆ 43,762 44,975 11,212 12,901 
รวมเจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 235,846 230,458 105,303 93,916 
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19. สัญญำเช่ำ  
19.1 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ  

กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัโดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 1 ปี ถึง 99 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ที่ดิน อำคำร 

อุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 140,030 16,796 5,782 1,385 30,974 194,967 
เพิ่มข้ึน - - 1,375 - 14,632 16,007 
จ ำหน่ำย - - - - (2,659) (2,659) 
ตดัจ่ำย (11) (143) - - (1,869) (2,023) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (3,494) (5,056) (2,424) (862) (11,508) (23,344) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ           
งบกำรเงิน (1,142) 92 

 
45 - 36 (969) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 135,383 11,689 4,778 523 29,606 181,979 
เพิ่มข้ึน 13,759 763 904 314 4,889 20,629 
ตดัจ่ำย - (254) (15) - (1,799) (2,068) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (5,139) (4,982) (2,726) (549) (10,876) (24,272) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ       
งบกำรเงิน 16,597 892 96 - 110 17,695 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 160,600 8,108 3,037 288 21,930 193,963 
   
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ที่ดิน อำคำร 
อุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,233 6,212 3,668 1,385 25,801 38,299 
เพิ่มข้ึน - - 311 - 6,690 7,001 
จ ำหน่ำย - - - - (5,309) (5,309) 
ตดัจ่ำย (11) (143) - - (1,519) (1,673) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (112) (2,273) (1,056) (862) (7,945) (12,248) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,110 3,796 2,923 523 17,718 26,070 
เพิ่มข้ึน 13,759 763 - 314 670 15,506 
ตดัจ่ำย - - - - (1,798) (1,798) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,641) (2,166) (1,056) (549) (5,786) (11,198) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 13,228 2,393 1,867 288 10,804 28,580 

 

 

ข) หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
จ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 73,455 71,309 30,272 25,287 
หัก: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (16,273) (15,074) (2,764) (1,519) 
รวม 57,182 56,235 27,508 23,768 
หัก: ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (15,799) (17,596) (8,365) (9,177) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 41,383 38,639 

 
19,143 14,591 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 32 ภำยใตห้ัวขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง  

ค) ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสัญญำเช่ำที่รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 24,272 23,344 11,198 12,248 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3,096 3,131 1,239 1,211 
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิง
มีมูลค่ำต ่ำ 11,546 12,156 2,887 4,321 

ง) อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 34 ล้ำนบำท 
(2563: 33 ลำ้นบำท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  

19.2 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

กลุ่มบริษทัเข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงประกอบด้วย ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง     
โดยมีอำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี (ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14) 

ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำที่ไดร้ับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นจ ำนวนประมำณ 10 ลำ้นบำท   
(2563:8 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 10 ลำ้นบำท 2563: 8 ลำ้นบำท) 
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ข) หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
จ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 73,455 71,309 30,272 25,287 
หัก: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (16,273) (15,074) (2,764) (1,519) 
รวม 57,182 56,235 27,508 23,768 
หัก: ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (15,799) (17,596) (8,365) (9,177) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 41,383 38,639 

 
19,143 14,591 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินที่ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 32 ภำยใตห้ัวขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง  

ค) ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสัญญำเช่ำที่รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 24,272 23,344 11,198 12,248 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3,096 3,131 1,239 1,211 
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิง
มีมูลค่ำต ่ำ 11,546 12,156 2,887 4,321 

ง) อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 34 ล้ำนบำท 
(2563: 33 ลำ้นบำท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  

19.2 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

กลุ่มบริษทัเข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนซ่ึงประกอบด้วย ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง     
โดยมีอำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี (ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14) 

ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำที่ไดร้ับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเป็นจ ำนวนประมำณ 10 ลำ้นบำท   
(2563:8 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 10 ลำ้นบำท 2563: 8 ลำ้นบำท) 
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20. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน      
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (หมำยเหตุ 20.1) 254,748 256,615 146,424 153,454 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น (หมำยเหตุ 20.2) 96,536 104,295 55,667 62,073 
หน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 351,284 360,910 202,091 215,527 

ในระหว่ำงปีมีพนกังำนของบริษทัฯเลือกเปลี่ยนกำรเขำ้ร่วมโครงกำรผลประโยชน์ไปเข้ำร่วมโครงกำรเงินสมทบจ ำนวน 
37 คน (2563: 69 คน) จึงท ำให้ตน้ทุนบริกำรในอดีตลดลงเป็นจ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท (2563: จ  ำนวน 0.5 ลำ้นบำท)  

รำยกำรเคลื่อนไหวของส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนท่ีก ำหนดไวมี้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 360,910 414,215 215,527 323,613 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 19,783 17,941 10,506 10,161 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,320 10,520 2,973 7,152 

   ตน้ทุนบริกำรในอดีต (498) (543) (498) (543) 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (7,997) (68,010) (6,686) (49,730) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์     

ประกนัภยั     
- กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - (25,444) - (14,563) 
- กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน - 13,539 - 8,470 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 32,533 - 19,053 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั     
- กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - (52,999) - (23,260) 
- กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน - 29,281 - 13,468 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 23,611 - 6,480 

กำรโอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนให้บริษทัย่อย  - - - (57,210) 
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (26,234) (33,734) (19,731) (27,564) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 351,284 360,910 202,091 215,527 

 

  

 

 

20.1 โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 256,615 308,644 153,454 241,711 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 15,219 14,438 8,176 8,195 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,161 8,326 2,321 5,630 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต (130) (339) (130) (339) 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (6,481) (54,734) (5,253) (40,826) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั     
- กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - (52,999) - (23,260) 
- กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน - 29,281 - 13,468 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 23,611 - 6,480 

กำรโอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนให้บริษทัย่อย  - - - (39,123) 
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (14,636) (19,613) (12,144) (18,482) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 254,748 256,615 146,424 153,454 

20.2 โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำนแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 104,295 105,571 62,073 81,902 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 4,564 3,503 2,330 1,966 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,159 2,194 652 1,522 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต (368) (204) (368) (204) 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (1,516) (13,276) (1,433) (8,904) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั     
- กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - (25,444) - (14,563) 
- กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน - 13,539 - 8,470 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 32,533 - 19,053 

กำรโอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนให้บริษทัย่อย - - - (18,087) 
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (11,598) (14,121) (7,587) (9,082) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 96,536 104,295 55,667 62,073 
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20.1 โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 256,615 308,644 153,454 241,711 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 15,219 14,438 8,176 8,195 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,161 8,326 2,321 5,630 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต (130) (339) (130) (339) 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (6,481) (54,734) (5,253) (40,826) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั     
- กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - (52,999) - (23,260) 
- กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน - 29,281 - 13,468 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 23,611 - 6,480 

กำรโอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนให้บริษทัย่อย  - - - (39,123) 
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (14,636) (19,613) (12,144) (18,482) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 254,748 256,615 146,424 153,454 

20.2 โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำนแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 104,295 105,571 62,073 81,902 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 4,564 3,503 2,330 1,966 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,159 2,194 652 1,522 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต (368) (204) (368) (204) 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ (1,516) (13,276) (1,433) (8,904) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั     
- กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ - (25,444) - (14,563) 
- กำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน - 13,539 - 8,470 
- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - 32,533 - 19,053 

กำรโอนออกเน่ืองจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนให้บริษทัย่อย - - - (18,087) 
จ่ำยช ำระผลประโยชน์ (11,598) (14,121) (7,587) (9,082) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 96,536 104,295 55,667 62,073 
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 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 25 ล้ำนบำท 
(เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 18 ลำ้นบำท) (2563: จ ำนวน 26 ลำ้นบำท เฉพำะบริษทัฯ: จ  ำนวน 18 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของ     
กลุ่มบริษทัประมำณ 4 ถึง 28 ปี (เฉพำะบริษทัฯ: 9  ถึง 13 ปี) (2563: 4 ถึง 28 ปี เฉพำะบริษทัฯ: 9 ถึง 13 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

อตัรำคิดลด 0.54 - 2.26 0.54 - 2.26 1.34 - 1.56 1.34 - 1.56 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  2.00 - 5.10 2.00 - 5.10 2.00 - 5.00 2.00 - 5.00 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0.00 - 56.00 0.00 - 56.00 0.00 - 56.00 0.00 - 56.00 

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบันของส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน                   
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  ผลกระทบต่อส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 
 กำรเปลี่ยนแปลง 

ในขอ้สมมติ 
 

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564 2563 2564 2563 
  ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

อตัรำคิดลด ลดลง ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน 9.44 เพิ่มข้ึน 9.72 เพิ่มข้ึน 8.05 เพิ่มข้ึน 8.33 
 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1 ลดลง 8.26 ลดลง 8.50 ลดลง 7.17 ลดลง 7.41 
      
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน ลดลง ร้อยละ 1 ลดลง 7.32 ลดลง 6.75 ลดลง 6.43 ลดลง 5.86 
 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน 8.38 เพิ่มข้ึน 7.70 เพิ่มข้ึน 7.22 เพิ่มข้ึน 6.57 
      
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง ลดลง ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน 11.24 เพิ่มข้ึน 10.43 เพิ่มข้ึน 9.78 เพิ่มข้ึน 8.99 
   ในจ ำนวนพนกังำน เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1 ลดลง 9.78 ลดลง 9.10 ลดลง 8.65 ลดลง 7.97 

 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นน้ีอ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหน่ึงขณะท่ีให้ข้อสมมติอื่นคงท่ี 
ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติบำงเร่ืองอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำร
ค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก ำหนดไวท้ี่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้
วิธีเดียวกบักำรค ำนวณส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน  

 วิธีกำรและประเภทของขอ้สมมติที่ใชใ้นกำรจดัท ำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงจำกปีก่อน 

  

 

 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) 
จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

22. ต้นทุนทำงกำรเงิน   

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 68,340 85,498 33,495 41,375 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 3,096 3,131 1,239 1,211 
รวม 71,436 88,629 34,734 42,586 

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ้่ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ้่ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนกังำน 1,316,220 1,274,510 581,079 636,745 
ค่ำเส่ือมรำคำ 656,046 710,392 338,710 406,344 
ค่ำโฆษณำและส่งเสริมกำรขำย 57,916 63,337 6,305 11,752 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 152,609 184,456 98,332 118,980 
ค่ำขนส่งสินคำ้ 126,132 110,315 59,480 55,958 
ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 11,546 12,156 2,887 4,321 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ 5,646 6,132 1,720 2,071 
ค่ำตดัจ่ำยสินทรัพย ์ 6,246 11,509 1,956 10,419 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยถ์ำวร 24,138 3,600 - 3,600 
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24. ภำษีเงินได้  

24.1 ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 20,163 22,713 - - 
ภำษีเงินไดห้ัก ณ ที่จ่ำยตดัจ่ำย 4,287 7,091 4,287 3,095 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 10,601 11,407 9,414 22,790 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 35,051 41,211 13,701 25,885 

จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเกี่ยวข้องกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำก                               

กำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 
      ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (2,699) (1,344) (3,191) (1,344) 
ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำก                               

กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 272 (21) - (662) 
 (2,427) (1,365) (3,191) (2,006) 

 
  

 

 

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 217,690 (59,283) 126,516 49,124 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล                        

คูณอตัรำภำษี 43,538 (11,857) 25,303 9,825 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยได้ท่ีไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินได้ (550) (761) (14,055) (20,974) 
รำยจ่ำยท่ีมีสิทธิหักไดเ้พิ่มข้ึน (17,098) (37,375) (14,271) (32,681) 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่สำมำรถหักทำงภำษีได้ 19,907 25,447 13,007 28,909 
ขำดทุน (ก ำไร) ท่ีได้รับยกเวน้ภำษีเงินไดต้ำมสิทธิพิเศษ               

ท่ีไดร้ับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

(4,707) 
 

435 
 

- 
 

- 
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ีถูกใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบนัแต่ไม่เคย

รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

(2,390) 
 

- 
 

(570) 
 

- 
ขำดทุนทำงภำษีงวดปัจจบุนัท่ีไม่ไดร้ับรู้เป็นสินทรัพย ์                               

ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี 
 

716 
 

44,139 
 

- 
 

37,711 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชี                       

จำกขำดทุนสะสมในงวดก่อน 
 

- 
 

2,309 
 

- 
 

- 
ก ำไรจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วน - 17,844 - - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย (4,986) (129) - - 
ผลกระทบทำงภำษีเน่ืองจำกอัตรำภำษีของบริษทัย่อย                         

ท่ีแตกต่ำงกนั 
 

(3,872) 
 

(3,608) 
 

- 
 

- 
ภำษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ำยตัดจ่ำย 4,287 7,091 4,287 3,095 
อื่นๆ 206 (2,324) - - 

รวม (8,487) 53,068 (11,602) 16,060 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 35,051 41,211 13,701 25,885 

อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศอยู่ในช่วงระหว่ำงร้อยละ 15 ถึง 25 
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(หน่วย: พนับำท) 
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24.2 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 9,677 9,677 9,677 9,677 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 58,815 60,740 40,418 43,105 
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ช้ 111,056 108,498 100,000 100,000 
ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยร์ะหว่ำงกนัภำยใน                             
กลุ่มกิจกำร 23,924 28,914 - - 

อื่นๆ 5,693 10,560 865 7,592 
รวม 209,165 218,389 150,960 160,374 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 10,937 8,237 10,235 7,044 

รวม 10,937 8,237 10,235 7,044 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 198,228 210,152 140,725 153,330 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชหั้กภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 477
ลำ้นบำท (2563: จ ำนวน 500 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 398 ล้ำนบำท (2563: 401 ล้ำนบำท)) ที่กลุ่มบริษทัไม่ได้
บันทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เน่ืองจำกกลุ่มบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกลุ่มบริษัทอำจไม่มีก ำไรทำงภำษี                                                        
ในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้ โดยรำยกำรขำดทุนทำงภำษี
ดงักล่ำวจะหมดอำยุในปี 2565 - 2572  

 

 

 

25. สิทธิพิเศษที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดบำงประกำร ส ำหรับ
ผลิตภณัฑ์เมลำมีน ผลิตภณัฑ์พลำสติก และผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ ์ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

เลขที่บัตรส่งเสริม วันที่คณะกรรมกำรอนุมัติ ระยะเวลำ วันที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน)   
1872(2)/2554 18 มกรำคม 2554 8 ปี 19 กนัยำยน 2555 
1529(2)/2555 6 มีนำคม 2555 7 ปี 4 กนัยำยน 2555 
1872(2)/2556 14 พฤษภำคม 2556 7 ปี 28 กุมภำพนัธ์ 2557 

บริษทั ศรีไทย โมลด์ จ  ำกดั    
2458(5)/2554 19 กรกฎำคม 2554 8 ปี 12 มีนำคม 2556 
1268(5)/2556 5 มีนำคม 2555 8 ปี 20 กุมภำพนัธ์ 2557 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกดั   
1616(5)/2554 18 เมษำยน 2554 8 ปี 19 กรกฎำคม 2554 

สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับ               
กำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 7 - 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได ้         
นิติบุคคลส ำหรับกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ มีก ำหนด 5 - 8 ปีนับจำกวนัที่พน้ก ำหนด
ไดร้ับยกเวน้ภำษี 

รำยได้ของบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดร้ับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 กิจกำรที่ไดร้ับ                            

กำรส่งเสริม 
กิจกำรที่ไม่ไดร้ับ                     
กำรส่งเสริม รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ - - 3,375,011 3,388,654 3,375,011 3,388,654 
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก - - 289,203 421,584 289,203 421,584 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย - - 3,664,214 3,810,238 3,664,214 3,810,238 
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25. สิทธิพิเศษที่ได้รับจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใต้เง่ือนไขที่ก ำหนดบำงประกำร ส ำหรับ
ผลิตภณัฑ์เมลำมีน ผลิตภณัฑ์พลำสติก และผลิตและซ่อมแซมแม่พิมพ ์ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

เลขที่บัตรส่งเสริม วันที่คณะกรรมกำรอนุมัติ ระยะเวลำ วันที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ำกดั (มหำชน)   
1872(2)/2554 18 มกรำคม 2554 8 ปี 19 กนัยำยน 2555 
1529(2)/2555 6 มีนำคม 2555 7 ปี 4 กนัยำยน 2555 
1872(2)/2556 14 พฤษภำคม 2556 7 ปี 28 กุมภำพนัธ์ 2557 

บริษทั ศรีไทย โมลด์ จ  ำกดั    
2458(5)/2554 19 กรกฎำคม 2554 8 ปี 12 มีนำคม 2556 
1268(5)/2556 5 มีนำคม 2555 8 ปี 20 กุมภำพนัธ์ 2557 

บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกดั   
1616(5)/2554 18 เมษำยน 2554 8 ปี 19 กรกฎำคม 2554 

สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับ               
กำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 7 - 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได ้         
นิติบุคคลส ำหรับกิจกำรที่ไดร้ับกำรส่งเสริมในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ มีก ำหนด 5 - 8 ปีนับจำกวนัที่พน้ก ำหนด
ไดร้ับยกเวน้ภำษี 

รำยได้ของบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดร้ับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 กิจกำรที่ไดรั้บ                            

กำรส่งเสริม 
กิจกำรที่ไม่ไดร้ับ                     
กำรส่งเสริม รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ - - 3,375,011 3,388,654 3,375,011 3,388,654 
รำยไดจ้ำกกำรส่งออก - - 289,203 421,584 289,203 421,584 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย - - 3,664,214 3,810,238 3,664,214 3,810,238 
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26. ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณได ้ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง                      
(ลำ้นบำท) 181 (92) 113 25 

ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก (ลำ้นบำท) - - - (2) 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกั (ลำ้นหุ้น) 2,710 2,710 2,710 2,710 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนจำกกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง (บำท) 0.067 (0.034) 0.042 0.009 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
(บำท) - - - (0.001) 

บริษทัฯไม่มีกำรออกตรำสำรที่อำจเปลี่ยนเป็นหุ้นสำมัญปรับลดในระหว่ำงปีที่น ำเสนอรำยงำน ดังนั้นจึงไม่มีกำรน ำเสนอ
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

27. ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีผู ้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  ทั้งน้ีผู ้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯคือ กรรมกำร
ผูจ้ดักำร 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน  กลุ่มบริษทัแสดงข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนเป็นสำยธุรกิจหลกั แยกตำมฐำนกำร
ด ำเนินงำนในประเทศและฐำนกำรด ำเนินงำนในต่ำงประเทศ โดยแบ่งออกเป็นสำยธุรกิจพลำสติก ประกอบดว้ยส่วนงำน
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือนและส่วนงำนผลิตภณัฑ์เพื่องำนอุตสำหกรรม และสำยธุรกิจแม่พิมพ์และอื่นๆ ตำมโครงสร้ำง
กำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริษทัเพื่อพิจำรณำก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยตำมส่วนงำน ยอดรำยไดไ้ดต้ดัรำยกำร
ระหว่ำงกันออกแลว้ ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยค ำนวณจำกยอดรำยไดห้ักด้วยต้นทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใชจ้่ำย                    
ในกำรบริหำร ส่วนรำยไดอ้ื่นไม่สำมำรถปันส่วนได้ 
ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวดัก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน 

กำรบันทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบันทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจ
กบับุคคลภำยนอก 

 

 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) และสินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
 สำยธุรกิจพลำสติก   

 
ส่วนงำนผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ 

ในครัวเรือน 
ส่วนงำนผลิตภณัฑ์เพ่ืองำน

อุตสำหกรรม   

 
กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

สำยธุรกิจ 
แม่พิมพ์และอื่นๆ รวม 

รำยได ้ 1,020,748 297,549 4,112,318 2,165,647 212,473 7,808,735 
รำยไดร้ะหว่ำงบริษทัย่อย (57,986) (19,666) (172,681) (3,607) (44,783) (298,723) 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยแก่ลูกคำ้ภำยนอก 962,762 277,883 3,939,637 2,162,040 167,690 7,510,012 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 69,825 (12,468) 43,165 67,400 (11,142) 156,780 
     ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินเตรำต่ำงประเทศ-สุทธิ      23,413 
รำยไดอ้ื่น      84,005 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (71,436) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม      24,928 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้      217,690 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้      (35,051) 
ก ำไรส ำหรับปี      182,639 
สินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำน 468,307 3,048,723 109,929 3,626,959 
สินทรัพยถ์ำวรที่ไม่สำมำรถปันส่วนได ้      24,096 
สินทรัพยอ์ื่นที่ไม่สำมำรถปันส่วนได ้      4,395,340 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม      8,046,395 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์        

ไม่มีตวัตน 67,433 569,633 24,627 661,693 
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ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) และสินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
 สำยธุรกิจพลำสติก   

 
ส่วนงำนผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ 

ในครัวเรือน 
ส่วนงำนผลิตภณัฑ์เพ่ืองำน

อุตสำหกรรม   

 
กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

สำยธุรกิจ 
แม่พิมพ์และอื่นๆ รวม 

รำยได ้ 1,020,748 297,549 4,112,318 2,165,647 212,473 7,808,735 
รำยไดร้ะหว่ำงบริษทัย่อย (57,986) (19,666) (172,681) (3,607) (44,783) (298,723) 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยแก่ลูกคำ้ภำยนอก 962,762 277,883 3,939,637 2,162,040 167,690 7,510,012 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 69,825 (12,468) 43,165 67,400 (11,142) 156,780 
     ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินเตรำต่ำงประเทศ-สุทธิ      23,413 
รำยไดอ้ื่น      84,005 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (71,436) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม      24,928 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้      217,690 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้      (35,051) 
ก ำไรส ำหรับปี      182,639 
สินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำน 468,307 3,048,723 109,929 3,626,959 
สินทรัพยถ์ำวรที่ไม่สำมำรถปันส่วนได ้      24,096 
สินทรัพยอ์ื่นที่ไม่สำมำรถปันส่วนได ้      4,395,340 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม      8,046,395 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์        

ไม่มีตวัตน 67,433 569,633 24,627 661,693 
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(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
 สำยธุรกิจพลำสติก   

 
ส่วนงำนผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ 

ในครัวเรือน 
ส่วนงำนผลิตภณัฑ์เพ่ืองำน

อุตสำหกรรม   

 
กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

กิจกำรใน
ประเทศ 

กิจกำรใน
ต่ำงประเทศ 

สำยธุรกิจ 
แม่พิมพ์และอื่นๆ รวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 955,325 284,527 3,879,547 1,797,251 349,185 7,265,835 
รำยไดร้ะหว่ำงบริษทัย่อย (68,654) (59,339) (162,793) (5,141) (96,691) (392,618) 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยแก่ลูกคำ้ภำยนอก 886,671 225,188 3,716,754 1,792,110 252,494 6,873,217 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (86,766) (14,708) (29,695) 119,683 (32,811) (44,297) 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - สุทธิ      1,892 
รำยไดอ้ื่น      71,108 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน      (88,629) 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม      643 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้      (59,283) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้      (41,211) 
ขำดทุนส ำหรับปี      (100,494) 
สินทรัพยถ์ำวรของส่วนงำน 494,298 3,133,524 127,722 3,755,544 
สินทรัพยถ์ำวรที่ไม่สำมำรถปันส่วนได ้      26,872 
สินทรัพยอ์ื่นที่ไม่สำมำรถปันส่วนได ้      3,877,007 
สินทรัพยท์ั้งส้ินในงบกำรเงินรวม      7,659,423 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์                         

ไม่มีตวัตน 83,559 607,902 25,063 716,524 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกท่ีก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของกิจกำรในต่ำงประเทศของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่เป็นรำยไดท้ี่เกิด
จำกกิจกำรในประเทศเวียดนำม 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,011 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกกิจกำร
ในต่ำงประเทศ ในส่วนงำนผลิตภณัฑ์เพื่องำนอุตสำหกรรม (2563: 835 ลำ้นบำท) 

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพข้ึนตำมพระรำชบัญญติักองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  

 ส ำหรับบริษทัย่อยในต่ำงประเทศ กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพถูกจัดตั้งข้ึนตำมนโยบำยของบริษทัย่อยและเป็นไปตำมกฎหมำย
ของประเทศท่ีบริษทัย่อยนั้นด ำเนินกิจกำรอยู่ 

 ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 5.5 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: จ ำนวน 2.4                           
ลำ้นบำท) (2563: จ ำนวน 6.2 ลำ้นบำท เฉพำะบริษทัฯ: จ  ำนวน 2.4 ลำ้นบำท)   

 

 

29. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

บริษัทย่อย    
ส ำหรับปี 2564    
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2563 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น 

เม่ือวนัที่ 31 มีนำคม 2564 
 

2 
 

0.07 
เงินปันผลระหว่ำงกำล                     
   ส ำหรับปี 2564 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั        
เม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน  2564 

 
10 

 
0.34 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั            
เม่ือวนัที่ 24 ธันวำคม  2564 25 0.83 

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั    
เงินปันผลระหว่ำงกำล 
   ส ำหรับปี 2564 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั    
เม่ือวนัที่ 20 กนัยำยน 2564 3 15.00 

Srithai (Vietnam) Company Limited    
เงินปันผลประจ ำปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั

เม่ือวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 
13 

(9,620 ลำ้น
เวียดนำมดอง) 

- 
 
 

ส ำหรับปี 2563    
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกดั     
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น                     

เม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 15 5.00 
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น               

เม่ือวนัที่ 29 มิถุนำยน 2563 18 6.00 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั

เม่ือวนัที่ 25 ธันวำคม 2563 15 0.50 
บริษทั ศรีไทย โมลด์ส จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น                

เม่ือวนัที่ 31 มีนำคม 2563 3 3.00 
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น                   

เม่ือวนัที่ 26 มิถุนำยน 2563 7 7.00 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั   

เม่ือวนัที่ 29 ธันวำคม 2563 4 4.00 
บริษทั ที ไทยพลำส จ ำกดั     
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น             

เม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 2 0.50 
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั

เม่ือวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 2 2.00 
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29. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

บริษัทย่อย    
ส ำหรับปี 2564    
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2563 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น 

เม่ือวนัที่ 31 มีนำคม 2564 
 

2 
 

0.07 
เงินปันผลระหว่ำงกำล                     
   ส ำหรับปี 2564 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั        
เม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน  2564 

 
10 

 
0.34 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั            
เม่ือวนัที่ 24 ธันวำคม  2564 25 0.83 

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั    
เงินปันผลระหว่ำงกำล 
   ส ำหรับปี 2564 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั    
เม่ือวนัที่ 20 กนัยำยน 2564 3 15.00 

Srithai (Vietnam) Company Limited    
เงินปันผลประจ ำปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั

เม่ือวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 
13 

(9,620 ลำ้น
เวียดนำมดอง) 

- 
 
 

ส ำหรับปี 2563    
บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โครำช จ ำกดั     
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น                     

เม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 15 5.00 
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น               

เม่ือวนัที่ 29 มิถุนำยน 2563 18 6.00 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั

เม่ือวนัที่ 25 ธันวำคม 2563 15 0.50 
บริษทั ศรีไทย โมลด์ส จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น                

เม่ือวนัที่ 31 มีนำคม 2563 3 3.00 
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2563 ที่ประชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้น                   

เม่ือวนัที่ 26 มิถุนำยน 2563 7 7.00 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั   

เม่ือวนัที่ 29 ธันวำคม 2563 4 4.00 
บริษทั ที ไทยพลำส จ ำกดั     
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้น             

เม่ือวนัที่ 27 มีนำคม 2563 2 0.50 
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั

เม่ือวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 2 2.00 
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 

บริษทั ศรีไทย-อ๊อตโต ้(ประเทศไทย) จ ำกดั    
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น                   

เม่ือวนัที่ 30 เมษำยน 2563 3 15.00 
Srithai (Vietnam) Company Limited    
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั

เม่ือวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 
15 

(11,275 ลำ้น
เวียดนำมดอง) 

- 
 
 

30. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้  

30.1 ภำระผูกพันเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนที่ เกี่ ยวข้องกับอำคำรและ               
ส่วนปรับปรุงอำคำร กำรซ้ือแม่พิมพ ์เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และอื่น ๆ ซ่ึงมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

         (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 2,833 343 389 343 
แม่พิมพ์ 73,278 84,133 22,138 20,858 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 33,673 18,289 12,936 8,766 
อื่นๆ 2,060 2,555 186 2,165 

30.2 ภำระผูกพันเก่ียวกับสัญญำบริกำร 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสัญญำบริกำร ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
ภำยใน 1 ปี 14,038 13,302 12,219 11,693 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 17,464 14,366 10,693 8,211 
มำกกว่ำ 5 ปี 46,780 42,839 - - 
รวม 78,282 70,507 22,912 19,904 

 

 

 

30.3 กำรค ้ำประกัน 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
การค ้าประกัน     
วงเงินกูใ้ห้แก่บริษทัย่อย 205 204 205 204 
เงินกูย้ืมให้แก่บริษทัย่อยโดยออ้ม 202 182 - - 
หนังสือค ้าประกัน     
กำรใชไ้ฟฟ้ำ 51 53 37 40 
อื่น ๆ 4 1 4 1 

30.4 คดีฟ้องร้อง 

ในปี 2559 บริษทัจัดหำแรงงำนต่ำงด้ำวที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำแห่งหน่ึงได้ฟ้องร้องบริษัทฯ โดยกล่ำวอ้ำงว่ำ    
บริษทัฯผิดนัดไม่ช ำระค่ำบริกำรตัวแทนกำรจัดหำแรงงำนต่ำงดำ้วและให้บริษทัฯชดใช้ค่ำเสียหำยพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงใน
เดือนพฤษภำคม 2560 ศำลชั้นต้นมีค ำพิพำกษำให้บริษทัฯช ำระเงินจ ำนวน 4.77 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ในเดือนสิงหำคม 2560 

ในปี 2562 ศำลอุทธรณ์ได้มีค ำพิพำกษำยกค ำพิพำกษำของศำลชั้ นต้น เน่ืองจำกไม่ได้มีกำรแปลเอกสำรอ้ำงอิง                                 
ท่ี เป็นภำษำต่ำงประเทศของบริษัทฯในขั้นศำลชั้ นต้น  ศำลอุทธรณ์ จึงมีค ำสั่ งให้บริษัทฯจัดท ำค ำแปลเอกสำร
ภำษำต่ำงประเทศและน ำส่งต่อศำลภำยในปี 2562 จำกนั้นให้ศำลชั้นตน้พิจำรณำพิพำกษำคดีใหม่ตำมรูปคดี  

 เม่ือวนัที่ 17 มกรำคม 2563 ศำลชั้นต้นยืนยนัตำมค ำพิพำกษำเดิม โดยให้บริษทัฯช ำระเงินจ ำนวน 4.77 ล้ำนบำท พร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่ำงไรก็ดี บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ในเดือนมีนำคม 2563 

เม่ือวนัที่ 26 สิงหำคม 2564 ศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำเป็นคดีถึงที่สุดให้ยกฟ้องโจทก์ โดยบริษทัฯไม่ตอ้งช ำระค่ำบริกำร
ตวัแทนกำรจดัหำแรงงำนดงักล่ำว 
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30.3 กำรค ้ำประกัน 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
การค ้าประกัน     
วงเงินกูใ้ห้แก่บริษทัย่อย 205 204 205 204 
เงินกูย้ืมให้แก่บริษทัย่อยโดยออ้ม 202 182 - - 
หนังสือค ้าประกัน     
กำรใชไ้ฟฟ้ำ 51 53 37 40 
อื่น ๆ 4 1 4 1 

30.4 คดีฟ้องร้อง 

ในปี 2559 บริษทัจัดหำแรงงำนต่ำงด้ำวที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชำแห่งหน่ึงได้ฟ้องร้องบริษัทฯ โดยกล่ำวอ้ำงว่ำ    
บริษทัฯผิดนัดไม่ช ำระค่ำบริกำรตัวแทนกำรจัดหำแรงงำนต่ำงดำ้วและให้บริษทัฯชดใช้ค่ำเสียหำยพร้อมดอกเบ้ีย ซ่ึงใน
เดือนพฤษภำคม 2560 ศำลชั้นต้นมีค ำพิพำกษำให้บริษทัฯช ำระเงินจ ำนวน 4.77 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ในเดือนสิงหำคม 2560 

ในปี 2562 ศำลอุทธรณ์ได้มีค ำพิพำกษำยกค ำพิพำกษำของศำลชั้ นต้น เน่ืองจำกไม่ได้มีกำรแปลเอกสำรอ้ำงอิง                                 
ท่ี เป็นภำษำต่ำงประเทศของบริษัทฯในขั้นศำลชั้ นต้น  ศำลอุทธรณ์ จึงมีค ำสั่ งให้บริษัทฯจัดท ำค ำแปลเอกสำร
ภำษำต่ำงประเทศและน ำส่งต่อศำลภำยในปี 2562 จำกนั้นให้ศำลชั้นตน้พิจำรณำพิพำกษำคดีใหม่ตำมรูปคดี  

 เม่ือวนัที่ 17 มกรำคม 2563 ศำลชั้นต้นยืนยนัตำมค ำพิพำกษำเดิม โดยให้บริษทัฯช ำระเงินจ ำนวน 4.77 ล้ำนบำท พร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่ำงไรก็ดี บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศำลอุทธรณ์ในเดือนมีนำคม 2563 

เม่ือวนัที่ 26 สิงหำคม 2564 ศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำเป็นคดีถึงที่สุดให้ยกฟ้องโจทก์ โดยบริษทัฯไม่ตอ้งช ำระค่ำบริกำร
ตวัแทนกำรจดัหำแรงงำนดงักล่ำว 
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31. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยุติธรรมแยกแสดงตำมระดบัของขอ้มูลที่ใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม (ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.20) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

- ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนใน                
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 56 - - 56 

- ตรำสำรทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 40 57 97 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 1,829 - 1,829 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

- ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนใน                
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
41 - - 41 

- ตรำสำรทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 42 56 98 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 1,586 - 1,586 

 
  

 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

- ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนใน                
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 56 - - 56 

- ตรำสำรทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 25 57 82 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 1,816 - 1,816 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

- ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนใน                
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
41 - - 41 

- ตรำสำรทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 25 56 81 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 1,571 - 1,571 

32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

32.1 ตรำสำรอนุพันธ์ 

กลุ่มบริษทัเลือกใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ตำมควำมเหมำะสมกับลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ควำมเส่ียงของรำยกำรทำงกำรเงิน 
และวงเงินประเภทตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัสถำบนักำรเงิน โดยตรำสำรอนุพนัธ์ทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัใช้ยงัมีเพียง
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรท ำธุรกรรม โดยเขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำวในช่วงเวลำที่
ควำมผนัผวนหรือแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศอำจส่งผลกระทบต่อรำยกำรอำ้งอิงซ่ึง
มีอำยุสัญญำโดยทั่วไปไม่เกิน 6 เดือน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

- ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนใน                
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 56 - - 56 

- ตรำสำรทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 25 57 82 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 1,816 - 1,816 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

- ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนใน                
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
41 - - 41 

- ตรำสำรทุนที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - 25 56 81 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - 1,571 - 1,571 

32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

32.1 ตรำสำรอนุพันธ์ 

กลุ่มบริษทัเลือกใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ตำมควำมเหมำะสมกับลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ ควำมเส่ียงของรำยกำรทำงกำรเงิน 
และวงเงินประเภทตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบัสถำบนักำรเงิน โดยตรำสำรอนุพนัธ์ทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัใช้ยงัมีเพียง
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรท ำธุรกรรม โดยเขำ้ท ำสัญญำดงักล่ำวในช่วงเวลำที่
ควำมผนัผวนหรือแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศอำจส่งผลกระทบต่อรำยกำรอำ้งอิงซ่ึง
มีอำยุสัญญำโดยทั่วไปไม่เกิน 6 เดือน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ  
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32.2 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน  

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำ  เงินลงทุน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งกับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตส่วนใหญ่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ เงินฝำกและเงินลงทุนระยะสั้ นกับธนำคำรและ
สถำบันกำรเงิน โดยจ ำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษทัอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือ กำรฝำกเงิน และกำรลงทุนไม่เกิน
มูลค่ำตำมบญัชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ลูกหนี้กำรค้ำ 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออย่ำงเหมำะสม จึงไม่คำดว่ำจะไดร้ับ
ควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรค้ำอย่ำง
สม ่ำเสมอ และจะมีกำรขอหนังสือรับรองดำ้นเครดิต (Letters of credit) หรือกำรประกนัสินเช่ือแบบอื่นๆ จำกธนำคำรและ
สถำบนักำรเงินที่มีควำมน่ำเช่ือถือส ำหรับลูกคำ้รำยใหม่ ควบคู่กบักำรพิจำรณำเรียกเก็บเงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ล่วงหน้ำบำงส่วน
ก่อนกำรส่งมอบสินคำ้ แล้วแต่กรณี อย่ำงไรก็ตำมภำพรวมกำรให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทั เป็นกำรให้สินเช่ือแบบไม่กระจุก
ตัว เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนลูกค้ำจ ำนวนมำกและอยู่หลำกหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม ตลอดจนลูกค้ำบำงรำยเป็นลูกค้ำ                      
รำยใหญ่ทีมี่ควำมน่ำเช่ือถือทำงดำ้นกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้น
เครดิตที่คลำ้ยคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกคำ้ตำมประเภทของลูกค้ำและอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของลูกค้ำ รวมถึงกำรมีหนังสือ
รับรองด้ำนเครดิต (Letters of credit) หรือกำรมีหลกัประกันกำรขอสินเช่ือรูปแบบอื่นๆ จำกลูกค้ำ ที่จะน ำมำพิจำรณำ
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตของลูกคำ้ ทั้งน้ีกำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนึงถึงผล
ของควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถน ำมำสนับสนุนได ้                       
ณ วนัท่ีรำยงำนเช่นเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ในปัจจุบันและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยทั่วไป                         
กลุ่มบริษทัจะตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้ออกจำกบญัชีเม่ือประเมินแลว้ว่ำลูกหน้ีนั้นไม่มีควำมสำมำรถในกำรช ำระเงิน 

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีเกี่ยวข้องกับเงินฝำกและเงินลงทุนระยะสั้ นกับธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
โดยเฉพำะในส่วนของจ ำนวนเงินที่เกินวงเงินที่ได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทัจะพิจำรณำ                    
ฝำกเงินหรือลงทุนระยะสั้ นกับคู่สัญญำท่ีได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้วเท่ำนั้นภำยใต้วงเงินสินเช่ือท่ี
ก ำหนดให้กับคู่สัญญำแต่ละรำย และระดับควำมเส่ียงของประเภทผลิตภัณฑ์เงินฝำกและเงินลงทุนระยะสั้ น โดยฝ่ำย
บริหำรจะน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำสอบทำนและปรับปรุงวงเงินสินเช่ือและประเภทผลิตภณัฑ์เงินฝำกและ
เงินลงทุนระยะสั้นเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นนยัส ำคญักับคู่สัญญำหรือเม่ืออตัรำผลตอบแทนไม่เป็นไปอย่ำงท่ีคำดกำรณ์
ไว ้กำรก ำหนดวงเงินดังกล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตัวและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึน
จำกผิดนดัช ำระของคู่สัญญำ 

  

 

 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของเงินฝำกและเงินลงทุนระยะสั้นอยู่ในระดับต ่ำจำกกำรเน้นพิจำรณำเลือกคู่สัญญำที่
เป็นธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินในประเทศที่มีอนัดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบันจัด
อนัดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตระหว่ำงประเทศ และเลือกลงทุนระยะสั้นในผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมปลอดภยัต่อเงินต้นสูง
ตำมแนวทำงท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว  ้ดังนั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ตรำสำรอนุพันธ์หรือ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินอื่นมำช่วยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตส่วนน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนตลำด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย กลุ่ม
บริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยกำรพิจำรณำกำรท ำสัญญำตรำสำรอนุพนัธ์ตำมควำมเหมำะสมของสภำวกำรณ์ดำ้นตลำดและ
ปริมำณของธุรกรรมท่ีมีควำมเกี่ยวขอ้งกบัควำมเส่ียงทั้งสองประเภทดงักล่ำว ควบคู่กับกำรบริหำรควำมเส่ียงในรูปแบบอื่น
ท่ีไม่มีควำมซับซ้อนหรือมีผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนเหมือนกำรใชต้รำสำรอนุพนัธ์บำงประเภท ดงัน้ี 

• กำรเข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำร
น ำเขำ้หรือส่งออกสินคำ้ 

• กำรบริหำรรำยรับ-รำยจ่ำยที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศให้มีควำมสมดุล และกำรพิจำรณำก ำหนดสกุลเงินส ำหรับกำร
ซ้ือขำยสินค้ำเป็นเงินสกุลอื่นหรือเงินบำท เพื่อกระจำยควำมเส่ียงและลดกำรพึ่ งพำสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึงมำก
จนเกินไป 

• กำรพิจำรณำถ่วงดุลอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงอตัรำลอยตวัและอตัรำคงที่ รวมถึงกำรพิจำรณำเลือกใชคู้่สัญญำหลำยรำยซ่ึง
ช่วยเพิ่มทำงเลือกให้กลุ่มบริษัทพิจำรณำเลือกใช้ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมกับระดับควำมเส่ียงของอัตรำ
ดอกเบ้ียแต่ละประเภท 

• กำรติดตำมสถำนกำรณ์อตัรำแลกเปลี่ยนและอตัรำดอกเบ้ียอย่ำงใกล้ชิด บทวิเครำะห์ของสถำบันต่ำงๆ ท่ีมีควำม
น่ำเช่ือถือ และแนวโน้ม ถูกน ำมำร่วมใชป้ระเมินทิศทำงและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเหมำะสม 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีส ำคญัอนัเกี่ยวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดว้ยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงสัญญำส่วนใหญ่มีอำยุ
ไม่เกิน 6 เดือน  

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศที่เป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
สกุลเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน                หน้ีสินทำงกำรเงิน                อตัรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                               

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐฯ 5 3 4 2 33.4199 30.0371 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 1 1 - - 24.7357 22.6632 
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กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของเงินฝำกและเงินลงทุนระยะสั้นอยู่ในระดับต ่ำจำกกำรเน้นพิจำรณำเลือกคู่สัญญำที่
เป็นธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินในประเทศที่มีอนัดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบันจัด
อนัดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตระหว่ำงประเทศ และเลือกลงทุนระยะสั้นในผลิตภณัฑ์ท่ีมีควำมปลอดภยัต่อเงินต้นสูง
ตำมแนวทำงท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดไว  ้ดังนั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ตรำสำรอนุพันธ์หรือ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินอื่นมำช่วยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตส่วนน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนตลำด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย กลุ่ม
บริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยกำรพิจำรณำกำรท ำสัญญำตรำสำรอนุพนัธ์ตำมควำมเหมำะสมของสภำวกำรณ์ดำ้นตลำดและ
ปริมำณของธุรกรรมท่ีมีควำมเกี่ยวขอ้งกบัควำมเส่ียงทั้งสองประเภทดงักล่ำว ควบคู่กับกำรบริหำรควำมเส่ียงในรูปแบบอื่น
ท่ีไม่มีควำมซับซ้อนหรือมีผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนเหมือนกำรใชต้รำสำรอนุพนัธ์บำงประเภท ดงัน้ี 

• กำรเข้ำท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำร
น ำเขำ้หรือส่งออกสินคำ้ 

• กำรบริหำรรำยรับ-รำยจ่ำยที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศให้มีควำมสมดุล และกำรพิจำรณำก ำหนดสกุลเงินส ำหรับกำร
ซ้ือขำยสินค้ำเป็นเงินสกุลอื่นหรือเงินบำท เพื่อกระจำยควำมเส่ียงและลดกำรพึ่ งพำสกุลเงินใดสกุลเงินหน่ึงมำก
จนเกินไป 

• กำรพิจำรณำถ่วงดุลอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงอตัรำลอยตวัและอตัรำคงที่ รวมถึงกำรพิจำรณำเลือกใชคู้่สัญญำหลำยรำยซ่ึง
ช่วยเพิ่มทำงเลือกให้กลุ่มบริษัทพิจำรณำเลือกใช้ด้วยต้นทุนทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมกับระดับควำมเส่ียงของอัตรำ
ดอกเบ้ียแต่ละประเภท 

• กำรติดตำมสถำนกำรณ์อตัรำแลกเปลี่ยนและอตัรำดอกเบ้ียอย่ำงใกล้ชิด บทวิเครำะห์ของสถำบันต่ำงๆ ที่มีควำม
น่ำเช่ือถือ และแนวโน้ม ถูกน ำมำร่วมใชป้ระเมินทิศทำงและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเหมำะสม 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน  

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีส ำคญัอนัเกี่ยวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ โดยกลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงดว้ยกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงสัญญำส่วนใหญ่มีอำยุ
ไม่เกิน 6 เดือน  

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศที่เป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
สกุลเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน                หน้ีสินทำงกำรเงิน                อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                               

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐฯ 5 3 4 2 33.4199 30.0371 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 1 1 - - 24.7357 22.6632 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สกุลเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน                หน้ีสินทำงกำรเงิน                อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                               

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐฯ 4 3 - - 33.4199 30.0371 
ดอลลำร์สิงคโปร์ 1 1 - - 24.7357 22.6632 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน  

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษัทจำกกำรเปลี่ยนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำง
สมเหตุสมผลของอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ และสกุลเงินดอลลำร์สิงคโปร์ โดยก ำหนดให้ตัวแปรอื่น
ทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีน้ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
ตวัเงิน รวมถึงตรำสำรอนุพนัธ์ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีควำม
เส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอื่น 

 2564 2563 
 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ผลกระทบต่อ
ก ำไรก่อนภำษ ี เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อ
ก ำไรก่อนภำษ ี 

(ร้อยละ) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) 
ดอลลำร์สหรัฐฯ +5.00 เพิ่มข้ึน 1,784 +5.00 เพิ่มข้ึน 888 

 -5.00  ลดลง  1,784 -5.00 ลดลง 888 
ดอลลำร์สิงคโปร์ +5.00 เพิ่มข้ึน 1,193 +5.00 เพิ่มข้ึน 1,259 

 -5.00 ลดลง 1,193 -5.00 ลดลง 1,259 

ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัเฉพำะท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยำว สินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ตลำดในปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยกำรจดัหำเงินกูย้ืมท่ีมีทั้งอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัจำก
คูส่ัญญำหลำยรำยตำมผลของกำรเจรจำและนโยบำยกำรปล่อยสินเช่ือของผูใ้ห้สินเช่ือในแต่ละช่วงเวลำ โดยกลุ่มบริษทัมี
เป้ำหมำยท่ีจะรักษำสัดส่วนของเงินกู้ยืมท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีและเงินกูย้ืมท่ีมีอตัรำลอยตวัในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกันรวมถึง
กำรพิจำรณำเข้ำท ำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบ้ีย หรือสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เพื่อท่ีจะบริหำรควำม
แตกต่ำงระหว่ำงดอกเบ้ียตำมอตัรำคงท่ีและดอกเบ้ียตำมอตัรำลอยตัว หรือบริหำรควำมแตกต่ำงระหว่ำงดอกเบ้ียของสอง
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่ต่ำงกนั ซ่ึงอำ้งอิงจำกมูลค่ำเงินตน้ตำมสัญญำส ำหรับช่วงเวลำที่ก ำหนดไว ้

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และ
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 96 - - 393 183 672 0.05 - 5.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 1,540 1,540 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 39 39 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 5 5 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 10 - 10 0.13 - 6.20 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 153 153 - 
 96 - - 403 1,920 2,419  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้น 640 - - 547 - 1,187 อตัรำคงท่ีและอตัรำ 

Cost of fund บวก
ส่วนเพ่ิม 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 893 893 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 69 69 - 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 236 236 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 16 24 17 - - 57 3.70 - 6.68 
เงินกูย้ืมระยะยำว 145 132 - 782 - 1,059 หมำยเหตุ 17.2 
 801 156 17 1,329 1,198 3,501  

 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6 - - 361 216 583 0.05 - 5.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 1,330 1,330 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 76 76 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 1 1 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 9 - 9 0.50 - 6.20 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 139 139 - 
 6 - - 370 1,762 2,138  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 96 - - 393 183 672 0.05 - 5.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 1,540 1,540 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 39 39 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 5 5 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 10 - 10 0.13 - 6.20 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 153 153 - 
 96 - - 403 1,920 2,419  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้น 640 - - 547 - 1,187 อตัรำคงท่ีและอตัรำ 

Cost of fund บวก
ส่วนเพ่ิม 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 893 893 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 69 69 - 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 236 236 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 16 24 17 - - 57 3.70 - 6.68 
เงินกูย้ืมระยะยำว 145 132 - 782 - 1,059 หมำยเหตุ 17.2 
 801 156 17 1,329 1,198 3,501  

 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6 - - 361 216 583 0.05 - 5.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 1,330 1,330 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 76 76 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 1 1 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั - - - 9 - 9 0.50 - 6.20 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 139 139 - 
 6 - - 370 1,762 2,138  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้น 1,290 - - 356 - 1,646 อตัรำคงท่ีและอตัรำ 

Cost of fund บวก
ส่วนเพ่ิม 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 749 749 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 49 49 - 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 230 230 - 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 1 1 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 17 28 11 - - 56 3.62 - 8.00 
เงินกูย้ืมระยะยำว 172 185 - 377 - 734 หมำยเหตุ 17.2 
 1,479 213 11 733 1,029 3,465  

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 50 - - 321 20 391 0.05 - 0.40 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 815 815 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 11 11 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 56 56 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 138 138 - 
 50 - - 321 1,040 1,411  
        
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้น 500 - - - - 500 อตัรำคงท่ี 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 547 547 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 37 37 - 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 105 105 - 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 8 8 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 8 14 6 - - 28 3.70 - 5.00 
เงินกูย้ืมระยะยำว 114 132 - 435 - 681 หมำยเหตุ 17.2 
 622 146 6 435 697 1,906  

 

 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 299 92 391 0.13 - 0.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 811 811 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 36 36 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 61 61 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 122 122 - 
 - - - 299 1,122 1,421  
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้น 1,100 - - - - 1,100 อตัรำคงท่ี 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 469 469 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 37 37 - 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 94 94 - 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 8 8 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 9 14 1 - - 24 3.75 - 5.00 
เงินกูย้ืมระยะยำว 142 154 - 100 - 396 หมำยเหตุ 17.2 
 1,251 168 1 100 608 2,128  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปลี่ยนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงสมเหตุสมผลของอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 2564 2563 
 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ผลกระทบต่อ 
ก ำไรก่อนภำษ ี เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อ 
ก ำไรก่อนภำษ ี 

(ร้อยละ) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) 
บำท +0.25 ลดลง 984 +0.25 ลดลง 203 

 -0.25 เพิ่มข้ึน 984 -0.25 เพิ่มข้ึน 203 
เวียดนำมดอง +0.25 ลดลง 1,987 +0.25 ลดลง 1,530 

 -0.25 เพิ่มข้ึน 1,987 -0.25 เพิ่มข้ึน 1,530 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบขำ้งต้นจัดท ำข้ึนโดยใช้สมมติฐำนว่ำจ ำนวนเงินกู้ยืมท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด 
และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่ำอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดของเงินกู้ยืมไม่ได้มี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีก ำหนดไวแ้ล้ว ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีต้องช ำระ
ตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน 1 ถึง เกิน ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 5 ปี 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 299 92 391 0.13 - 0.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - - - - 811 811 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 36 36 - 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 61 61 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 122 122 - 
 - - - 299 1,122 1,421  
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้น 1,100 - - - - 1,100 อตัรำคงท่ี 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 469 469 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 37 37 - 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั - - - - 94 94 - 
เจำ้หน้ีอื่น - กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั - - - - 8 8 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 9 14 1 - - 24 3.75 - 5.00 
เงินกูย้ืมระยะยำว 142 154 - 100 - 396 หมำยเหตุ 17.2 
 1,251 168 1 100 608 2,128  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริษทัจำกกำรเปลี่ยนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงสมเหตุสมผลของอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 2564 2563 
 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน / ลดลง 
ผลกระทบต่อ 
ก ำไรก่อนภำษ ี เพิ่มข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อ 
ก ำไรก่อนภำษ ี 

(ร้อยละ) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) 
บำท +0.25 ลดลง 984 +0.25 ลดลง 203 

 -0.25 เพิ่มข้ึน 984 -0.25 เพิ่มข้ึน 203 
เวียดนำมดอง +0.25 ลดลง 1,987 +0.25 ลดลง 1,530 

 -0.25 เพิ่มข้ึน 1,987 -0.25 เพิ่มข้ึน 1,530 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบขำ้งต้นจัดท ำข้ึนโดยใช้สมมติฐำนว่ำจ ำนวนเงินกู้ยืมท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด 
และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่ำอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดของเงินกู้ยืมไม่ได้มี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีก ำหนดไวแ้ล้ว ดังนั้น กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีต้องช ำระ
ตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั  
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ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  

กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรพิจำรณำจำกหลำยปัจจัยทั้งกำรเปรียบเทียบสินทรัพย์
หมุนเวียนกบัหน้ีสินหมุนเวียน ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นกระแสเงินสดหรือใชไ้ปในกำรสร้ำง
รำยได้ ร่วมกบักำรประเมินจ ำนวนหน้ีและภำระผูกพนัของเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ืมธนำคำร และสัญญำเช่ำส่วนที่จะครบ
ก ำหนดช ำระไม่เกิน 1 ปี  และปริมำณวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ได้ใช้ทั้ งหมดของกลุ่มบริษัทท่ีมีกับทุกสถำบันกำรเงิน                     
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินกำรกระจุกตัวของควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรกูย้ืมเงินเพื่อน ำไปช ำระหน้ีสินเดิมและควำมเส่ียงจำก
กำรขำดสภำพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร และได้ข้อสรุปว่ำควำมเส่ียงดังกล่ำวอยู่ในระดบัต ่ำ และเช่ือมั่นว่ำจะ
สำมำรถสร้ำงกระแสเงินสดรับได้เพียงพอกับกระแสเงินสดจ่ำยตำมสัญญำที่จะจ่ำยในอนำคตจำกควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหน้ีสินท่ีครบก ำหนดของกลุ่มบริษทัที่ผ่ำนมำ และปริมำณเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเม่ือรวมกับปริมำณ
วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดใ้ช้ทั้งหมดท่ีมีอยู่อย่ำงเพียงพอ ควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงแหล่งของเงินทุนท่ีหลำกหลำย อีกทั้งยงั
สำมำรถตกลงกับผูใ้ห้กู้รำยเดิมเพื่อขยำยระยะเวลำของหน้ีสินที่จะครบก ำหนดภำยใน 1 ปีออกไปได้อีก ทั้งน้ี เน่ืองจำก
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัไม่มีรำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์เป็นส่วนประกอบ ดังนั้น จ ำนวนเงินภำระหน้ีสิน
ทำงกำรเงินจึงเป็นมูลค่ำตำมบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมกับดอกเบ้ียหรือภำระผูกพนัท่ีจะเกิดข้ึนตำม
สัญญำ 

รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
และ 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  
5 ปี รวม 

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้น 500,027 692,995 - - 1,193,022 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - 1,197,855 - - 1,197,855 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 18,210 29,850 25,395 73,455 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 421,574 642,392 88,139 1,152,105 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ 500,027 2,330,634 672,242 113,534 3,616,437 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  
5 ปี รวม 

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้น 850,047 799,422 - - 1,649,469 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - 1,029,731 - - 1,029,731 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 20,027 32,157 19,125 71,309 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 337,385 442,558 7,123 787,066 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ 850,047 2,186,565 474,715 26,248 3,537,575 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  
5 ปี รวม 

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้น 500,027 - - - 500,027 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - 697,347 - - 697,347 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 9,263 15,224 5,785 30,272 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 244,571 409,956 87,670 742,197 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ 500,027 951,181 425,180 93,455 1,969,843 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  
5 ปี รวม 

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้น 850,047 250,329 - - 1,100,376 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - 607,531 - - 607,531 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 9,926 14,848 513 25,287 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 203,104 211,339 - 414,443 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ 850,047 1,070,890 226,187 513 2,147,637 



รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 211

 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  
5 ปี รวม 

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้น 850,047 799,422 - - 1,649,469 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - 1,029,731 - - 1,029,731 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 20,027 32,157 19,125 71,309 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 337,385 442,558 7,123 787,066 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ 850,047 2,186,565 474,715 26,248 3,537,575 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  
5 ปี รวม 

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้น 500,027 - - - 500,027 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - 697,347 - - 697,347 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 9,263 15,224 5,785 30,272 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 244,571 409,956 87,670 742,197 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ 500,027 951,181 425,180 93,455 1,969,843 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

 
เม่ือทวงถำม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  
5 ปี รวม 

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์      
เงินกูย้ืมระยะสั้น 850,047 250,329 - - 1,100,376 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น - 607,531 - - 607,531 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 9,926 14,848 513 25,287 
เงินกูย้ืมระยะยำว - 203,104 211,339 - 414,443 
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ 850,047 1,070,890 226,187 513 2,147,637 



212 รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

 

 

32.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัรำ
ดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีท่ีแสดงใน                     
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัมีวิธีกำรและสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนตำมรำคำตลำด หรือ
อำ้งอิงจำกแบบจ ำลองรำคำท่ีไดร้ับกำรยอมรับโดยทัว่ไป ในกรณีท่ีไม่มีรำคำตลำด 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

33. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในกำรบริหำรทุนของกลุ่มบริษัทคือกำรด ำรงไว้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน                         
อย่ำงต่อเน่ือง กำรสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่มีส่วนได้เสียอื่น และกำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำง
ของทุนที่เหมำะสม 

 ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริษทัอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้น กำรคืนทุนให้แก่                        
ผูถ้ือหุ้น กำรออกหุ้นทุนใหม่ กำรซ้ือหุ้นทุนคืน กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีเงินกู้ กำรออกหุ้นกู้ กำรช ำระคืนหน้ีเงินกู้ก่อน
ก ำหนด หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพื่อลดภำระหน้ี 

 เพื่อให้ไดสิ้ทธิพิเศษทำงภำษี กลุ่มบริษทัจะตอ้งด ำรงไวซ่ึ้งเงินทุนขั้นต ่ำตำมท่ีก ำหนดในแต่ละบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 กำรอนุมัติจ่ำยเงินปันผล 

 เม่ือวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯได้มีมติอนุมติัเสนอให้จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมส่วนที่   
ยงัไม่ได้จดัสรรในอตัรำหุ้นละ 0.03 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 81 ล้ำนบำท ทั้งน้ี มติดังกล่ำวจะน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญ 
ผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดร้ับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2565 



เอกสารแนบ 1

1. ข้อมูลของผู้ด�ารงต�าแหน่ง

1) นายสนั่น  อังอุบลกุล
อายุ  :  75 ปี
ต�าแหน่งปัจจุบัน :  ประธานกรรมการ 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
     และกรรมการผู้จัดการ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนด
ในหนังสือรับรอง

1 มกราคม พ.ศ. 2536 29 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบัน) มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 : ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร	

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
และระบบการผลิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

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

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

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี และเลขานุการบริษัท (“ผู้ด�ารงต�าแหน่ง”)
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การอบรมอื่น	:

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า

ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 (2551) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปริญญาบัตร (ปรอ.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2515 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์	(รวม	6	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด

ประธานกรรมการ
บริษัทร่วม
บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

	 2.2)	บริษัทอื่น	(รวม	7	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

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

กรรมการ บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

กรรมการ
บริษัทอื่น
บริษัท แอลเอ็น ศรีไทย คอม จ�ากัด

กรรมการ บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จ�ากัด

กรรมการ บริษัท โรงแรมชายทะเล จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทย สวนเกษตร จ�ากัด

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง
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2)  นายเอ้งฮัก  นนทิการ

อายุ	 	 	 	 	 :  65 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน   :  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

       และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนด
ในหนังสือรับรอง

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 28 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง :  ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

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

พ.ศ. 2555 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารเงินและตราสารหนี้

ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

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

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

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

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

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

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

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

 	 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

	 2.2)	บริษัทอื่น    :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

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

อายุ      :  62 ปี
ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	  :  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
       ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนด
ในหนังสือรับรอง

21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 20 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง :  ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)
สาขาการเงินและการตลาด

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

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) เศรษฐศาสตร์
สาขาปริมาณวิเคราะห์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :  หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 12/2554
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)    หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2549
        หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 191/2545

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 (2555) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

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

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

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

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

พ.ศ. 2543 อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท มหาวิทยาลัยสยาม

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

พ.ศ. 2540 – 2541 ฝ่ายขาย องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
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ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

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

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

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

พ.ศ. 2530 อาจารย์พิเศษด้านการเงินปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน :

1)  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (รวม 2 บริษัท) :

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

2)  กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

 2.1) กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  :   ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

 2.2) บริษัทอื่น (รวม 13 บริษัท) :

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

ประธานกรรมการ บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จ�ากัด

ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ไนท์ คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท เค เจ เค เอสเตท จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท โคเซ็ค จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท ไฮ คิว ฟาร์มา จ�ากัด

ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ คอนเน็กซ์ อะคาเดเมีย จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ทีเจ อินเตอร์ เซอร์วิส จ�ากัด

กรรมการ บริษัท พีเอสบี 35 จ�ากัด

กรรมการ บริษัท พีเอสบี 5 จ�ากัด

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

ประสบการณ์ (ต่อ) :
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4)  นางสิริพร  ไศละสูต

อายุ        :  75 ปี
ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 		  :  กรรมการอิสระ 
         ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
         และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนด
ในหนังสือรับรอง

3 มีนาคม พ.ศ. 2551 14 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง :  ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์-ไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :   หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)		 	 หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)
          หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
         หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

การอบรมอื่น	:

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

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

Certificate – Leadership, Management and Governance in 
The Public Section

The Australian National University

Certificate – Energy Planning Programme for Southeast Asia 
Countries

Pennsylvania State University

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

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

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

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

พ.ศ. 2540 – 2543 รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

	 2.2)	บริษัทอื่น	(รวม	2	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ บริษัท ซุ้ย-สิริพันธ์ จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ไศละสุวรรณ จ�ากัด

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง
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5)  นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว

อายุ      :  67 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน   :  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนด
ในหนังสือรับรอง

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 6 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน) ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง :  ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2561
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)    หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การอบรมอื่น	:

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

การพัฒนาผู้บริหาร 1-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปศส.)

สถาบันพระปกเกล้า

วุฒิบัตร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

สถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรหลักประจ�าวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 51 วิทยาลัยการทัพบก

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

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

-
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ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

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

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

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

พ.ศ. 2555 – 2556 /
พ.ศ. 2552 – 2556

กรรมการผู้จัดการใหญ่ /
กรรมการ

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

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

พ.ศ. 2549 – 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2539 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสถานีบริการ
ผู้จัดการฝ่ายขายตลาดรัฐและอุตสาหกรรม

และผู้จัดการฝ่ายขนส่งปิโตรเลียม

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

  2.2)	บริษัทอื่น	   : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง
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6)  นายณพล  เลิศสุมิตรกุล

อายุ	 		 	 	 	  :  60 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	  :  กรรมการ และ

         รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ-ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนด
ในหนังสือรับรอง

31 ธันวาคม พ.ศ. 2536 28 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน) มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :  หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)     หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)

          หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

         หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2562 – 2564 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ-
ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2529 – 2561 กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ และ
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ- ประจ�าส�านักกรรมการผู้จัดการ*

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

*  ภายหลงัเกษยีณอายุพนกังาน ตัง้แต่วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้รบัมอบหมายให้รกัษาการต�าแหน่งรองกรรมการผูจ้ดัการ-ประจ�าส�านกั 
   กรรมการผู้จัดการ
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2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

  2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ
บริษัทย่อย
บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด

 

	 2.2)	บริษัทอื่น	(รวม	2	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ บริษัท ศรีไทย สวนเกษตร จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์แวร์ เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง
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7)  นายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์

อายุ        :  52 ปี
ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 		  :  กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
          ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท
          รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร* และ
          รักษาการหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
          * ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่ก�าหนด
ในหนังสือรับรอง

2 มกราคม พ.ศ. 2562 3 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน) มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง :  ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท
International Exchange Program

บริหารธุรกิจ (MBA) – การเงิน London Business School, U.K.
University of Chicago,
Booth School of Business, U.S.A.

ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม :  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38/2563
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)     หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562
           หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่นที่ 62/2561
           หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 11/2561
           หลักสูตร Company Secretary Program รุ่นที่ 86/2561
           หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 248/2560

การอบรมอื่น	:

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 8 (2564) กองบัญชาการศึกษา วิทยาลัยการต�ารวจ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

แนวโน้ม ทิศทางการท�า M&A ประเด็นส�าคัญที่ต้องพิจารณาและกลยุทธ์การท�า M&A ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2021 ครัง้ที ่2-4/2021 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30 (2563) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2020 ครัง้ที ่1-4/2020 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 ครัง้ที ่2-5/2019 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Strategic Financial Leadership Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Strategic CFO in Capital Markets Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

CFO In Practice Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Fundamentals for Corporate Secretaries สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

IR Professional Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้อ�านวยการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2545 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

พ.ศ. 2541 – 2544 Senior Associate ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จ�ากัด

พ.ศ. 2534 – 2537 ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร และ
รักษาการหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

						 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์	(รวม	14	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

ประธานกรรมการ
บริษัทย่อย
Srithai (Vietnam) Company Limited

ประธานกรรมการ Srithai (Hanoi) Company Limited

กรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ที ไทยพลาส จ�ากัด

กรรมการ Srithai Superware Manufacturing Private Limited

กรรมการ Srithai Superware India Limited

กรรมการ บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จ�ากัด

กรรมการ
บริษัทร่วม
บริษัท ศรีไทย ซันโค จ�ากัด

กรรมการ Sanko Srithai (Malaysia) SDN. BHD.

กรรมการ บริษัท ไทย เอ็มเอฟซี จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

กรรมการ PT. Srithai Maspion Indonesia

 2.2)		บริษัทอื่น  : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

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

การอบรมอื่น	(ต่อ):
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8)  Mr. Goh Ah Bee (นายอาห์ บี โกห์)

อายุ    :  71 ปี
ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	  :  รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ-
     ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง	 :  ไม่มี

กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาเอก การจัดการความรู้ (Lean Six-Sigma) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท Finance with Distinction University of Leicester, U.K.

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) การจัดการ/การเงิน University of Surrey, U.K.

ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ National University of Singapore, Singapore

ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต University of Strathclyde, U.K.

Diploma วิศวกรรมการผลิต Singapore Polytechnic, Singapore

คุณวุฒิอื่น :

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

Certified Diploma บัญชีและการเงิน Association of Chartered Accountants, U.K.

Graduate Diploma การวิจัยการจัดการ University of South Australia, Australia

Full Technology Certificate วิศวกรรมไฟฟ้า City and Guilds of London Institute, U.K.

Industrial Technician Certificate วิศวกรรมไฟฟ้า Singapore Polytechnic, Singapore

Certified Quality Engineer Certificate Quality Engineering American Society for Quality, U.S.A.

Certified Reliability Engineer Certificate Reliability Engineering American Society for Quality, U.S.A.

Quality Certificate Level II การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ German Institute of Quality (DSQ), Germany

Quality Certificate การควบคุมคุณภาพ City and Guilds of London Institute, U.K.

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2549 – 2560 Chief Operating Officer Schaffner Group (Swiss), Thailand

พ.ศ. 2534 – 2549 Managing Director Leica Instruments (German/Swiss), Singapore

พ.ศ. 2527 – 2534 Executive Director / Division Manager Hard-disk drive Companies: Seagate, Miniscribe, 
Maxtor and Western Digital, Singapore/U.S.A.

พ.ศ. 2524 – 2527 Quality Engineering Manager Smith Corona (US Typewriter), Singapore

พ.ศ. 2521 – 2524 Senior Quality Engineer Rollei Group (German camera), Singapore

พ.ศ. 2514 – 2519 Camera Assembler / Production Planner Rollei Group (German camera), Singapore/Germany
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน :

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม* บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

* ด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

     	 2.1)		กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

      2.2)		บริษัทอื่น    : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง
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9)  นายพงษ์ศักดิ์  กันติรัตนาวงศ์

อายุ	 	 	  :   63 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	  :  รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง  :  ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์-ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2550 – 2561 ผู้อ�านวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2536 – 2550 Vice President บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จ�ากัด

พ.ศ. 2529 – 2536 Senior Marketing Manager บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติกอินดัสทรี จ�ากัด

พ.ศ. 2528 Marketing Officer บริษัท ค้าสากลซิเมนต์ไทย จ�ากัด

พ.ศ. 2523 – 2528 Technical Sales Representative บริษัท เฮิกซ์ไทย จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

รองกรรมการผู้จัดการ-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

		 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

 	 2.2)	บริษัทอื่น     :  ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง
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10)  นางสาวลัดดา  น�าจารุเสถียรชัย

อายุ   :  50 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน	  :  อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

      และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน*

      * ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง :   ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาโท บัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รายได้ ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริหารเงินสดและภาษีอย่างไร ในช่วงวิกฤติ Covid-19 บริษัท แอคเค้าติ้ง โค้ช (ไทยแลนด์) จ�ากัด

วิธีบริหารเงินธุรกิจที่นักบัญชีควรรู้ บริษัท แอคเค้าติ้ง โค้ช (ไทยแลนด์) จ�ากัด

การก�าหนดราคาโอน Transfer Pricing บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

Financial Reporting Trend 2021 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

ท�าความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรม TFRS 13 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การจัดท�าบัญชีในยุคดิจิทัล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มาตราภาษี New Normal บริษัท แอคเค้าติ้ง โค้ช (ไทยแลนด์) จ�ากัด

บัญชีต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ บริษัท แอคเค้าติ้ง โค้ช (ไทยแลนด์) จ�ากัด

CFO In Practice Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

CFO Current Issues สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงาน
ผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ท�าความเข้าใจหลกัการพ้ืนฐานของ TFRS 9 ส�าหรบัทัง้กลุม่สถาบนัการเงนิ 
และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รุ่นที่ 3/62

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15, TFRS 16 สาระส�าคัญ ผลกระทบ 
แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คุณวุฒิอื่น	    :  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง		 :	 21.5 ชั่วโมง และมีคุณสมบัติครบถ้วนของการเป็นผู้ท�าบัญชีตามหลักเกณฑ์

ด้านบัญชีในปี	พ.ศ.	2564     ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2548 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2539 – 2548 ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	(1	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

อนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงิน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

		 2.1)	กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์	(รวม	2	บริษัท)	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

บริษัทย่อย

กรรมการ บริษัท ศรีไทย-อ๊อตโต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

กรรมการ บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จ�ากัด

  2.2)	บริษัทอื่น : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

3)		 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง
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2.  สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
 บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯของผู้ด�ารงต�าแหน่ง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ด�ารงต�าแหน่ง (ถ้ามี) ณ 
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

รายชื่อ ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2564 ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563 จ�านวนหุ้น
เพิ่ม	/	(ลด)จ�านวนหุ้น % จ�านวนหุ้น %

นายสนั่น  อังอุบลกุล 480,823,510 17.74 480,823,510 17.74 0

นายเอ้งฮัก  นนทิการ 59,000 0.00 59,000 0.00 0

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 0 0.00 0 0.00 0

นางสิริพร  ไศละสูต 0 0.00 0 0.00 0

นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว 0 0.00 0 0.00 0

นายณพล  เลิศสุมิตรกุล 0 0.00 0 0.00 0

นายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์ 0 0.00 0 0.00 0

นายอาห์ บี โกห์* 757,000 0.03 0 0.00 757,000

นายพงษ์ศักดิ์  กันติรัตนาวงศ์ 3,800,000 0.14 2,700,000 0.10 1,100,000

นางสาวลัดดา  น�าจารุเสถียรชัย 0 0.00 0 0.00 0

รวมจ�านวนหุ้น 485,439,510 17.91 483,582,510 17.84 1,857,000

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

* ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
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3.  ตารางการเข้าร่วมประชมุใหญส่ามัญผู้ถอืหุน้ การประชมุคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการ 
 ชุดย่อย
 ปี พ.ศ. 2564 การเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น การประชมุคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยของผูด้�ารงต�าแหน่ง ดงัน้ี

การประชุม

รายชื่อ สา
ม
ัญ
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นายสนั่น  อังอุบลกุล 1/1 7/7 - 2/2 - - -

นายเอ้งฮัก  นนทิการ 1/1 7/7 4/4 2/2 - 1/1 -

นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี 1/1 7/7 4/4 - 2/2 1/1 -

นางสิริพร  ไศละสูต 1/1 7/7 - 2/2 2/2 1/1 -

นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว 1/1 7/7 4/4 - - 1/1 -

นายณพล  เลิศสุมิตรกุล 1/1 7/7 - - - - -

นายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์ 1/1 7/7 4/4 2/2 2/2 - 4/4

นายอาห์ บี โกห์ - - - - - - -

นายพงษ์ศักดิ์  กันติรัตนาวงศ์ - - - - - - -

นางสาวลัดดา  น�าจารุเสถียรชัย 1/1 - 4/4 - - - 4/4

 หมายเหตุ : การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

4.  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ด�ารงต�าแหน่ง “เลขานุการบริษัท” ของบริษัทฯ
 เลขานกุารบรษิทัมหีน้าท่ีความรบัผดิชอบตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ดงันี้

1. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

1.1  จัดการประชุม เข้าร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2  ติดต่อประสานงานในการรวบรวมและจัดท�าเอกสารเพื่อจัดส่งให้กับกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

1.3  ติดตามและทบทวนระเบียบการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

1.4  รวบรวมและจัดเก็บเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม

1.5  ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.  การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

2.1  ดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

2.2  ควบคุมและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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2.3  ตดิตามให้บรษิทัฯและคณะกรรมการบรษิทั ปฏิบติัตามกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง เช่น การจดัท�าทะเบยีนกรรมการ การท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

2.4  ติดตามให้บริษัทฯและคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูล ตลอดจนข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะของ
การเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

2.5  ทบทวนความก้าวหน้าและให้ค�าปรึกษา แนะน�า และส่งเสริมในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) และบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิาร (Code of Best Practice for Directors)

3. การจัดเตรียม รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล

3.1  จัดเตรียมร่างสารของคณะกรรมการบริษัทและรายงานแสดงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯในรายงานประจ�าปี

3.2  ประสานงานในการจดัท�าและเผยแพร่รายงานประจ�าปีและงบการเงนิให้ผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวข้อง ได้แก่ ลกูหนี ้เจ้าหนี ้
พนักงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น

3.3  รวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯและท�าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และติดต่อขอความร่วมมือกับ
นายทะเบียน

3.4  ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในรายชื่อผู้ถือหุ้น เพ่ือเฝ้าระวังการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯโดยบุคคล
ใดที่อาจเข้าข่ายการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบง�ากิจการ รวมถึงติดต่อประสานงานท่ีจ�าเป็นเพ่ือท�าให้บริษัทฯมีการ
ปฏิบัติที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องก�าหนดเมื่อบริษัทฯได้รับค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์

3.5  รวบรวมข้อมลูและรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�าหรบักรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

3.6  การจัดท�ารายงานสารสนเทศต่างๆ ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน 
รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

4.  หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

4.1  แนะน�าและช่วยเหลือการบริหารงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ

4.2  เป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4.3  ติดต่อกับผู้ถือหุ้นในการแจ้งหรือประกาศต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

4.4  ตดิต่อสือ่สารข้อมลูต่างๆ กับหน่วยงานอืน่ๆ และมหีน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในเรือ่งกฎหมาย การเงนิและการบญัช ีและนโยบาย
การบริหารในด้านต่างๆ

4.5  ท�าหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations : IR) ซึ่งดูแลเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯต่อสาธารณชน 
รวมถึงนักลงทุนทั่วไป ตลอดจนการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อของบุคคลภายนอกกับบริษัทฯ

4.6 ติดตามแหล่งความรู้ ตลอดจนหลักสูตรอบรมเสนอกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มพูนความรู้

4.7  ท�าหน้าที่หน่วยงาน Compliance Unit ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบ 3 : รายละเอียด
เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

4.8  เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.  ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯไม่มปีระวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา อนัเน่ืองมาจากการกระท�าความผดิตามพระราชบญัญตั ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

1.  การกระท�าการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

2.  การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จท่ีอาจท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งใน
สาระส�าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมี 
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

 รายชื่อกรรมการของ Srithai (Vietnam) Company Limited (“SVN”) และบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จ�ากัด (“SSK”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยเพียงสองแห่งที่มีรายได้จากการขายในปี พ.ศ. 2564 คิดเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทตาม
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังนี้

รายชื่อ SVN SSK

นายสนั่น  อังอุบลกุล --- ประธานกรรมการ

นายไชยวัฒน์  กุลภัทรวาณิชย์ ประธานกรรมการ กรรมการ

Mr. Ong Chee Hwee กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ---

นางสาวสวรส  วงศ์ไพบูลย์วัฒน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ---

นางสาวนันทิการ์  พลยมมา --- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายการัณย์  อังอุบลกุล* ประธานกรรมการ กรรมการ

* นายการัณย์  อังอุบลกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ SVN และ SSK เมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 และ 2565 ตามล�าดับ
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

1. ข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 1.1 หน่วยงานภายในบริษัท

ชื่อ-สกุล    :  นายศิริพงษ์ โพธิ์สุข

อายุ     :  45 ปี

ต�าแหน่งปัจจุบัน   :  รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2564 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด)

ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563

จ�านวนหุ้น ร้อยละ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

ตนเอง 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

รวม 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

คุณวุฒิทางการศึกษา :

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : หลักสูตร New Auditor’s Report : What is it for you?
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

การบริหารความเสี่ยง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก�าหนด (Compliance Audit) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การจัดท�ากระดาษท�าการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นในองค์กร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 235



ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

IT Fraud Prevention and Information Security Governance ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การสอบสวนและการลงโทษทางวินัยอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ บริษัท โปรแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด

IATF 16949 : 2016 Internal Auditor บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

ISO 37001 : 2016 Requirements anti-bribery ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

Risk Management for ISO 9001 : 2015 บริษัท เอ็นวาย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด

ISO 9001 : 2015 Understanding of Requirement บริษัท เดอะควอลิตี้ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ISO 14001 : 2015 Requirement บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จ�ากัด

ISO 19011 Management System Audit บริษัท คอนเคอเรนท์ แมแนจเมนท์ จ�ากัด

ประสบการณ์ :

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2558 – 2563 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2547 – 2558 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:

ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน* และ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

* ด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:

	 2.1)		กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

 	 2.2)		บริษัทอื่น     : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

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

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2564	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
เข้าประชุม 3 ครั้ง

จ�านวนพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายใน	 : 2 คน (รวมรองผู้จัดการฝ่าย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การอบรมอื่น	(ต่อ) :
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 1.2 หน่วยงานภายนอก

ชื่อ-สกุล    : นายวิวัฒน์ ลิ้มนันทศิลป์

อายุ     : 53 ปี

ต�าแหน่ง/หน่วยงาน   : หุ้นส่วนผู้จัดการ / บริษัท เคพีเอส ออดิท จ�ากัด

วันที่เริ่มด�าเนินงาน   : 1 มกราคม พ.ศ. 2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง : ไม่มี
กรรมการและผู้บริหาร

การถือหุ้นในบริษัท :

ถือหุ้นโดย ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2564 จ�านวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง
สุทธิระหว่างปี	(เพิ่ม/ลด)

ณ	30	ธันวาคม	พ.ศ.	2563

จ�านวนหุ้น ร้อยละ จ�านวนหุ้น ร้อยละ

ตนเอง 98,000 0.00 98,000 0 0.00

คู่สมรส 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 0 0.00 ไม่มี 0 0.00

รวม 98,000 0.00 98,000 0 0.00

คุณวุฒิทางการศึกษา	:

วุฒิการศึกษา สาขาวิชาหลัก ชื่อสถาบัน

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ – บัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม : หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guided Tools and Techniques
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)   for the audit managers

การอบรมอื่น :

ชื่อหลักสูตร สถาบันจัดอบรม

วุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (รุ่นที่ 1) สภาวิชาชีพบัญชีฯ

ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT รุ่นที่ 12) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Assessing business risk for internal audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Quality Management System Auditor/Lead Auditor Training Course บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด

Certificate QMS ISO9001:2000/2008/ ISO/IEC27001:2005 Training Course บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด

QMS Internal Audit Training Course บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด

Effective Internal Control for Success IPO ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด COSO2013 สภาวิชาชีพบัญชีฯ

การเขียนรายงานการสอบบัญชีตามรูปแบบใหม่ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New 
COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ประสบการณ์	:

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท เคพีเอส ออดิท จ�ากัด

พ.ศ. 2558 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอเวลท์ กรุ๊ป จ�ากัด

พ.ศ. 2554 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน	:

1)		 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

2)		 กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		:

	 2.1)		กลุ่มบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์  : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

		 2.2)		บริษัทอื่น		 	 	 : ไม่มีการด�ารงต�าแหน่ง

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

การเข้าประชุมในปี	พ.ศ.	2564	:

• การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จัดประชุม 1 ครั้ง
จัดประชุม 4 ครั้ง

ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
เข้าประชุม 4 ครั้ง

จ�านวนพนักงานในทีมตรวจสอบภายใน : 12 คน (รวมหัวหน้าทีม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

2. ข้อมูลของหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 หน่วยงาน Compliance Unit เป็นส่วนหนึง่ของส�านกัเลขานกุารบรษิทั โดยนายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ เลขานกุารบรษิทั เป็นผูร้กัษาการ 
ต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน Compliance Unit มีดังนี้

1. ติดตาม ศึกษาและประเมินการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดท�ารายงานสรุปผล 
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรับทราบ

2. เสนอให้มหีรอืปรบัปรงุนโยบาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และขัน้ตอนการปฏบิตังิานบรษิทัฯ ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3. เสนอมาตรการป้องกันทางกฎหมายแก่องค์กร เพ่ือให้แผนงาน/โครงการและการด�าเนินงานโดยรวมของบริษัทฯได้บรรลุตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนด

4. ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

5. สอบทาน ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมท้ังเสนอข้อเสนอแนะ วิธีการ แนวทางปรับปรุง
แก้ไข และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

6. ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานก�ากับดูแลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
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เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์เพ่ืองานอตุสาหกรรม ผลติภัณฑ์เครือ่งใช้ในครวัเรอืน และแม่พิมพ์ ทรพัย์สนิ
ถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ จงึเป็นกลุม่ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างอนัเป็นท่ีตัง้ของส�านกังาน โรงงาน และศนูย์จ�าหน่ายสนิค้า ซึง่โดยส่วนใหญ่ 
แล้วบริษัทฯและบริษัทย่อยจะถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างเป็นของตนเอง ยกเว้นบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามและประเทศ
อินเดียท่ีไม่สามารถถือครองกรรมสิทธ์ิในที่ดินเป็นของตนเองได้และท�าสัญญาเช่าระยะยาวจากผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมของแต่ละ
ประเทศ และบรษิทัย่อยสองแห่งในประเทศไทยและหน่ึงแห่งในประเทศอนิเดยีทีเ่ป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ หรอืท�าธุรกิจซือ้มาขายไป 
จะท�าสญัญาเช่าพ้ืนทีส่่วนหนึง่ของบรษิทัฯหรอืของบรษิทัย่อยกันเองแบบระยะสัน้ต่ออายปีุต่อปี เพ่ือใช้เป็นท่ีตัง้ส�านกังาน สาขา หรอืคลงัสนิค้า
ของตน อย่างไรกด็ ีทรพัย์สนิถาวรหลกักลุม่เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ ทีใ่ช้ในการผลติ รวมถึงอปุกรณ์ส�านกังาน และอืน่ๆ บรษิทัฯและบรษิทัย่อย 
ถือครองกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง
 ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีจัดอยู่ในกลุ่มรายการ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตาม 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 3,651 ล้านบาท และ 1,766 ล้านบาท ตามล�าดับ จ�าแนกได้ดังนี้

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย	:	ล้านบาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	31	ธ.ค.	2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดินและอาคาร 737 523

ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคาร 54 36

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2,487 1,071

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 20 10

ยานพาหนะ 15 8

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง 338 118

รวม 3,651 1,766

 บริษทัฯแสดงรายละเอยีดการเคลือ่นไหวของมลูค่าสทุธิตามบญัชขีองทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิส�าหรบัปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หัวข้อ 15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มเีพียงบรษิทัย่อยในประเทศไทยสองแห่งทีม่ทีีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง และเครือ่งจกัรส่วนหน่ึงตดิจ�านอง
เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย วงเงินรวมที่สองบริษัทย่อยได้รับจ�านวน 274 ล้านบาท

 นอกจากน้ี สนิทรพัย์สทิธิการใช้ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย มมีลูค่าสทุธิตามบญัช ีณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 194 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท ตามล�าดับ จ�าแนกได้ดังนี้

สินทรัพย์สิทธิการใช้
(หน่วย	:	ล้านบาท)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	31	ธ.ค.	2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน 161 13

อาคาร 8 3

อุปกรณ์โรงงานและส�านักงาน 3 2

ยานพาหนะ 22 11

รวม 194 29
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 บริษัทฯแสดงรายการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หัวข้อ 19 สัญญาเช่า

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ส่วนใหญ่เกิดจากการท�าสัญญาเช่าที่ดินของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามสองแห่งและบริษัทย่อยในประเทศ
อินเดียหนึ่งแห่ง โดยระยะเวลาการเช่าที่เหลือตามสัญญาเช่าที่ดินแต่ละฉบับ อยู่ระหว่าง 9 ปี ถึงไม่เกิน 99 ปี

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทและถือครองไว้เพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าระยะยาว
หรือยังมิได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต โดยจัดเป็นสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ตามที่แสดงในงบการเงินของ
กลุ่มบริษัท ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินและอาคาร และอาคารห้องชุด ซึ่งมีอยู่หลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี
และมูลค่ายุติธรรมตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ�านวน 149 ล้านบาท และ 1,829 ล้านบาท ตามล�าดับ บริษัทฯได้
แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หัวข้อ 14 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิทัฯประกอบด้วย ลขิสทิธ์ิและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการด�าเนนิงาน และสทิธิบตัรทางด้านเทคนคิ
การผลติ ซึง่ส่วนใหญ่ได้แก่ สทิธิในการเป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายฝาเครือ่งดืม่ และสทิธิในการผลติและจ�าหน่ายสนิค้าตามสญัญาต่างๆ โดยมอีายุ
ของการใช้ประโยชน์ไม่เกิน 10 ปี บรษิทัฯได้แสดงรายละเอยีดและมลูค่าตามบญัชสีทุธิของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หัวข้อ 16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 บรษิทัฯมนีโยบายทีจ่ะลงทุนในบรษิทัทีส่อดคล้องกับเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และแผนกลยุทธ์ในการเตบิโตของบรษิทัฯ ซึง่จะท�าให้บรษิทัฯ
มีผลประกอบการหรือผลก�าไรเพิ่มขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
บรษิทัฯ และเพ่ือให้บรษิทัฯบรรลเุป้าหมายในการเป็นผูป้ระกอบการชัน้น�าในธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ ทัง้น้ี บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม 
อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอืน่เพ่ิมเติมหากเป็นธุรกิจท่ีมศัีกยภาพการเตบิโตหรอืสามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรอืเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุม่บรษิทั 
ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีในการลงทุน โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯจะท�าการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุนและพิจารณาศักยภาพและปัจจัยความเส่ียงจากการลงทุน โดยมีข้ันตอนการวิเคราะห์การลงทุนอย่าง
เหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ท้ังน้ี ในการขออนุมัติการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าวจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

 ท้ังน้ี บริษัทฯจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุน ก�าไรท่ีคาดว่าจะได้รับ ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยมี
ขัน้ตอนการวเิคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสมก่อนการตดัสนิใจลงทนุในโครงการต่างๆ โดยการตดัสนิใจในการลงทนุดงักล่าวน้ัน จะต้องได้รบั
การพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตลอดจนการขออนุมัติการลงทุนดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องเป็นไปตามข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการเปิดเผย
สารสนเทศ

 บรษิทัฯก�าหนดนโยบายการก�ากับดแูลและบรหิารกิจการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือก�าหนดมาตรการและกลไก
ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือให้บริษัทฯสามารถก�ากับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแล
ให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯเอง และเป็นไปตาม
นโยบายของบรษิทัฯ รวมถึงกฎหมายบรษิทัมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลกัทรพัย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน 
ประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ท้ังน้ี เพ่ือรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุของบรษิทัฯในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว โดยครอบคลมุรายละเอยีดในแต่ละด้านดงันี้
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1. การแต่งตั้งบุคคลไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง

3. เรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯก่อนด�าเนินการ

4. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

5. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย

 บริษัทฯได้เผยแพร่ “นโยบายการลงทุนและการก�ากับดูแลการด�าเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ www.srithaisuperware.com ภายใต้หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

 ในปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯมีการประเมินราคาทรัพย์สินในกลุ่ม “อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน” บางรายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทราบราคามลูค่ายุตธิรรมของทรพัย์สนิดงักล่าวและหาค่าเช่าส�าหรบัระยะเวลาการเช่า 1-3 ปี โดยบรษิทั เอเจนซี ่ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
จ�ากัด โดยนายสุรพงษ์ ตรีสกุล และนายเอกชัย เปลี่ยนโพธ์ิ ผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท�าหน้าที่ประเมินราคา รายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินราคาสรุปได้ดังนี้

รายการทรัพย์สิน
(หน่วย	:	ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
ณ	31	ธ.ค.	2564

ราคาประเมิน วันที่ประเมิน

1. ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 358 ไร่ 3 งาน 17.0 ตรว. (จ.นครราชสีมา) 197 684 28 ก.ย. 2564

2. ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ เนื้อที่ 34.8 ตรว. (จ.นครราชสีมา) 8 16 1 ธ.ค. 2564

3. ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 71.4 ตรว.
    โครงการชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จ.จันทบุรี

3 3 1 ธ.ค. 2564

4. ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 88.0 ตรว. ซอยวิโรจน์สามัคคี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1 2 1 ธ.ค. 2564

5. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ 32 ไร่ (จ.นครราชสีมา) 26 189 18 ธ.ค. 2564

รวม 235 894
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏบัิตด้ิานการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตร
คณะกรรมการ

 บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณ กฎบัตร 
คณะกรรมการแต่ละชุด ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.srithaisuperware.com ภายใต้หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

• นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

• นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดและการทุจริต

• นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลภายใน

• จรรยาบรรณธุรกิจ

• จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

• กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

• กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

• กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• กฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 บริษัท	ศรีไทยซุปเปอร์แวร์	จ�ากัด	(มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล ได้แก่

1. นายเอ้งฮัก  นนทิการ  ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุชาติ  บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ

3. นายศุภโชค  เลี่ยมแก้ว กรรมการตรวจสอบ

 โดยมีรองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ประกอบด้วยการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน จ�านวน 4 ครั้ง เพ่ือรับทราบและหารือเก่ียวกับความเห็นของผู้สอบบัญชีในประเด็นท่ี
พบจากการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงนิ การซกัถามเก่ียวกับงบการเงนิบรษิทัฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ   นอกจากน้ี 
ยังมกีารประชมุร่วมกับกรรมการอสิระและผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยไม่มผีูบ้รหิารเข้าร่วม จ�านวน 1 ครัง้ เพ่ือรบัฟังความเหน็จากผูส้อบบญัชี
อย่างเป็นอิสระ สรุปสาระส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1.  สอบทานรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ�าปีของบรษิทัฯ และงบการเงนิรวมทีน่�าเสนอโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ภายหลงัจากทีไ่ด้สอบทานและตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า งบการเงนิราย  ไตรมาสและงบการเงิน
ประจ�าปี พ.ศ. 2564 มคีวามถูกต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มกีารเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน 
เพียงพอ ทันเวลา และได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ

2.  สอบทานการบรหิารความเสีย่ง แผนงานการบรหิารความเสีย่ง และติดตามความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่งทีส่�าคญัตาม
ทีค่ณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งรายงานเป็นประจ�าทกุไตรมาส พร้อมทัง้ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะ ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอกับสภาพการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

3.  สอบทานด้านการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า บรษิทัฯได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

4.  สอบทานการท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า 
การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก�าหนดไว้ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ด้วยความโปร่งใส สมเหตุสมผล เป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยไม่มีการท�ารายการใดท่ีมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา

5.  สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจ�าปีที่อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับทราบผลการตรวจสอบอย่างทันท่วงที โดยไม่พบข้อบกพร่องท่ีส�าคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะส่งผล 
กระทบต่อการด�าเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 6
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6.  พิจารณาคณุสมบติั ความเป็นอสิระ และความน่าเชือ่ถือของผูส้อบบญัช ีรวมถึงเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตของบรษิทัฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีฯส�าหรับงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอแต่งตั้งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดยมีนายปรีชา  อรุณนารา เลขทะเบียนผู้สอบ
บัญชี 5800 หรือนางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4498 หรือนางสาววธู  ขยันการนาวี เลขทะเบียน 
ผู้สอบบัญชี 5423 คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน
รวม 1,900,000 บาท

7.  ร่วมกับคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรการป้องกันการ 
ทจุรติคอร์รปัชัน่ และพิจารณาข้อมลูจากระบบการแจ้งข้อร้องเรยีนจากบคุคลทัว่ไป (Whistle Blower) ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏ
ในรายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

8.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผลการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัซึง่ก�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเป็นไปตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรือ่งคณุสมบตัแิละขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
พ.ศ. 2551 อย่างครบถ้วน ด้วยความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ ความเป็นอิสระ และแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดอย่างย่ังยืนของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการมคีวามถูกต้อง เชือ่ถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และเปิดเผยข้อมลูทีเ่พียงพอ มรีะบบการควบคมุภายใน
ทีม่ปีระสทิธิผล มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสม ตลอดจนมกีารก�ากับดแูลกิจการทีดี่และปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่ก่ียวข้อง

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน)

	 นายเอ้งฮัก		นนทิการ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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