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ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563



ค านิยามและค าย่อ 

กลุ่มบริษทัฯ และ บริษทัย่อย 

ANV หมายถงึ บรษิทั อนัวาร์พาราวูด จ ากดั 

IBC หมายถงึ บรษิทั ศรตีรงั ไอบซี ีจ ากดั 

NHR หมายถงึ บรษิทั หน ่าฮัว่รบัเบอร ์จ ากดั 

PS หมายถงึ บรษิทั สะเดา พ.ีเอส.รบัเบอร์ จ ากดั 

PSE หมายถงึ บรษิทั พรเีมยีร์ซสิเตม็ เอน็จเินียริง่ จ ากดั 

RBL หมายถงึ บรษิทั รบัเบอรแ์ลนดโ์ปรดกัส์ จ ากดั 

SAC หมายถงึ บรษิทั เซมเพอร์เฟลก็ซ์เอเซยี จ ากดั 

SDME หมายถงึ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. 

SDS หมายถงึ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. 

SRP หมายถงึ บรษิทั ศรตีรงั รบัเบอร ์แอนด ์แพลนเทชัน่ จ ากดั 

STA หมายถงึ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 

STC หมายถงึ บรษิทั สตาร์เทก็ซ์ รบัเบอร์ จ ากดั 

STGT หรอื บรษิทัฯ หมายถงึ บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรอื  
บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื  
(แลว้แต่กรณี) 

STH หมายถงึ บรษิทั ศรตีรงั โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

STI หมายถงึ Sri Trang International Pte. Ltd. 

STL หมายถงึ บรษิทั สตาร์ไลทเ์อก็ซ์เพรส ทรานสปอรต์ จ ากดั 

STU หมายถงึ Sri Trang USA, Inc. 

STV หมายถงึ Sri Trang Indochina (Vietnam) Co., Ltd. 

TK หมายถงึ บรษิทั ไทยกอง จ ากดั และ/หรอื บรษิทั ไทยกอง จ ากดั (มหาชน) (แลว้แต่กรณี) 

TKG หมายถงึ บรษิทั ไทยกองกรุ๊ป จ ากดั 

กลุ่มบรษิทั หมายถงึ บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย (แล้วแต่กรณี) 

กลุ่มศรตีรงั / กลุ่ม STA หมายถงึ บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ/หรอื 

STA และบรษิทัย่อยของ STA 



หมวดทัว่ไป   

BOI หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 

CESS หมายถงึ Centre for Experimental Social Sciences หรอื ค่าธรรมเนียม 

FSC หมายถงึ Forest Stewardship Council 

GMP หมายถงึ Good Manufacturing Practice 

GSP หมายถงึ Generalized System of Preferences หรอื  
สทิธพิเิศษทางภาษศีุลกากรเป็นการทัว่ไป 

HACCP หมายถงึ Hazard Analysis and Critical Control Point 

IPO หมายถงึ Initial Public Offering 

IRSG หมายถงึ International Rubber Study Group  

IRSG หมายถงึ International Rubber Study Group หรอื องคก์ารศกึษาเรื่องยางระหว่างประเทศ 

KPS Audit หมายถงึ บรษิทั เคพเีอส ออดทิ จ ากดั 

MARGMA หมายถงึ Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association หรอื  
สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางแห่งมาเลเซยี 

MRB หมายถงึ Malaysian Rubber Board หรอื คณะกรรมการยางพารามาเลเซยี 

MREPC หมายถงึ the Malaysian Rubber Export Council 

NBR หมายถงึ Nitrile Butadiene Rubber Glove 

NCDs หมายถงึ Non-communicable Diseases 

NRPD หมายถงึ Natural Rubber Powdered Glove 

NRPF หมายถงึ Natural Rubber Powder Free Glove 

OBM หมายถงึ STGT’s Own Brands and its subsidiaries’ and STA Group’s brands 

OECD หมายถงึ Organization for Economic Co-operation and Development หรอื  

องคก์ารเพื่อความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

OEM หมายถงึ Original Equipment Manufacturer หรอื การรบัจา้งผลติ 

PAHO หมายถงึ The Pan American Health Organization 

UHS หมายถงึ The Unified Health System 

UN DESA หมายถงึ United Nations Department of Economic and Social Affairs หรอื  

ส านักงานกจิการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งสหประชาชาติ 



WHO หมายถงึ World Health Organization หรอื องคก์ารอนามยัโลก  

โรงงานสาขาตรงั หมายถงึ โรงงานผลติถุงมอืยางของบรษิทัฯ ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 

โรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี หมายถงึ โรงงานผลติถุงมอืยางของบรษิทัฯ ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอกาญจนดษิฐ ์ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โรงงานสาขาหาดใหญ่ หมายถงึ โรงงานผลติถุงมอืยางของบรษิทัฯ ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอหาดใหญ่  
จงัหวดัสงขลา 

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ หมายถงึ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ส านักงาน ก.ล.ต. หมายถงึ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
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การประกอบธรุกิจ 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ ์และเป้าหมาย ในการด าเนินงาน 

1.1.1 วิสยัทศัน์  

“ส่งมอบการปกป้องทุกสมัผสัดว้ยความห่วงใย สู่ทุกชวีติทัว่โลก” 

1.1.2 พนัธกิจ  

ปี 2563 โลกใหม ่I 

สถานการณ์ความต่อเนื่องและยดืเยื้อของสงครามการค้าระหว่างจนีและสหรฐัอเมรกิาเป็นปัจจยัที่ก่อใหเ้กดิ
ความเสียหายในเชงิเศรษฐกิจการค้าไปทัว่โลก ความรุนแรงดงักล่าวส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของยางธรรมชาติอนั  

เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการกลางน ้าในอุตสาหกรรมหลายรายต้องปิดกิจการลง ส่งผลกระทบต่อการปรบัตวัลดลงมาก
ยิง่ขึน้ของราคายางธรรมชาต ิแต่ในขณะเดยีวกนัปัจจยัดงักล่าวสามารถสรา้งโอกาสทางธุรกจิใหแ้ก่ธุรกจิปลายน ้า  ซึ่ง 
กค็อืถุงมอืยางใหเ้ตบิโตไดอ้ย่างแขง็แกร่งตามการขยายก าลงัการผลติทีม่มีาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งผลก าไรใหแ้ก่กลุ่ม
บรษิทัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

ด้วยโครงสร้างทางธุรกิจของศรตีรงัที่มัน่คง ท าให้เราไม่ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตการณ์สงครามการค้านี้  
แต่อย่างใด ในทางกลบักนัสถานการณ์ดงักล่าวกลบัเป็นโอกาสทางธุรกจิทีจ่ะท าใหเ้ราเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง มัน่คง และ
หนักแน่นมากยิง่ขึน้  

อย่างไรกต็าม เรายงัคงต้องคอยระมดัระวงัและเฝ้าจบัตาดูปัจจยัภายนอกทีอ่าจส่งผลกระทบต่อธุรกจิไม่ว่าจะ
เป็นการแขง็ค่าขึน้ของเงนิบาท การปรบัตวัเพิม่ขึน้ของค่าแรง ภาวะวกิฤตในฮ่องกง และภาวะอุปสงคช์ะลอตวั 

การรกัษาทรพัยากรมนุษยท์ีม่คีุณภาพและมปีระสบการณ์ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดยงัคงเป็นนโยบายของบรษิทัฯ ควบคู่
ไปกบัการคดิคน้สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ และลงทุนในดา้นระบบอตัโนมตัมิากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นระบบสมองกลปัญญาประดษิฐ์ 
เซน็เซอร ์ระบบดจิติอล การพฒันาโรงงานใหเ้ขา้สู่การเป็นโรงงานอจัฉรยิะในทีสุ่ด  

ดงันัน้ จงึเป็นเรื่องส าคญัอย่างยิง่ทีเ่ราจะต้องตระหนักว่าโลก ณ วนันี้ได้แตกต่างจากในอดตีทีผ่่านมาอย่าง
สิน้เชงิ หากเราไม่ปรบัตวั ปรบัปรุง คดิคน้พฒันา หรอืยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ๆ ในทีสุ่ดเรากจ็ะกลายเป็นแค่บรษิทัที ่
“เคยยิง่ใหญ่” 

โลกได้เปลีย่นไปแล้ว! 

1.1.3 ค่านิยมองคก์ร 

เราเชีย่วชาญ และ ร่วมแรงร่วมใจ 

ส่งมอบ 

“ปกป้องทุกสมัผสั ดว้ยความห่วงใย” 
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1.1.4 กลยุทธแ์ละเป้าหมายในการด าเนินงาน 

กลยุทธแ์ละเป้าหมายในการด าเนินงานของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

(ก) ขยายก าลงัการผลิตอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรองรบัการเติบโตของธรุกิจถงุมือยางในตลาดโลก  

บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการลงทุนเพื่อขยายก าลงัการผลติของบรษิทัฯ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด
และรองรบัตลาดถุงมอืยางทัว่โลกทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดเ้พิม่ก าลงัการผลติอย่างต่อเนื่องจาก
ก าลงัการผลิตติดตัง้ที่ 15,130 ล้านชิ้นต่อปี ในปี 2558 เป็น 23,327  27,153 และ 32,619 ล้านชิ้นต่อปี ในปี 2561 

2562 และ 2563 ตามล าดบั หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 17 ในช่วงปี 2558 - 2563 นอกจากนี้ 
บรษิัทฯ ยงัตัง้เป้าหมายที่จะขยายก าลงัการผลติตดิตัง้ของถุงมอืยางของบรษิทัฯ เป็นมากกว่า 50,000 ล้านชิ้นต่อปี 
ภายในปี 2565 เป็นมากกว่า 80,000 ล้านชิ้นต่อปี ภายในปี 2567 และเป็นมากกว่า 100,000 ล้านชิ้นต่อปี ภายในปี 
2569 ผ่านการลงทุนขยายก าลงัการผลติในพื้นที่โรงงานผลติปัจจุบนัของบรษิัทฯ หรอืพื้นที่ใหม่อื่นๆ รวมไปถึงการ 

ควบรวมหรอืเขา้ซื้อกิจการเพื่อสร้างการเติบโตให้กบัธุรกิจอย่างมัน่คงและแขง็แกร่ง  ทัง้นี้ บรษิัทฯ มกีลยุทธ์ในการ
ขยายก าลงัการผลติโดยมุ่งเน้นการขยายก าลงัการผลติถุงมอืยางธรรมชาตเิป็นหลกัควบคู่ไปกบัการเพิม่สดัส่วนก าลงั
การผลติของถุงมอืยางไนไตรล ์เน่ืองจากบรษิทัฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่รายส าคญัของบรษิทัฯ รายอื่นหลายประการ 
เช่น (1) ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นต้นทุนจากการมที าเลทีต่ัง้เชงิยุทธศาสตร์ ซึ่งตัง้อยู่ในแหล่งปลูกยางพาราส าคญัของประเทศ
ไทยและในภูมภิาค ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนน ้ายางขน้ทีต่ ่ากว่าคู่แขง่ของบรษิทัฯ (2) ขอ้ไดเ้ปรยีบดา้นความสามารถ
ในการแข่งขนัในธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ โดยเฉพาะจากการที่ผู้ผลิตถุงมือยางรายส าคญั 

ในภูมภิาคต่างมุ่งเน้นการขยายก าลงัการผลติและพฒันาถุงมอืยางไนไตรล์เป็นหลกั ในขณะที่บรษิทัฯ ได้มุ่งเน้นการ
ขยายก าลงัการผลติและพฒันาถุงมอืยางธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกบัการรกัษาสดัส่วนก าลงัการผลติของ  

ถุงมือยางไนไตรล์ และ (3) ข้อได้เปรียบจากการมผีู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการชัน้น าในธุรกิจต้นน ้าและ  

กลางน ้าทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑย์างธรรมชาต ิท าใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ร่วมวจิยัและพฒันาสูตรน ้ายางขน้ เพื่อใหไ้ด้
น ้ายางขน้ทีม่คีุณภาพและมคีวามหลากหลาย เหมาะสมกบัผลติภัณฑ์ใหม่ๆ และมขีอ้มูลเกี่ยวกบัการเคลื่อนไหวของ
สภาวะตลาด และแนวโน้มของราคาน ้ายางขน้ เป็นตน้  

นอกจากการมุ่งเน้นการขยายก าลังการผลิตถุงมือยางธรรมชาติแล้ว บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการออกแบบ
สายการผลิตที่มีความยืดหยุ่นในการปรบัเปลี่ยนระหว่างการผลิตถุงมือยางธรรมชาติชนิด ไม่มีแป้งและถุงมือยาง 
ไนไตรล ์เพื่อรองรบักบัความตอ้งการใชถุ้งมอืยางอนัหลากหลายของลูกคา้ทัว่โลก  

(ข) มุ่งเน้นการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายไปยงัตลาดใหม่ๆ ทัว่โลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศท่ีมีการ
เติบโตสูง 

ควบคู่ไปกับการรกัษาฐานลูกค้าที่เป็นประเทศที่มีอัตราการใช้ถุงมือยางสูง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศในแถบทวปียุโรป และประเทศญี่ปุ่ น เป็นต้น บรษิทัฯ ตัง้เป้าทีจ่ะขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑข์อง
บริษัทฯ ไปยงัตลาดเกิดใหม่ทัว่โลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตสูง เช่น กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย
ตะวนัออกและเอเชยีใต้ ทวปีแอฟรกิา และทวปีอเมรกิาใต้ เป็นต้น เนื่องจาก (1) กลุ่มประเทศดงักล่าวมศีกัยภาพและ
โอกาสในการเตบิโตของการใชถุ้งมอืยางทีสู่งกว่ากลุ่มประเทศพฒันาแล้ว ซึ่งจะเหน็ไดจ้ากอตัราการบรโิภคถุงมอืยาง
ต่อประชากรที่ต ่ากว่ากลุ่มประเทศพฒันาแล้วอย่างมีนัยส าคญั เช่น สาธารณรฐัประชาชนจีนและประเทศในทวีป
แอฟรกิา มปีระมาณการอตัราการบรโิภคถุงมอืยางต่อประชากรในปี 2562 อยู่ที่ 10 ชิ้นต่อคนต่อปี และ 4 ชิ้นต่อคน 

ต่อปี ตามล าดบั ในขณะทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศในแถบทวปียุโรป มอีตัราการบรโิภคถุงมอืยางต่อประชากร
อยู่ที ่150 ชิน้ต่อคนต่อปี และ 100 ชิน้ต่อคนต่อปี ตามล าดบั เป็นตน้ (2) กลุ่มประเทศดงักล่าวไดเ้ริม่ใหค้วามส าคญัต่อ
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การพฒันาระบบสาธารณสุขและสุขอนามยัในประเทศ ( ) กลุ่มประเทศดงักล่าวมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้ของก าลงัซื้ออย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจต่อประชากร (Gross Domestic Product per Capita) ซึ่งมี
ค่าเฉลีย่สงูกว่ากลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้อย่างมนีัยส าคญั และ (4) กลุ่มประเทศดงักล่าวมคีวามนิยมในการใชถุ้งมอืยาง
ธรรมชาติเป็นหลัก เนื่องจากมีคุณภาพตรงตามวตัถุประสงค์การใช้งานและมีราคาถูกกว่าถุงมือยางไนไตรล์ ซึ่ง
สอดคล้องกบักลยุทธ์ของบรษิทัฯ ทีต่้องการจะขยายก าลงัการผลติโดยมุ่งเน้นไปทีก่ารขยายก าลงัการผลติและพัฒนา 
ถุงมอืยางธรรมชาตเิป็นหลกัควบคู่ไปกบัการเพิม่สดัส่วนก าลงัการผลติของถุงมอืยางไนไตรล ์  

(ค) การเพ่ิมสดัส่วนการขายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษทัฯ มากย่ิงขึ้น พร้อมกบัการขยายฐาน
ลูกค้าสู่ตลาดใหม ่

บรษิัทฯ ผลติสนิค้าคุณภาพทัง้ในรูปแบบของการรบัจา้งผลติ (Original Equipment Manufacturing “OEM”) 
และภายใต้เครื่องหมายการค้าของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย (Original Brand Manufacturing “OBM”) และจดัจ าหน่าย
ผ่านช่องทางการจ าหน่ายที่หลากหลาย เหมาะสม และแตกต่างกนัออกไปในแต่ละตลาด ได้แก่ การจดัจ าหน่ายผ่าน
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ หรอืผ่านตวักลาง ตวัแทน รวมถงึการขายตรงไปยงัผูใ้ชข้นาดใหญ่ เช่น กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน 
กลุ่มโรงพยาบาลรฐัในประเทศต่างๆ ทัง้นี้ บรษิัทฯ มเีป้าหมายในการเพิม่สดัส่วนการผลติและจ าหน่ายภายใต้  OBM 

จากสดัส่วนร้อยละ 14  16 และ 20 ในปี 2561  2562 และ 2563 สู่ร้อยละ 50 ในระยะ 3 ปีขา้งหน้า ทัง้นี้ นอกจากจะ
เป็นการส่งเสรมิสนิคา้ภายใต้เครื่องหมายทางการคา้ของบรษิทัฯ แล้ว การเพิม่สดัส่วน OBM ยงัถอืเป็นการลดต้นทุน 
ลดความซบัซอ้นในการผลติและการจดัหาบรรจุภณัฑอ์กีดว้ย 

นอกจากนี้ ผลจากการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เกิดความต้องการใชถุ้งมอืยางเพิม่ขึน้อย่างมาก  
ไม่เพยีงแต่ความตอ้งการใชถุ้งมอืยางเพื่อวตัถุประสงคท์างการแพทยเ์ท่านัน้ แต่ความตอ้งการถุงมอืยางไดข้ยายตวัไปสู่
อุตสาหกรรมอื่นๆ และการใชถุ้งมอืยางในชวีติประจ าวนัของมนุษย์อกีดว้ย บรษิทัฯ เชื่อว่าสดัส่วนความตอ้งการถุงมอื
ยางธรรมชาติจากอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่ทางการแพทย์จะเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนัน้  บริษัทฯ จึง
ตัง้เป้าหมายขยายฐานกลุ่มลูกคา้และผลติภณัฑไ์ปสู่ผูใ้ชใ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นทีไ่ม่ใช่ทางการแพทย์ดว้ย  

(ง) มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีท่ีล า้สมยั (State of the Art Technology) ในกระบวนการผลิตของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการใชเ้ทคโนโลยทีีล่ ้าสมยัในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ โดยไดร้เิริม่
และตัง้เป้าทีจ่ะพฒันากระบวนการผลติดว้ยการใชร้ะบบการผลติแบบอตัโนมตั ิ(Automation) ตัง้แต่กระบวนการเตรยีม
และผสมวตัถุดบิโดยระบบอตัโนมตั ิ(Auto Mixing) ระบบการตรวจจบัของเสยีดว้ยอุปกรณ์เซนเซอร์ (Vision Camera 

System) ระบบเครื่องถอดอตัโนมตั ิ(Auto Stripping) ระบบการจดัเรยีงและนับชิ้น (Auto Stacking)  ระบบการบรรจุ
อตัโนมตัิ (Auto Packing) ไปจนถึงระบบคลงัสินค้าอตัโนมตัิ (Smart Warehouse) ซึ่งระบบการผลิตแบบอตัโนมัติ 
(Automation) ดงักล่าวจะมส่ีวนส าคญัในการลดความต้องการใช้แรงงานคนในกระบวนการผลติ ลดความผดิพลาด 
(Defect) ทีจ่ะเกดิขึน้ระหว่างการผลติ เพิม่ก าลงัการผลติในสายการผลติของบรษิัทฯ โดยการเพิม่ความเรว็ในการผลติ 
รวมไปถงึการเพิม่พืน้ทีใ่นการจดัเกบ็สนิคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดร้เิริม่โครงการพฒันากระบวนการ
ผลติดว้ยการใชร้ะบบการผลติแบบอตัโนมตั ิ(Automation) ในสายการผลติของบรษิทัฯ บางสายการผลติแล้ว และในปี 
2563 โรงงานผลติใหม่ของบรษิทัฯ ทีส่าขาหาดใหญ่ จะเป็นสายการผลติทีน่ าระบบการผลติแบบอตัโนมตั ิ(Automation) 

เขา้มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ บรษิัทฯ อยู่ในระหว่างการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติทีโ่รงงานใหม่ที่
โรงงานผลติถุงมอืยางของบรษิัทฯ ตัง้อยู่ที่อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง (“โรงงานสาขาตรงั”) ให้สามารถผลติถุงมอืยาง
ธรรมชาตดิว้ยความเรว็ทีบ่รษิทัฯ เชื่อว่าเป็นความเรว็สงูสุดในอุตสาหกรรมถุงมอืยางในปัจจบุนั ซึง่จะช่วยลดตน้ทุนและ
ท าใหก้ระบวนการผลติถุงมอืยางธรรมชาตขิองบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพมาก 
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1.2  ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั 

1.2.1 ประวติัความเป็นมา 

บรษิัทฯ จดัตัง้ขึ้นจากการจดทะเบยีนควบบรษิัทเมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2562 ระหว่าง บรษิัท ศรตีรงัโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั กบับรษิทั ไทยกอง จ ากดั (มหาชน) (“TK”) โดยมทีุนจดทะเบยีนแรกเริม่จ านวน 825,000,000 
บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 8,250,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท โดยม ีSTA และบรษิทั
ย่อยของ STA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 81.1 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของบรษิัทฯ ก่อนการออกและ
เสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

บรษิัท ศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากดั จดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 9 มกราคม 2532 ภายใต้ชื่อ บรษิทั 
สยามเซมเพอรเ์มด จ ากดั และไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็น บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั เมื่อวนัที ่16 มนีาคม 
2560 เนื่องจาก STA ได้ด าเนินการซื้อหุ้นของบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จ ากัด จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทฯ 
ด าเนินธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาต ิและถุงมอืยางไนไตรล ์ทัง้ในและต่างประเทศ  

ณ วนัที ่28 มถิุนายน 2562 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อหุน้สามญัของ SDME ซึ่งประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายถุงมอืยาง
ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีในสดัส่วนรอ้ยละ 100.0 ของทุนช าระแล้วจากบรษิทัย่อยของ STA ต่อมาเมื่อ
วนัที ่30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อหุน้สามญัของ STU ซึ่งประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายถุงมอืยางในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในสดัส่วนร้อยละ 100.0 ของทุนช าระแล้วจาก STA และในวนัที่ 7 มกราคม 2564 บรษิัทฯ ได้เขา้
ลงทุนใน PSE ซึ่งประกอบธุรกจิออกแบบ ตดิตัง้ และใหบ้รกิารดา้นงานวศิวกรรมดูแลรกัษาเครื่องจกัรในการผลติ 
และ PS จาก STA และบรษิทัย่อยของ STA ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.9992 และรอ้ยละ 99.9985 ตามล าดบั 

ในวนัที ่2 กรกฎาคม 2563 บรษิทัฯ เขา้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และไดอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ มีโรงงานผลิตทัง้หมด 3 สาขา ได้แก่ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ตัง้อยู่ที่
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ
โรงงานสาขาตรงั ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั โดยโรงงานผลติทัง้ 3 สาขาของบรษิทัฯ มสีายการผลติทัง้หมด 
145 สายการผลติ และมกี าลงัการผลติตดิตัง้รวมทัง้สิน้ 32,619 ลา้นชิน้ต่อปี  

1.2.2 พฒันาการท่ีส าคญั 

พฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

2532 ▪ บรษิทัฯ จดทะเบยีนจดัตัง้เมื่อวนัที ่9 มกราคม 2532 ภายใตช้ื่อ บรษิทั สยามเซมเพอรเ์มด จ ากดั 
ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture Company) ระหว่าง STA และ Semperit Technische 
Prod0kte Gesellschaft m.b.H. (“Semperit”) ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วจ านวน 
200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 20,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10,000 บาท 

โดยกลุ่ม STA และ Semperit ต่างถอืหุน้ในสดัส่วนเท่ากนั คอื รอ้ยละ 50.0  
▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ผลิตถุงมือยางธรรมชาติแบบมีแป้ง ซึ่ง ณ เวลานัน้ มีสายการผลิต 4 

สายการผลติ 
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ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

2536 ▪ บรษิทัฯ เริม่ผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาตแิบบไม่มแีป้ง 
▪ ผลติถุงมอืยางครบชิน้ที ่1,000 ลา้นชิน้ โดย ณ ขณะนัน้มสีายการผลติอยู่ทัง้หมด 18 สายการผลติ  

2539 ▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ได้รับการรับรอง ISO9001 : 1994 จาก TÜV PRODUCT SERVICE 

GmbH    

2540  ▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ขยายก าลงัการผลติครบ 40 สายการผลติ 

2541 ▪ จดัตัง้ Sempermed USA, Inc ขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อด าเนินธุรกจิจดัจ าหน่ายถุงมอืยาง
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2542 ▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ขยายก าลงัการผลิตครบ 60 สายการผลิต และเริ่มด าเนินการผลติและ 
จดัจ าหน่ายถุงมอืยางไนไตรล์ 

2545 ▪ เข้าซื้อเงินลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ใน Shanghai Sempermed Glove Sales Co., Ltd.  

ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในสาธารณรฐัประชาชนจนี เพื่อด าเนินธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืไว
นิลในสาธารณรฐัประชาชนจนี  

2546 ▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ไดร้บัการรบัรอง ISO13485:1996 CMDCAS จาก TÜV AMERICA INC. 

2548 ▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ขยายก าลงัการผลติอกี 18 สายการผลติ เป็น 78 สายการผลติ 

2550 ▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ได้รับการรับรอง ISO13485: 2003 จาก TÜV PRODUCT SERVICE 

GmbH และ ISO/IEC17025:2005 จากส านักมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร กระทรวงสาธารณสุข 

2551 ▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ได้รับการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (Thai GMP) จาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 

2552 ▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ มสีายการผลติเพิม่อกี 6 สายการผลติ เป็น 84 สายการผลติ 

2554 ▪ โรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี เริม่ด าเนินการผลติเชงิพาณิชย์ 

2555 ▪ โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี  ได้รับการรับรอง ISO 9001 และ  ISO13485: 2003 จาก TÜV 

PRODUCT SERVICE GmbH 

▪ โรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี มสีายการผลติครบ 12 สายการผลติ 

2556 ▪ โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี ได้รบัการรบัรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (Thai GMP) จาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย 

▪ โรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี มสีายการผลติครบ 14 สายการผลติ  

2557 ▪ TK จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่ดว้ยทุนจดทะเบยีน 625.0 ลา้นบาท 

2558 ▪ โ รงงานสาขาหาด ใหญ่และสาขา สุ ราษฎร์ธานี  ได้ รับการรับรอง  PPE จาก  SATRA 

TECHNOLOGY และ MDD จาก Medical Device Safety Service 

▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ไดร้บัการรบัรอง ISO 22000:2005 จาก TÜV SÜV Management Service 

GmbH 
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ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

2559 ▪ โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025:2005 จากส านักมาตรฐาน
หอ้งปฏบิตักิาร กระทรวงสาธารณสุข 

▪ โรงงานสาขาตรัง (TK) เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมีก าลังการผลิตติดตัง้ถุงมือยาง
ธรรมชาตชินิดมแีป้งอยู่ทีป่ระมาณ 4,000 ลา้นชิน้ต่อปี และมสีายการผลติ 12 สายการผลติ 

2560 ▪ STA ซื้อหุ้นของ บรษิัท สยามเซมเพอร์เมด จ ากดั ที่ถือโดย Semperit ทัง้หมด และเปลี่ยนชื่อ
บรษิทัเป็น บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

▪ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  จ าหน่ายหุ้นและเงินลงทุนทัง้หมดใน Shanghai 

Sempermed Glove Sales Co., Ltd. และ Sempermed USA, Inc ในสดัส่วนร้อยละ 100.0 และ
รอ้ยละ 50.0 ตามล าดบั ใหแ้ก่ Semperit มลูค่ารวม 16.2 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา (หรอืเทยีบเทา่
ประมาณ 571.18 ลา้นบาท) เมื่อวนัที ่16 มนีาคม 2560 

▪ โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี ได้รบัการรบัรอง ISO 14001:2015  จาก TÜV SUD  ASIA Pacific 

TÜD SUD  Group 

2561 ▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ขยายสายการผลติเพิม่อกี 6 สายการผลติ เป็น 90 สายการผลติ 

▪ โรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี ขยายก าลงัการผลติครบ 21 สายการผลติ 

2562 ▪ บรษิทัฯ จดัตัง้ขึน้จากการจดทะเบยีนควบบรษิทัระหว่าง ของบรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั และ TK ดว้ยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่จ านวน 825,000,000 บาท  

▪ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 825,000,000 บาท เป็น 990,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ 

เพิม่ทุนจ านวน 1,650,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100.0 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) 

▪ บรษิัทฯ ซื้อเงนิลงทุนใน SDME จากบรษิัท สตาร์เท็กซ์ รบัเบอร์ จ ากดั (“STC”) (ซึ่งเป็นบรษิทั
ย่อยของ STA)  

▪ บรษิทัฯ ซื้อเงนิลงทุนใน STU ทัง้หมดจาก STA 

▪ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 990,000,000 บาท เป็นทุน 

จดทะเบยีนใหม่จ านวน 1,434,780,000 บาท 

▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ขยายสายการผลติเพิม่อกี 4 สายการผลติ เป็น 94 สายการผลติ 

▪ โรงงานสาขาตรงั ขยายสายการผลติเพิม่อกี 5 สายการผลติ เป็น 17 สายการผลติ 

2563 ▪ โรงงานสาขาหาดใหญ่ ขยายสายการผลติเพิม่อกี 6 สายการผลติ เป็น 100 สายการผลติ 

▪ โรงงานสาขาตรงั ขยายสายการผลติเพิม่อกี 7 สายการผลติ เป็น 24 สายการผลติ 

▪ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวนัที ่2 กรกฎาคม 2563 
▪ เมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2563 เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทัฯ จากเดมิ 1.00 บาทต่อหุน้ 

เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ ตามทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ไตรมาสที ่
1 ปี 2564 

▪ เมื่อวนัที่ 7 มกราคม 256  บรษิัทฯ ซื้อหุ้นของ PSE จาก STA และ RBL จ านวน 419,996 หุ้น 
และ 80,000 หุน้ ตามล าดบั รวมคดิเป็นรอ้ยละ 99.9992 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

▪ เมื่อวนัที ่7 มกราคม 256  บรษิทัฯ ซื้อหุน้ของ PS จาก STA จ านวน 399,994 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
99.9985 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษทั 

ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยในกลุ่ม 4 บรษิทั โดยมโีครงสรา้งการถอืหุน้ ดงันี้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิของบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ 

ล าดบั บริษทั ลกัษณะ 

การประกอบธรุกิจ 

ประเทศ 

ท่ีจดัตัง้ 

มูลค่าเงินลงทุน
ตามบญัชีสุทธิ 

ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว  

ณ 31 ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

สดัส่วน 

การถือครองหุ้น  

ณ 31 ธ.ค. 2563 

 (ร้อยละ) 
1 SDME (1) ผูจ้ดัจ าหน่ายถุงมอืยาง 

ในสาธารณรฐัประชาชนจนี  
สาธารณรฐั
ประชาชนจนี 

163.1 (2) 139.4 100.0 

2 STU ผูจ้ดัจ าหน่ายถุงมอืยาง 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

สหรฐัอเมรกิา 267.4 (3) 267.4(3) 100.0 

3 PSE (4) ออกแบบ ผลติ จ าหน่าย ตดิตัง้ 
และบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 

ไทย 1,120.0 (4) 50.00 99.9992 (4) 

4 PS (5) ผลติและจ าหน่ายยางแผ่นรมควนั 
(ปัจจุบนัหยุดประกอบธุรกจิ
ดงักล่าวแลว้ และไม่มกีาร
ประกอบธุรกจิแตอ่ย่างใด) 

ไทย 147.0 (5) 40.00 99.9985 (5) 

หมายเหตุ (1) SDME มอีายุในการด าเนินธุรกจิตัง้แต่วนัที ่31 มนีาคม 2560 ถงึวนัที ่30 มนีาคม 2590 โดยอายุในการด าเนินธุรกจิสามารถ
ขยายต่อไปไดห้ากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ SDME และหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งล่วงหน้าก่อนวนัหมดอายุ 

 (2) อา้งองิจากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่เป็นราคาทุน 

 (3) STU ได้ด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีนในวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2563 จ านวน 6.5 ล้านดอลลาร์สหรฐั คดิเป็นมูลค่าประมาณ 
205.1 ลา้นบาท และวนัที ่17 สงิหาคม 2563 จ านวน 2.0 ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา คดิเป็นมลูค่าประมาณ 62.3 ลา้นบาท 

 (4) STGT ได้ด าเนินการเข้าซื้อหุน้สามญัใน PSE ในวนัที่ 7 มกราคม 2564 จาก STA และ RBL ในจ านวนเงนิทัง้สิ้น 1,120.0 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 99.9992 

 (5) STGT ได้ด าเนินการเขา้ซื้อหุน้สามญัใน PS ในวนัที่ 7 มกราคม 2564 จาก STA ในจ านวนเงนิทัง้สิ้น 147.0 ล้านบาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9985 
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1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผู้ถือหุ้นใหญ ่

ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 กลุ่ม STA มสีดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัฯ รอ้ยละ 56.2 โดยสามารถแสดงภาพรวม
ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบั STA ไดด้งันี้ 

 

STA ในฐานะผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ ไม่มผีลประโยชน์ใดๆ ที่อาจขดัแยง้กบัผลประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของ
บริษัทฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อบริษัทฯ ท าการปรบัโครงสร้างตามแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แล้ว  
บรษิัทฯ และ STA จะมขีอบเขตการด าเนินธุรกิจที่แยกจากกันอย่างชดัเจน โดยบรษิัทฯ เป็นบรษิัทหลกั (Flagship 

Company) ของกลุ่ม STA ในการประกอบธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยาง ในขณะที ่STA กจ็ะด าเนินธุรกจิเกีย่วกบั
การผลติและจ าหน่ายน ้ายางขน้ และผลติภณัฑ์จากยางธรรมชาตอิื่นๆ เช่น ยางแผ่น ยางแท่ง เป็นต้น รวมไปถงึธุรกจิ
สวนยางพารา ทัง้นี้ STA มนีโยบายทีจ่ะไม่ด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นการแขง่ขนักนักบัธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และจะด าเนินการใหบ้รษิทัย่อยของ STA ไม่ด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นการแข่งขนักนักับ
ธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ เช่นกนั ยกเวน้กรณีดงัต่อไปนี้ 

1) การจดัจ าหน่ายถุงมอืยางทีด่ าเนินการอยู่ในปัจจุบนัทีท่ าโดยกลุ่ม STA ในประเทศทีบ่รษิทัฯ และ/หรอืบรษิทั
ย่อยของบรษิทัฯ ยงัไม่ไดร้บัใบอนุญาตเพื่อใหบ้รษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ สามารถจดัจ าหน่ายถุงมอืยางได้ 
อย่างไรกด็ ีเมื่อบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ไดร้บัใบอนุญาตที่เกี่ยวขอ้งแล้ว STA และ/หรอืบรษิัทย่อยของ 
STA จะยกเลกิการจ าหน่ายถุงมอืยางในประเทศเหล่านัน้โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

2) การจดัจ าหน่ายถุงมอืยางใหแ้ก่ภาครฐัและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศส าหรบักรณีที่มเีงื่อนไขในการ
ประมูลว่าจะต้องเป็นผูป้ระมูลรายเดมิ และ/หรอืต้องมคีุณสมบตับิางประการตามคุณสมบตัขิอง STA และ/หรอืบรษิัท
ย่อยของ STA ซึ่งบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ไม่เขา้ข่ายคุณสมบตัดิงักล่าว ในการนี้ บรษิทัฯ และ/หรอื
บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งอาศยัคุณสมบตัขิอง STA และ/หรอืบรษิทัย่อยของ STA อย่างไรกด็ ีหาก
เป็นการประมูลที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนที่จะเข้าร่วมประมูลดงักล่าว STA  

และ/หรอืบรษิทัย่อยของ STA จะไม่เขา้ไปมส่ีวนร่วมในการด าเนินธุรกจิทีอ่าจเป็นการแข่งขนักนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
และ/หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

3) การจดัจ าหน่ายถุงมอืยางใหแ้ก่ลูกคา้รายย่อยในประเทศไทยผ่าน STA เนื่องจากระบบการบนัทกึบญัชี
และระบบการควบคุมสนิคา้คงเหลอื ณ ปัจจุบนัของบรษิทัฯ ไม่ไดถู้กออกแบบไวเ้พื่อรองรบัการจดัจ าหน่ายลูกคา้ราย
ย่อย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าระบบ SAP ทีส่ามารถรองรบัธุรกรรมดงักล่าวไดอ้ย่างสมบูรณ์ และไดต้ดิตัง้ระบบ 
SAP แล้วเสร็จในเดอืนมกราคม 2564 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ดงันัน้ STA และ/หรอืบรษิัทย่อยของ STA จะไม่เขา้ไปม ี

ส่วนร่วมในการจดัจ าหน่ายถุงมอืยางใหแ้ก่ลูกค้ารายย่อยในประเทศไทยดงักล่าวของบรษิัทฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยของ
บรษิทัฯ อกีต่อไป 
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4) การจัดจ าหน่ายถุงมือยางของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ท าการทดลองตลาดโดยการขายถุงมือยางผ่าน Sri Trang Indochina (Vietnam) 

Company Limited (“STV”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของ STA ซึ่งด าเนินธุรกจิจดัหาและจดัจ าหน่ายผลติภณัฑย์างธรรมชาติ
อื่นๆ ของกลุ่ม STA ดว้ย ซึ่งไดแ้ก่ ยางแผ่น ยางแท่ง และน ้ายางขน้ ในการนี้ บรษิทัฯ จะท าการประเมินแนวโน้มของ
ตลาดในการขายถุงมือยางในสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม โดยหากบริษัทฯ สามารถจดัจ าหน่ายถุงมือยางใน
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามได้เกินกว่า 10 ล้านชิ้นต่อเดอืนเป็นระยะเวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 เดอืน หรอืเมื่อ 
STA และบรษิทัฯ พจิารณาเหน็ว่าเหมาะสม แลว้แต่อย่างใดจะเกดิขึน้ก่อน บรษิทัฯ จะจดัตัง้บรษิทัย่อยเพื่อจดัจ าหน่าย
ถุงมือยางในสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนามโดยตรงโดยไม่มีการจดัจ าหน่ายถุงมือยางผ่ าน STV อีกต่อไป ทัง้นี้ 
ภายหลงัจากการจดัตัง้บรษิทัย่อยดงักล่าวของบรษิทัฯ เพื่อจดัจ าหน่ายถุงมอืยางในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนามแล้ว 
STA และ/หรอืบรษิทัย่อยของ STA จะไม่เขา้ไปมส่ีวนร่วมในการจดัจ าหน่ายถุงมอืยางของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย
ของบรษิทัฯ ในสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามอกีต่อไป 

ปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีารจดัซื้อวตัถุดบิหลกั คอื น ้ายางขน้จากกลุ่ม STA เพื่อผลติถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง
และถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้งโดยบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาซื้อขายน ้ายางขน้กบับรษิทัในกลุ่ม STA ในไตรมาสที ่
2 ปี 2562 นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัมกีารจดัซื้อวตัถุดบิอื่นๆ เช่น ไม้ฟืน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลงิในกระบวนการผลติ โดย
บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาซื้อขายไมฟื้นกบับรษิทัในกลุ่ม STA ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 

นอกจากนี้ กลุ่ม STA ยงัให้การสนับสนุนทางธุรกิจอื่นๆ แก่บรษิัทฯ เช่น การบรกิารด้านการขนส่งระหว่าง
บรษิัทฯ การเช่าคลงัสนิค้า อุปกรณ์ ส านักงาน และอื่นๆ ระหว่างบรษิัทฯ และงานบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เป็นต้น ในส่วนของการบริการด้านวศิวกรรม การซ่อมบ ารุง ท าความสะอาด และสอบเทยีบ ที่ ให้บรกิารโดย PSE 

บรษิทัฯไดเ้ขา้ซื้อหุน้สามญัของ PSE จาก STA และ RBL ทีร่อ้ยละ 99.9992 ณ วนัที ่7 มกราคม 2564 จงึถอืใหปั้จจบุนั 
STA ไม่ไดใ้หก้ารสนับสนุนในการบรกิารดงักล่าว
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่น โดยมี
ผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง และถุงมอืยางไนไตรล์ ทัง้นี้  
ถุงมือยางที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่ เป็นถุงมือยางที่มีคุณสมบัติส าหรับใช้ในทางการแพทย์  
โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โรงงานของบริษัทฯ มีก าลงัการผลิตติดตัง้รวมประมาณ 32,619 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่ง 
บรษิทัฯ ถอืเป็นผูผ้ลติถุงมอืยางรายใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยและใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลกโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

สาขา ท่ีตัง้ ก าลงัการผลิตติดตัง้  
(ล้านช้ินต่อปี) 

วตัถดิุบหลกั ผลิตภณัฑ์ 

โรงงานสาขาหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่  
จงัหวดัสงขลา 

17,278 น ้ายางขน้ 

น ้ายางสงัเคราะห ์

ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง 
และไม่มแีป้ง ถุงมอืยางไนไตรล ์

โรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี อ าเภอกาญจนดษิฐ ์
จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

5,703 น ้ายางขน้ 

น ้ายางสงัเคราะห ์

ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง 
ถุงมอืยางไนไตรล ์

โรงงานสาขาตรงั อ าเภอกนัตงั  
จงัหวดัตรงั 

10,091 น ้ายางขน้ ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง 

 

โครงสร้างรายได ้

รายได้หลักจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย  (1) รายได้จากธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่าย 

ถุงมอืยาง (2) รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑย์างธรรมชาต ิและ (3) รายไดอ้ื่น โดยโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ ส าหรบั
ปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี้  

รายได้ งบการเงินรวม 

เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ 

ส าหรบัปี ส้ินสุด 31 ธ.ค. 

งบการเงินรวมส าหรบัปี  

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายไดจ้ากการผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยาง         

▪ รายได้จากธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายถุงมือ
ยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง 

3,384.9 30.6  4,270.3 34.9 10,875.9 35.8 

▪ รายได้จากธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายถุงมือ
ยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง 

3,012.1  27.2  3,204.8 26.2 7,306.9 24.0 

▪ รายไดจ้ากธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอื
ยางไนไตรล์ 

4,404.1  39.7  4,519.1 37.0 12,222.4 40.2 

รวมรายได้จากการผลิตและ 
จดัจ าหน่ายถงุมือยาง 

10,801.1 97.5 11,994.2 98.1 30,405.1 98.5 

2. รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑย์างธรรมชาต(ิ1) 187.5 1.7 - - - - 

รวมรายได้จากการขาย 10,988.6 99.2  11,994.2 98.1 30,405.1 98.5 
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รายได้ งบการเงินรวม 

เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ 

ส าหรบัปี ส้ินสุด 31 ธ.ค. 

งบการเงินรวมส าหรบัปี  

ส้ินสุด 31 ธ.ค. 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

3. รายไดอ้ื่น (2) 91.0 0.8  229.9 1.9 448.6 1.5 

รวมรายได้ 11,079.6 100.0  12,224.1 100.0 30,853.7 100.0 

หมายเหตุ (1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติของ STU ซึ่งในปี 2561 STA มนีโยบายในการขายผลิตภณัฑ์ยางธรรมชาติ
โดยตรงกบัลูกค้าในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยในไตรมาส 3 ของปี 2561 STU ได้มกีารปรบัแผนการด าเนินธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นทีก่ารจ าหน่ายถุงมอืยางเท่านัน้ 

 (2) รายได้อื่น โดยหลกัประกอบด้วย รายได้ทางการเงนิ ก าไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปลี่ยน ก าไรจากการขายซากเศษวสัดุ รายได้เงนิคนืภาษี รายได้ค่าสนิไหมทดแทนจากประกนัภยั และรายได้เงนิ
ชดเชยโครงการสนับสนุนสนิเชื่อผูป้ระกอบการผลติภณัฑย์างจากการยางแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

ส าหรบัปรมิาณการจ าหน่ายถุงมอืยางของบรษิทัฯ ซึ่งรวมทัง้ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้งและไม่มแีป้ง และ
ถุงมอืยางไนไตรลส์ าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี้ 

 

 

 

(หน่วย: ลา้นชิ้น) 

งบการเงินรวม 

เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ 

ส าหรบัปี ส้ินสุด 

ณ 31 ธ.ค. 2561 

งบการเงินรวม ส าหรบัปี 

ส้ินสุด ณ 31 ธ.ค. 2562 

งบการเงินรวม ส าหรบัปี 

ส้ินสุด ณ 31 ธ.ค. 2563 

ปรมิาณการจ าหน่ายถุงมอืยาง
ธรรมชาตชินิดมแีป้งและไม่มแีป้ง 
และถุงมอืยางไนไตรล ์

15,786.8 19,891.9 27,964.8 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะผลติภณัฑเ์เป็น 2 ธุรกจิ ดงันี้ 

(1) ธรุกิจผลิตและจดัจ าหน่ายถงุมือยางธรรมชาติ 

ถุงมอืยางธรรมชาต ิ(Natural Rubber Glove: NR) เป็นถุงมอืยางชนิดหนึ่งซึง่ผลติโดยใชว้ตัถุดบิหลกั คอื 
น ้ ายางข้น (Concentrated Latex) โดยถุงมือยางธรรมชาติเป็นถุงมือยางที่มีคุณสมบัติด้านความยืดหยุ่น  ความ
สะดวกสบายในการสวมใส่ (Relaxation) รวมถึงการย่อยสลายโดยธรรมชาติ (Biodegradation) ที่ดีกว่าถุงมือยาง 
ไนไตรล ์ทัง้นี้ ถุงมอืยางธรรมชาตทิีบ่รษิทัฯ ผลติและจดัจ าหน่ายสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี้ 

(1.1) ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง (Natural Rubber Powdered Glove: NRPD glove) เป็นถุงมอืยาง
ธรรมชาตทิีม่กีารเคลอืบแป้งในถุงมอืเพื่อช่วยใหผู้้สวมใส่สามารถสวมใส่ถุงมอืไดง้่ายมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้
แป้งขา้วโพดเป็นวตัถุดบิ เนื่องจากไม่มสีารอนัตรายและมคีวามปลอดภยัด้านอาหาร นอกจากนี้  ถุงมอืยางธรรมชาติ
ชนิดมแีป้งยงัมกีระบวนการผลติทีซ่บัซ้อนน้อยกว่าถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง และถุงมอืยางไนไตรล์ ส่งผลให้ 
ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้งมรีาคาถูกกว่าถุงมอืยางประเภทอื่น 
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(1.2) ถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้ง (Natural Rubber Powder Free Glove: NRPF glove) เป็น
ผลติภณัฑ์ทางเลอืกทีถู่กพฒันาดว้ยการใชเ้ทคโนโลยใีนการเคลอืบผวิสมัผสัภายในถุงมอืยาง เพื่อใหส้ามารถสวมใส่ 

ไดง้า่ยโดยไม่ตอ้งใชแ้ป้งขา้วโพด 

(2)  ธรุกิจผลิตและจดัจ าหน่ายถงุมือยางไนไตรล ์

ถุงมือยางไนไตรล์ (Nitrile Glove) เป็นถุงมือยางซึ่งผลิตโดยใช้วัตถุดิบหลัก  คือ น ้ ายางไนไตรล ์

บวิทาไดอนี หรอืน ้ายางไนไตรล ์(Nitrile Butadiene Rubber: NBR) ซึง่เป็นน ้ายางสงัเคราะหช์นิดหนึ่ง โดยถุงมอืยางไน
ไตรลม์คีุณสมบตัแิขง็แรง ทนทานต่อการฉีกขาดและเจาะทะลุ และทนทานต่อสารเคมแีละการเปลีย่นแปลงของอุณหภูมิ
ไดด้กีว่าถุงมอืยางธรรมชาต ิอกีทัง้ ยงัเป็นผลติภณัฑท์างเลอืกส าหรบัผูส้วมใส่ถุงมอืยางทีแ่พโ้ปรตนีจากยางธรรมชาต ิ
โดยบรษิทัฯ ผลติถุงมอืยางไนไตรลเ์พยีงรปูแบบเดยีวเท่านัน้ คอื ถุงมอืยางไนไตรลช์นิดไม่มแีป้ง 

ทัง้นี้ หากพจิารณาถุงมอืยางธรรมชาต ิและถุงมอืยางไนไตรล์ทีบ่รษิทัฯ ผลติและจดัจ าหน่าย สามารถจ าแนก
ได้ตามลกัษณะการใช้งานเป็น 2 ประเภทหลกั คอื ถุงมอืยางส าหรบัใช้ในการตรวจโรคทัว่ไป (Examination Glove) 
และถุงมือยางส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม ( Industrial Glove) เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมความงาม 
อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นตน้ โดยถุงมอืยางแต่ละชนิดอาจมคีุณสมบตัทิีแ่ตกต่างกนั
ตามแต่ลกัษณะการใชง้าน ทัง้นี้ ถุงมอืยางทีบ่รษิทัฯ ผลติและจดัจ าหน่ายโดยส่วนใหญ่เป็นถุงมอืยางส าหรบัใชใ้นทาง
การแพทย ์ 

ในปี 2563 บริษัทฯ ผลิตถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ในลักษณะ OEM คิดเป็นสัดส่วน 

รอ้ยละ 80.2 ของรายไดจ้ากการผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยาง รวมถงึผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาต ิและถุง
มอืยางไนไตรลภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 19.8 ของรายไดจ้ากการผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยาง โดยบรษิทัฯ ไดผ้ลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยาง
ธรรมชาต ิและถุงมอืยางไนไตรลภ์ายใตเ้ครื่องหมายการคา้ (ทัง้ทีจ่ดทะเบยีนและอยู่ระหว่างการจดทะเบยีน) ของบรษิทั
ฯ และบริษัทย่อย และบริษัทในกลุ่ม STA อาทิ ศรีตรงัโกลฟส์, SRI TRANG GLOVES, ซาโตรี่, I’M GLOVE, ฟิน, 

Super Care, S-Gloves, WELLGUARD, Super Gard, Sriex, SRITECH, Shi-Rui-Kang และ Ventyv เป็นต้น (โปรด
พจิารณารายละเอยีดเกีย่วกบัเครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในส่วนที ่1 หวัขอ้ 4 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการ
ประกอบธุรกิจ) ทัง้นี้ บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตถุงมอืยางธรรมชาติและถุงมอืยางไนไตรล์ได้หลากหลาย
คุณสมบตั ิไม่ว่าจะเป็นคุณสมบตัใินด้านขนาด น ้าหนัก ความหนา ความยาว พืน้ผวิสมัผสั และคุณสมบตัพิเิศษอื่นๆ 
ของถุงมอืยาง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทีห่ลากหลายทัว่ทุกมุมโลก 

ตวัอย่างผลติภณัฑถ์ุงมอืยางธรรมชาตภิายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สามารถแสดงได้
ดงัต่อไปนี้ 

ตราสินค้า ภาพแสดงสินค้า / ผลิตภณัฑ ์

ศรีตรงัโกลฟส ์
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ตราสินค้า ภาพแสดงสินค้า / ผลิตภณัฑ ์

SRI TRANG GLOVES 

 

 

ซาโตรี ่

 

 
I’M GLOVE 

 

 

ฟิน 

 
 

Super Care 

 

 
WELLGUARD 

 

 
Ventyv 

 

 



บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

15 

ตราสินค้า ภาพแสดงสินค้า / ผลิตภณัฑ ์

Super Gard 

 

 
Sriex 

 

 

ตวัอย่างผลติภณัฑ์ถุงมอืยางไนไตรล์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทในกลุ่ม
ศรตีรงั สามารถแสดงไดด้งัต่อไปนี้ 

ตราสินค้า ภาพแสดงสินค้า / ผลิตภณัฑ ์

ศรีตรงัโกลฟส ์

 

 
SRI TRANG GLOVES 

 

 

Super Care 

 

 
Super Gard 

 

 
I’M GLOVE 
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ตราสินค้า ภาพแสดงสินค้า / ผลิตภณัฑ ์

SRITECH 

 
 

 

 

 
Sriex 

 

 
Ventyv 

 

 
Shi-Rui-Kang 
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2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

2.2.1 การตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัฯ ผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาต ิและถุงมอืยางไนไตรล์ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งรายไดส่้วน
ใหญ่ของบริษัทฯ มาจากการจดัจ าหน่ายสินค้าไปยงัต่างประเทศ โดยประเทศที่เป็นตลาดหลกัของบริษัทฯ ได้แก่ 
ประเทศไทย ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศในทวปียุโรป ประเทศญีปุ่่ น ประเทศเยอรมนี และสาธารณรฐัประชาชนจนี 

รายไดจ้ากการผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาติและถุงมอืยางไนไตรล์ ในแต่ละทวปีทัว่โลก ส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 สามารถจ าแนกตามแหล่งทีม่าของรายไดไ้ดด้งันี้  

 
2561(1) 2562(2) 2563(2) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการผลติและจดัจ าหน่าย       

ทวปีเอเชยีแปซฟิิก  4,458.5  41.3  4,655.5  38.8  11,096.9  36.5  

ทวปียุโรป  2,135.7  19.8  2,411.3  20.1  7,561.5  24.9  

ทวปีอเมรกิาเหนือ  2,480.1  23.0  2,579.3  21.5  6,457.9  21.2  

ทวปีอเมรกิาใต ้  994.4  9.2  1,443.5  12.0  3,041.3  10.0  

ทวปีตะวนัออกกลาง  281.2  2.6  426.5  3.6  1,119.9  3.7  

ทวปีแอฟรกิา  336.8  3.1  395.5  3.3  860.4  2.8  

ทวปีออสเตรเลยีและโอเชยีเนีย  114.5  1.1  82.6  0.7  267.2  0.9  

รวมรายได้จากการผลิตและจดัจ าหน่าย 10,801.1 100.0 11,994.1 100.0 30,405.1 100.0 

หมายเหตุ (1) รายได้จากการผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 จดัท าตามงบการเงนิรวมเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

 (2) รายไดจ้ากการผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 จดัท าตามงบการเงนิ
รวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 ตามล าดบั 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มชี่องทางการจดัจ าหน่ายถุงมอืยางใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
การจดัจ าหน่ายถุงมอืยางภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และบรษิัทในกลุ่ม STA และการรบัจา้ง
ผลติในลกัษณะ OEM ดงันี้  

(ก) ถงุมือยางภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และบริษทัในกลุ่ม STA 

บรษิทัฯ จดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาต ิและถุงมอืยางไนไตรล์ภายใต้เครื่องหมายการค้า (ทัง้ทีจ่ดทะเบยีน 
และอยู่ระหว่างการจดทะเบยีน) ของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิัทฯ และบรษิทัในกลุ่ม STA เช่น ศรตีรงัโกลฟส์, SRI 

TRANG GLOVES, ซาโตรี่ , I’M GLOVE, ฟิน , Super Care, S-Gloves, WELLGUARD, Sriex, Shi Rui Kang และ 
Ventyv ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการจดัจ าหน่ายผ่านผูแ้ทนจ าหน่ายทีม่ศีกัยภาพในแต่ละ
ประเทศ ซึ่งมทีัง้ผูแ้ทนจ าหน่ายทีเ่ป็นบุคคลภายนอก บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม STA (บรษิทัฯ มคีวาม
จ าเป็นต้องขายถุงมอืยางบางส่วนผ่าน STA ในปี 2563 เนื่องจากขอ้จ ากดัด้านกฎหมายในการขอใบอนุญาตเพื่อให้
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ สามารถจดัจ าหน่ายถุงมอืยางในต่างประเทศบางประเทศ รวมถงึงานคงคา้งทีย่งั
ไม่ไดส่้งมอบตามสญัญาประมลูงาน ซึง่ประมลูในนามของ STA และขอ้จ ากดัทางดา้นระบบการบรหิารสนิคา้คงคลงัของ
บริษัทฯ ที่จงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่งยงัไม่สามารถรองรบัการจ าหน่ายถุงมือยางให้แก่ลูกค้ารายย่อยในประเทศได้ 
อย่างไรก็ด ีปัจจุบนับรษิัทฯ อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตเพื่อให้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ สามารถจดั
จ าหน่ายถุงมอืยางในต่างประเทศบางประเทศได ้และเมื่อเดอืนมกราคม 2564 บรษิทัฯ ไดท้ าการตดิตัง้ระบบการบรหิาร
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สนิคา้คงคลงัภายใต้ระบบ SAP ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการเสรจ็สิ้นแล้ว ดงันัน้ STA และ/หรอืบรษิทัย่อยของ STA จะไม่
เขา้ไปมส่ีวนร่วมในการจดัจ าหน่ายถุงมอืยางใหแ้ก่ลูกคา้รายย่อยในประเทศไทยดงักล่าวของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย
ของบรษิทัฯ อกีต่อไป ทัง้นี้ ผูแ้ทนจ าหน่ายจะเป็นผูก้ระจายสนิคา้ไปยงัผู้บรโิภคผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โรงพยาบาล 
รา้นจ าหน่ายยาและเครื่องมอืทางการแพทย ์คลนิิก และรา้นอาหาร เป็นต้น ทัง้นี้ การจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ผูแ้ทนจ าหน่าย
เป็นการจดัจ าหน่ายแบบขายขาด ซึ่งบรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการรบัคนืผลติภณัฑ์ในกรณีทีผู่แ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถ
ขายสนิคา้ไดห้มด 

 นอกจากการจดัจ าหน่ายผ่านผูแ้ทนจ าหน่ายทีม่ศีกัยภาพในแต่ละประเทศแลว้นัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของ
บรษิทัฯ ยงัด าเนินการจดัจ าหน่ายถุงมอืยางภายใต้เครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และบรษิทั
ในกลุ่ม STA โดยตรงใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศไทย สาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศสหรฐัอเมรกิา ผ่านทางรา้นคา้
ปลกี (Modern Trade) รา้นสะดวกซื้อ (Convenient Store) และช่องทางออนไลน์ และการจดัจ าหน่ายสนิคา้โดยตรงไป
ยงักลุ่มลูกคา้ เช่น โรงพยาบาล และรา้นจ าหน่ายยาและเครื่องมอืทางการแพทย ์และคลนิิก เป็นตน้  

(ข) ถงุมือยางท่ีบริษทัฯ รบัจ้างผลิต (OEM) 

บรษิทัฯ จดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาต ิและถุงมอืยางไนไตรล์ทีบ่รษิทัฯ รบัจา้งผลติ (OEM) ผ่านทางผูแ้ทน
จ าหน่ายทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลภายนอก และบรษิัทในกลุ่ม STA (บรษิัทฯ มี
ความจ าเป็นต้องขายถุงมอืยางบางส่วนผ่าน STA เนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นกฎหมายในการขอใบอนุญาตเพื่อใหบ้รษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ สามารถจดัจ าหน่ายถุงมอืยางในต่างประเทศบางประเทศ รวมถงึงานคงคา้งทีย่งัไม่ได้ส่ง
มอบตามสญัญาประมูลงาน ซึ่งประมูลในนามของ STA อย่างไรก็ด ีปัจจุบนับรษิัทฯ อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต
เพื่อให้บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ สามารถจดัจ าหน่ายถุงมอืยางในต่างประเทศบางประเทศได้) โดยผู้แทน
จ าหน่ายจะเป็นผูก้ระจายสนิคา้ไปยงัผูแ้ทนจ าหน่ายอกีทอดหนึ่ง หรอืผูบ้รโิภค เช่น โรงพยาบาล คลนิิก รา้นจ าหน่ายยา
และเครื่องมอืทางการแพทย์ ร้านค้าปลกี (Modern Trade) ร้านสะดวกซื้อ (Convenient Store) โดยธุรกิจ OEM ของ
บรษิทัฯ จะด าเนินการตัง้แต่ข ัน้ตอนการผลติถุงมอืยาง จนกระทัง่ข ัน้ตอนบรรจุถุงมอืยางและตดิเครื่องหมายการคา้ของ
ผูจ้า้งผลติ ทัง้นี้ การจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ผูแ้ทนจ าหน่ายเป็นการจดัจ าหน่ายแบบขายขาดซึ่งบรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการ
รบัคนืผลติภณัฑใ์นกรณีทีผู่แ้ทนจ าหน่ายไม่สามารถขายสนิคา้ไดห้มด 

บรษิัทฯ มกีารท าการตลาดส าหรบัธุรกิจ OEM โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการติดต่อกบัผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง
ผ่านทมีงานฝ่ายการตลาดทีม่ปีระสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ โดยทมีงานฝ่ายการตลาดของบรษิทัฯ จะร่วม
หารอืกบัผูแ้ทนจ าหน่าย เพื่อน าเสนอผลติภณัฑ์ถุงมอืยางและขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ รวมทัง้สอบถาม
ความต้องการของลูกค้า เพื่อน ามาพฒันาผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า อีกทัง้ บรษิัทฯ ยงัเขา้
ร่วมงานแสดงสนิคา้ดา้นเครื่องมอืแพทยท์ัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 

ทัง้นี้ รายไดส่้วนใหญ่ของบรษิทัฯ มาจากการรบัจา้งผลติถุงมอืยางในลกัษณะ OEM โดยรายไดจ้ากการรบัจา้ง
ผลิตถุงมือยางในลกัษณะ OEM และรายได้จากการผลิตและจดัจ าหน่ายถุงมือยางภายใต้เครื่องหมายการค้าของ  

บรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม STA ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
85.8 และ 14.2 ของรายไดร้วมจากการผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยาง ตามล าดบั และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 80.2 และ 19.8 ของรายไดร้วมจากการผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยาง ตามล าดบั 

รายไดจ้ากการ (1) ผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางภายใต้เครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ
บรษิทัในกลุ่ม STA และ (2) รบัจา้งผลติถุงมอืยางในลกัษณะ OEM ใหแ้ก่ลูกคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 สามารถจ าแนกไดด้งันี้  
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รายได้ 
2561(1) 2562(2) 2563(2) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางภายใต้เครื่องหมาย
การคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยและบรษิทัในกลุ่ม STA 

1,563.6  14.5 1,704.3 14.2 6,011.0 19.8 

รายไดจ้ากการรบัจา้งผลติถุงมอืยางในลกัษณะ OEM 9,237.5  85.5 10,289.9 85.8 24,394.1 80.2 

รวมรายได้จากการผลิตและจดัจ าหน่ายถงุมือยาง 10,801.1  100.0 11,994.2 100.0 30,405.1 100.0 

หมายเหตุ (1) รายได้จากการผลิตและจัดจ าหน่ายถุงมือยางส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดท าตามงบการเงินรวมเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  

 (2) รายได้จากการผลิตและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 จดัท าตามงบการเงนิรวม
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 ตามล าดบั 

2.3 ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั 

2.3.1 ภาพรวมอตุสาหกรรมถงุมือยาง 

ถุงมือยางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์อุตสาหกรรมความงาม  เป็นต้น ทัง้นี้ เนื่องจากถุงมอืยาง
จัดเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันเชื้อโรค สารเคมี รวมไปถึงสิ่งปนเป้ือนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

ในปัจจุบนั ถุงมอืยางทีผ่ลติและใชโ้ดยทัว่ไปสามารถจ าแนกตามวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ ถุงมอื
ยางธรรมชาตทิัง้ชนิดมแีป้งและชนิดไม่มแีป้ง ถุงมอืยางไนไตรล์ และถุงมอืไวนิล ทัง้นี้ หากพจิารณาประเภทของถุงมอื
ยางตามลกัษณะการใชง้าน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ดงันี้ 

(1) ถงุมือยางท่ีใช้ในทางการแพทย ์(Medical Glove)  

เป็นถุงมอืยางทีใ่ชส้ าหรบัทางการแพทย ์ซึง่สามารถแบ่งได ้2 ชนิด ไดแ้ก่ 

▪ ถงุมือยางทีใ่ช้ในงานผ่าตดัหรือทางศลัยกรรม (Surgical Glove) เป็นถุงมอืยางทีม่ลีกัษณะเนื้อบาง
เหนียวและมคีวามยาวถงึขอ้ศอก มคีวามแขง็แรง และตอ้งผ่านการฆา่เชือ้โดยเครื่องแกมมาเรย ์อกีทัง้ ยงัเป็นถุงมอืยาง
ทีใ่ชเ้พยีงครัง้เดยีวแลว้ทิง้ ถุงมอืยางประเภทนี้ตอ้งอาศยัเทคโนโลยกีารผลติทีค่่อนขา้งสงู เน่ืองจากเป็นถุงมอืทีต่อ้งการ
ความสะอาดและคุณภาพสงูกว่าถุงมอืยางทีใ่ชใ้นงานตรวจโรคทัว่ไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นถุงมอืยางธรรมชาตเิป็นหลกั 

▪ ถงุมือยางทีใ่ช้ในงานตรวจโรคทัว่ไป (Examination Glove) เป็นถุงมอืยางทีม่รีาคาถูกกว่าถุงมอืยาง
ที่ใช้ในงานผ่าตัดหรือทางศัลยกรรม ถุงมือยางประเภทนี้จะออกแบบเพื่อให้ใส่ง่าย แกะห่อได้อย่างรวดเร็ว  
มคีวามบาง กระชบัมอื สัน้แค่ขอ้มอื ใชค้รัง้เดยีวทิ้งโดยไม่มกีารน ามาใชซ้ ้า โดยถุงมอืยางที่ใชใ้นงานตรวจโรคทัว่ไปมี
ทัง้ถุงมอืยางธรรมชาตทิัง้ชนิดมแีป้งและชนิดไม่มแีป้ง และถุงมอืยางไนไตรล ์โดยถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้งมรีาคา
ถูกกว่าถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้งและถุงมอืยางไนไตรล์ ในขณะทีถุ่งมอืยางไนไตรล์นัน้จะมคีุณสมบตัแิขง็แรง 
ทนทานต่อการฉีกขาดและเจาะทะลุ และทนทานต่อสารเคม ีน ้ามนัปิโตรเลยีม และตวัท าละลายทีไ่ม่มขี ัว้ต่างๆ รวมไป
ถึงทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมไิด้ดกีว่าถุงมอืยางธรรมชาต ินอกจากนี้  ถุงมอืยางไนไตรล์และถุงมอืยาง
ธรรมชาตชินิดไม่มแีป้งยงัเป็นผลติภณัฑท์างเลอืกส าหรบัผูส้วมใส่ถุงมอืยางที่แพโ้ปรตนีจากยางธรรมชาต ิและ/หรอืแป้ง 

(2) ถงุมือยางส าหรบัใช้ในอตุสาหกรรม (Industrial Glove)  

เป็นถุงมอืทีม่ลีกัษณะเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรม เช่น ในอุตสาหกรรมอาหาร ถุงมอืยางอาจตอ้งมคีุณสมบตัิ
ที่ตรงตามมาตรฐานในกระบวนการผลิตอาหารในประเทศต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good 
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Manufacturing Practice (GMP)) ระบบการจดัการคุณภาพดา้นความปลอดภยั (Hazard Analysis and Critical Control 

Point (HACCP)) และมาตรฐานอาหารฮาลาล เป็นต้น ในขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถุงมอืยางที่ใช้จะต้องมี
ความบางและกระชบั และควบคุมปรมิาณอนุภาคฝุ่ นละอองและสิง่ปนเป้ือนต่างๆ รวมไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น 
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและโรงแรม และอุตสาหกรรมหา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้ 

(3) ถงุมือยางท่ีใช้ในครวัเรือน หรือถงุมือแม่บ้าน (Household Glove)  

เป็นถุงมอืยางทีม่คีวามแขง็แรง ทนทาน และมคีวามหนา เนื่องจากตอ้งสมัผสักบัน ้า ผงซกัฟอก หรอืน ้ายาท า
ความสะอาดต่างๆ อกีทัง้ ถุงมอืยางชนิดดงักล่าวยงัถูกออกแบบใหม้อีายุการใชง้านไดน้านและอาจสามารถน ากลบัมา
ใชซ้ ้าได ้

2.3.2 อปุสงคข์องอตุสาหกรรมถงุมือยาง 

 ความตอ้งการใชถุ้งมอืยางในทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางการแพทย์เตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดย
สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางแห่งมาเลเซยี (Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association “MARGMA”) ประมาณ
การความต้องการใชถุ้งมอืยางทัว่โลกในปี 2560 2561 และ 2562 เท่ากบั 233,000 ล้านชิ้นต่อปี 268,000 ล้านชิ้นต่อปี 

และ 300,000 ลา้นชิน้ต่อปี ตามล าดบั และเป็นทีค่าดการณ์ว่าในปี 2563 ความตอ้งการถุงมอืยางเตบิโตสงูถงึรอ้ยละ 20 
ถงึรอ้ยละ 50 อยู่ที ่360,000 - 585,000 ล้านชิ้นต่อปี ดงัแสดงในแผนภูมิ 1.1 ประมาณการความต้องการใชถุ้งมอืยาง
ทัว่โลกส าหรบัปี 2559 – 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจยัหลกั 2 ประการ (1) การเตบิโตของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
และ (2) การเตบิโตของการใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขอนามยัของผูบ้รโิภคทัว่โลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก าลงั
พฒันา 

แผนภมิู 1.1 ประมาณการความต้องการใช้ถงุมอืยางทัว่โลกส าหรบัปี 2559 – 2563 

 

ทีม่า: MARGMA Industry Brief 2016, 2018 and 2019 on the Rubber Glove Industry และ 2020 Market Report โดย HIDA 

Research & Analytics 

 

(1) การเติบโตของอตุสาหกรรมทางการแพทย ์(Healthcare Industry) 

การเติบโตของอุตสาหกรรมทางการแพทย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยสนับสนุนความต้องการใช้ถุงมือยาง  

ทัว่โลก เนื่องจากถุงมอืยางเป็นอุปกรณ์ทีส่ าคญัในทุกขัน้ตอนของการใหบ้รกิารทางการแพทย์ เช่น การตรวจคดักรอง
โรค การตรวจวนิิจฉัยโรค การตรวจในหอ้งปฏบิตักิาร (Lab Test) และขัน้ตอนการรกัษาโรค รวมไปถงึการใหบ้รกิาร

360 



บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

21 

ทางการแพทย์อื่นๆ ทัง้นี้ องค์การอนามยัโลก (World Health Organization “WHO”) ระบุว่าในปี 2559 ค่าใชจ้่ายดา้น
การดูแลสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยารกัษาโรคและเครื่องมือทางการแพทย์จากการเก็บข้อมูลในกลุ่มประเทศ
ตัวอย่างจ านวน 46 ประเทศ คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 19.0 ของค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพทัง้หมด โดย
ค่าใชจ้่ายดา้นการดแูลสุขภาพทีเ่ตบิโตขึน้ในทุกภูมภิาคทัว่โลกเป็นผลมาจากปัจจยัทีส่ าคญัหลายประการ ไดแ้ก่ 

(1.1) การเติบโตของประชากรผู้สูงอายุทัว่โลก (Aging Population) 

จ านวนประชากรผูสู้งอายุทัว่โลกเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย OECD คาดการณ์ว่าอตัราส่วนจ านวนประชากรที่
มอีายุมากกว่า 65 ปีต่อจ านวนประชากรทัว่โลกจะเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 8.9 ของประชากรทัง้หมดในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 
10.9 ในปี 2570 หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีรอ้ยละ 2.2   

(1.2) การเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย ์รวมถึงนโยบายภาครฐัด้านสาธารณสุขในกลุ่มประเทศ
ท่ีมีการเติบโตสูง 

การเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศก าลงัพฒันาถือเป็นโอกาสในการเติบโตมากขึ้นส าหรบั
อุตสาหกรรมทางการแพทยท์ัว่โลก โดยรายงาน World Health Statistics 2020: Monitoring for Health SDGs ทีจ่ดัท า
โดย WHO พบว่ากลุ่มทีม่คี่าดชันีสูงทีสุ่ด คอื กลุ่มประเทศในทวปีอเมรกิา ซึ่งมคี่าดชันีเท่ากบัร้อยละ 79.0 ในขณะที่
กลุ่มทีม่คี่าดชันีต ่าทีสุ่ด คอื กลุ่มประเทศในทวปีแอฟรกิา ซึง่มคี่าดชันีเท่ากบัรอ้ยละ 46.0 

(1.3) อตัราการเพ่ิมขึ้นของโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable Diseases “NCDs”) 

อตัราการเพิม่ขึ้นของโรคไม่ติดต่อทัว่โลกยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลใหเ้กิดการเติบโตของอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใชถุ้งมอืยางทัว่โลกเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยจากรายงานของ WHO ในปี 
2559 พบว่ากลุ่มโรคไม่ตดิต่อไดค้ร่าชวีติประชากรโลกไปประมาณกว่า 41 ล้านคน และคดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
71.0 ของสาเหตุการตายของประชากรโลกทัง้หมด โดยโรคหลกัๆ ในกลุ่มโรคไม่ตดิต่อ ไดแ้ก่ โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
โรคมะเรง็ โรคระบบทางเดนิหายใจ และโรคเบาหวาน  

(1.4) การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง 

ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ทัว่โลกได้เผชิญกับเหตุการณ์การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงหลาย
เหตุการณ์ เช่น การระบาดของโรคทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome “SARS”) 
ในช่วงปี 2545-2546 ส่งผลใหม้ผีูต้ดิเชื้อจากโรคตดิต่อดงักล่าวกว่า 8,000 ราย การระบาดของโรคไขห้วดันกสายพนัธุ ์
A (Influenza A H5N1) ที่เริม่ระบาดในช่วงปี 2547 และมกีารระบาดที่รุนแรงมากขึน้ในช่วงปี 2548-2550 โดย WHO 

ไดร้ายงานว่ามจี านวนผูต้ดิเชื้อประมาณ 800 ราย การระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ชนิด A (H1N1) ในช่วง
ปี 2552-2553 ทีเ่กดิการระบาดไปทัว่โลก มจี านวนผูต้ดิเชื้อจากโรคตดิต่อดงักล่าวกว่า 490,000 ราย และการระบาด
ของโรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome “MERS”)  ซึ่งเริม่มกีารระบาดตัง้แต่ปี 
2555 ในทวปีตะวนัออกกลาง และมกีารระบาดอย่างรุนแรงในช่วงตน้ปี 2557 มจี านวนผูต้ดิเชือ้กว่า 2,500 ราย  

นับตัง้แต่ปลายปี 2562 ทัว่โลกก าลงัเผชญิกบัเหตุการณ์การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงอีกครัง้ ซึ่งได้แก่ 
 โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีม่จีุดเริม่ต้นจากสาธารณรฐัประชาชนจนี และภายหลงัไดแ้พร่ระบาดไป
ทัว่โลก ซึ่ง ณ ปัจจุบนั ยงัไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคดงักล่าวได้ ส่งผลใหจ้ านวนผูต้ดิเชือ้จากไวรสัดงักล่าว
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 WHO รายงานว่ามผีูต้ดิเชื้อจากไวรสัดงักล่าวแล้วเกนิกว่า 100 
ล้านรายทัว่โลก ซึ่งถอืเป็นจ านวนทีสู่งมากหากเทยีบกบัจ านวนผู้ตดิเชื้อจากเหตุการณ์โรคระบาดอื่นๆ ในอดตีตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น และแม้ว่าปัจจุบนัจะมีการคิดค้นและพฒันาวคัซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่
ปรมิาณผูต้ดิเชือ้ยงัคงเพิม่สงูขึน้ในหลายประเทศ ตลอดจนพบการกลายพนัธุข์องโรคดงักล่าวเช่นกนั  
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ทัง้นี้ จ านวนผู้ติดเชื้อที่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องถอืเป็นอีกหนึ่งปัจจยัส าคญัทีส่่งผลใหป้รมิาณความต้องการใช้ 
ถุงมอืยางเพิม่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากถุงมอืยางถือเป็นอุปกรณ์ที่ส าคญัในการตรวจคดักรองโรค การตรวจ
วนิิจฉยัโรค การตรวจในหอ้งปฏบิตักิาร (Lab Test) และขัน้ตอนการรกัษาโรค 

(2) การเติบโตของการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสุขอนามยัของผู้บริโภคทัว่โลกโดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันา  

อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาถอืเป็นปัจจยัส าคัญในการขบัเคลื่อนการใชจ้่ายใน
ครวัเรอืนและการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชากรในประเทศ โดยอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศก าลงั
พฒันาทีอ่ยู่ในระดบัสงู ท าใหป้ระชากรในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันามทีศิทางทีช่ดัเจนในการใหค้วามส าคญักบัสุขอนามยั
และระบบสาธารณะสุขเพิม่มากขึน้  

ทัง้นี้ ในปี 2562 MARGMA ไดค้าดการณ์ว่าปรมิาณการใชถุ้งมอืยางต่อประชากรในกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว
จะมปีรมิาณสงูกว่าปรมิาณการใชถุ้งมอืยางต่อประชากรในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาอย่างมนีัยส าคญั โดยปรมิาณการใช้
ถุงมอืยางต่อประชากรในกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศในทวปียุโรปจะอยู่ที ่150 
ชิ้นต่อคน และ 100 ชิ้นต่อคน ตามล าดบั ในขณะที่ปรมิาณการใชถุ้งมอืยางต่อประชากรในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา 

ไดแ้ก่ สาธารณรฐัประชาชนจนี ประเทศอนิเดยี และประเทศในทวปีแอฟรกิาจะอยู่ที ่10 ชิ้นต่อคน 6 ชิ้นต่อคน และ 4 

ชิ้นต่อคน ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริโภคถุงมือยางของกลุ่มประเทศก าลังพฒันาเหล่านี้มี
ศกัยภาพในการเตบิโตอย่างมนีัยส าคญัจากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การตระหนักถงึความส าคญัของระบบสุขอนามยัที่
เพิม่มากขึน้ และฐานการใชถุ้งมอืยางทีย่งัอยู่ในระดบัต ่ากว่ากลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้อย่างมนีัยส าคญั ทัง้นี้ การเตบิโต
ของการใชถุ้งมอืยางของประชากรไม่ได้จ ากดัอยู่เพยีงแต่การใชใ้นทางการแพทย์เท่านัน้ การเตบิโตดงักล่าวยงัรวมถงึ
การใชถุ้งมอืยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การใชถุ้งมอืยางอย่างแพร่หลายในครวัเรอืน การใชถุ้งมอืยางในอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมความงาม และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ถุงมือยางในภาคเกษตรกรรม เป็นต้น  

ดงัแสดงในแผนภูมิ 1.2 ประมาณการอตัราการบริโภคถุงมือยางต่อประชากรในกลุ่มประเทศพฒันาแล้วและกลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันาในปี 2562 

แผนภมิู 1.2 ประมาณการอตัราการบริโภคถงุมือยางต่อประชากรในกลุ่มประเทศพฒันาแล้ว  
และกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาในปี 2562 
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2.3.3 อปุทานของอตุสาหกรรมถงุมือยาง 

 อุปทานของอุตสาหกรรมถุงมอืยางทัว่โลกขึน้อยู่กบัปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

(1) นโยบายภาครฐัในด้านการส่งเสริมการผลิตและส่งออกถงุมือยาง  

ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นกลุ่มประเทศ  

ผูส่้งออกถุงมอืยางมากทีสุ่ดในโลก ถุงมอืยางจงึถอืเป็นสนิคา้ส าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศนัน้ๆ ดงันัน้ ภาครฐัจงึได้
ออกนโยบายส่งเสริมการผลิตและส่งออกถุงมอืยางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อให้การส่งออกถุงมอืยางสามารถ
แขง่ขนักบัผูส่้งออกจากประเทศอื่นๆ ได ้

ส าหรบัประเทศไทยนัน้ ภาครฐัมุ่งเน้นทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิการใชย้างพาราภายในประเทศเพิม่ขึน้ และมุ่งเน้นที่
จะสรา้งกลไกเพื่อสรา้งเสถยีรภาพดา้นราคาและความยัง่ยนืในการประกอบอาชพีการท าสวนยางในประเทศ ซึง่นโยบาย
ดงักล่าวเป็นนโยบายทีช่่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลติและส่งออกถุงมอืยาง เช่น ในปี 2557 และ 2560 ภาครฐัโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เริม่ด าเนินโครงการสนับสนุนสนิเชื่อผู้ประกอบการผลติผลติภณัฑ์ยาง วงเงนิสนิเชื่อ 
15,000 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการขยายก าลงัการผลติ ปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรการผลติ ซึง่ครอบคลุมการใชจ้่ายในส่วนของ
ค่าทีด่นิและค่าก่อสรา้งอาคารแก่ผูป้ระกอบการแปรรูปผลติภณัฑ์ยางขัน้ปลายน ้า โดยรฐับาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้แก่
ผูป้ระกอบการในอตัรารอ้ยละ 3.0 ต่อปี ตลอดระยะเวลา 10 ปี จนถงึปี 2569 แลว้แต่ว่ากรณีใดจะเกดิขึน้ก่อน รวมไปถงึ
การส่งสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนส าหรบักิจการผลติเครื่องมอืแพทย์ชนิดอื่นๆ ซึ่งได้รบัสทิธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น การยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคลตามระยะเวลาทีก่ าหนด การยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัร 
วตัถุดบิและวสัดุจ าเป็น การหกัค่าใชจ้่ายดา้นการขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาไดส้องเท่า และการไดร้บัยกเวน้ภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลจากเงนิปันผลทีไ่ดร้บัจากกจิการดงักล่าว เป็นตน้ นอกจากนี้ การบรโิภคยางธรรมชาตใินประเทศส่งผล
ใหไ้ม่มตีน้ทุนค่าสงเคราะหก์ารส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจกัร (CESS) ซึง่ถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบเหนือผูป้ระกอบการ
ในต่างประเทศทีต่อ้งแบกรบัตน้ทุนดงักล่าวในการน าเขา้ยางธรรมชาตจิากประเทศไทย 

 (2)  ความเพียงพอและราคาของวตัถดิุบ  

  ความเพยีงพอและราคาของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติถุงมอืยางเป็นอกีหนึ่งปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่ออุปทานของ
ถุงมอืยางและความสามารถในการแข่งขนัของผูผ้ลติถุงมอืยางทัว่โลก โดยวตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติถุงมอืยาง ไดแ้ก่ 
น ้ายางขน้ส าหรบัการผลติถุงมอืยางธรรมชาต ิและน ้ายางสงัเคราะหส์ าหรบัการผลติถุงมอืยางไนไตรล ์ 

น ้ายางข้น 

ความตอ้งการใชน้ ้ายางขน้จะแปรผนัตามการเตบิโตของผลติภณัฑย์างขัน้ปลายน ้าซึง่ใชน้ ้ายางขน้เป็นวตัถดุบิ
หลกัในกระบวนการผลติ เช่น ถุงยางอนามยั เสน้ดา้ยยางยดื หวันมยาง ลูกโป่ง กาว รวมทัง้ถุงมอืยาง เป็นต้น  อกีทัง้ 
ความต้องการใชน้ ้ายางขน้ยงัแปรผนัตามวตัถุดบิทดแทนในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์ขัน้ปลายน ้า เช่น ในกรณีของ
ถุงมอืยาง ซึ่งสามารถใชน้ ้ายางสงัเคราะห์ในการผลติถุงมอืยางทีส่ามารถใชง้านในวตัถุประสงค์เดยีวกนักบัถุงมอืยาง
ธรรมชาตไิด ้ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานรวมไปถงึราคาวตัถุดบิทดแทนน ้ายางขน้ จงึส่งผลกระทบ
ทางอ้อมต่อปริมาณความต้องการใช้น ้ ายางข้นในตลาด นอกจากนี้  ราคาของน ้ ายางข้นยังแปรผันไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของยางธรรมชาตทิัง้ในประเทศและต่างประเทศดว้ยเช่นกนั เนื่องจากน ้ายางขน้
เป็นผลติภณัฑแ์ปรรปูจากน ้ายางธรรมชาต ิ
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น ้ายางสงัเคราะห ์

ความต้องการใชย้างสงัเคราะห์จะแปรผนัตามการเตบิโตของผลติภณัฑ์ยางขัน้ปลายน ้า ซึ่งใชย้างสงัเคราะห์
เป็นวตัถุดบิหลกัในกระบวนการผลติ เช่น การใชย้างสงัเคราะหใ์นอุตสาหกรรมถุงมอืยาง อุตสาหกรรมยางรถยนต ์และ
การผลติเครื่องมอืแพทย์ การท าชิน้ส่วนแม่พมิพ ์และการผลติสายพานในเครื่องจกัร เป็นต้น นอกจากนี้ ความตอ้งการ
ใชย้างสงัเคราะห์ยงัแปรผนัตามวตัถุดบิทดแทนในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์ขัน้ปลายน ้า เช่น ยางธรรมชาต ิดงันัน้ 
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน รวมไปถึงราคาวตัถุดบิทดแทนยางสงัเคราะห์ จงึส่งผลกระทบทางอ้อมต่อ
ปรมิาณความตอ้งการใชย้างสงัเคราะหใ์นตลาด  

ภาวะการแข่งขนัของอตุสาหกรรมถงุมือยาง 

จากปรมิาณความต้องการใชถุ้งมอืยางโลกทีเ่ติบโตขึน้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การแข่งขนัของอุตสาหกรรม  

ถุงมือยางโลกนัน้อยู่ในระดบัที่ค่อนข้างสูง โดยผู้ประกอบการธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายถุงมือยางกระจุกตัวอยู่ใน
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละสาธารณรฐัประชาชนจนี เนื่องจากภูมภิาคดงักล่าวเป็นแหล่งเพาะปลูกยางพาราที่
ส าคญัของโลก ดงันัน้ ส่วนแบ่งทางการตลาดของถุงมอืยางจงึกระจุกตวัทีใ่นภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉี ยงใต้มากถงึ 
รอ้ยละ 84.0 ดงัแสดงในแผนภูม ิ1.3 ประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดของถุงมอืยางตามประเทศผูผ้ลติในปี 2562 

แผนภมิู 1.3 ประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดของถงุมอืยางตามประเทศผู้ผลิตในปี 2562 
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ทัง้นี้ ณ ปัจจุบนั ผู้ผลิตถุงมอืยาง 5 อนัดบัแรกของโลกกระจุกตวัอยู่ในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย 

ไดแ้ก่ Top Glove, Hartalega, Supermax , Kossan และบรษิทัฯ โดยผูผ้ลติถุงมอืยาง 5 อนัดบัแรกของโลกมแีผนการ
ขยายก าลงัการผลติอย่างต่อเนื่องในอนาคต 3-5 ปีขา้งหน้า 

2.4 กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

2.4.1 การใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและการพฒันาเทคโนโลยีการผลิตให้ทนัสมยั 

บรษิัทฯ มุ่งเน้นใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ ทนัสมยั  และเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล ปัจจุบนั 
บรษิัทฯ มสีายการผลติที่สามารถรองรบัการผลติผลติภณัฑ์ที่มคีวามหลากหลาย สามารถปรบัเปลี่ยนคุณสมบตัขิอง
ผลิตภัณฑ์ เช่น ความหนา สี พื้นผิว และขนาดของถุงมือยาง เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความหยืดหยุ่นในการ
เปลีย่นแปลงแผนการผลติไดอ้ย่างเหมาะสมและทนัท่วงท ีและสามารถตอบสนองความต้องการผลติภณัฑข์องลูกคา้ได้
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อย่างหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมทัง้อุตสาหกรรมถุงมือยางทางการแพทย์และถุงมือยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมความงาม และอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ เทคโนโลยกีารผลติ
ของบรษิทัฯ ยงัมคีวามยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่นชนิดผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯ ผลติ โดยโรงงานสาขาหาดใหญ่และโรงงาน
สาขาสุราษฎร์ธานีของบรษิัทฯ สามารถปรบัเปลี่ยนระหว่างการผลติถุงมอืยางธรรมชาติชนิ ดไม่มแีป้งและถุงมอืยาง 
ไนไตรล์ เพื่อรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ทัว่โลกซึง่มกีารเปลี่ยนแปลงตามพฤตกิรรมการบรโิภคในอุตสาหกรรมถุงมอื
ยางไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนการผลติดงักล่าว ยงัช่วยส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ มี
ข้อได้เปรียบในการแข่งขนัเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งรายส าคัญในภูมิภาค โดยเฉพาะคู่แข่งในประเทศมาเลเซีย 
เน่ืองจากบรษิทัผลติถุงมอืยางในประเทศมาเลเซยีส่วนใหญ่เน้นการผลติและเตบิโตดว้ยถุงมอืยางไนไตรลเ์ป็นหลกั  

นอกเหนือจากประสิทธภิาพของเทคโนโลยกีารผลิตที่สามารถปรบัเปลี่ยนเพื่อรองรบัการผลิตถุงมอืยางที่
หลากหลายแลว้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติให้ทนัสมยั โดยไดเ้พิม่ระบบการผลติแบบ
อตัโนมตั ิ(Automation) และลดการใชแ้รงงานคนในกระบวนการผลติส าหรบัโรงงานใหม่ทีโ่รงงานสาขาหาดใหญ่ของ
บรษิทัฯ เช่น การใชร้ะบบอตัโนมตัใินกระบวนการเตรยีมวตัถุดบิและผสมน ้ายาง (Auto Mixing) ซึ่งจะช่วยใหก้ารผสม
น ้ายางและสารเคมตี่างๆ เป็นไปอย่างแม่นย า การใชร้ะบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่ง
เป็นระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวมในการควบคุมกระบวนการผลติ ซึ่งจะช่วยให้ผลติภณัฑ์ถุงมอืยางที่
บริษัทฯ ผลิตมีคุณภาพสม ่าเสมอ การใช้เทคโนโลยีการตรวจจบัของเสียด้วยอุปกรณ์เซนเซอร์ (Vision Camera 

System) เพื่อคดัเลือกผลติภณัฑ์ถุงมอืยางที่ไม่ได้คุณภาพออกจากกระบวนการผลติก่อนที่ถุงมอืยางจะถูกถอดดว้ย
เครื่องถอดอตัโนมตั ิ(Auto Stripping) การจดัเรยีงและนับชิ้นถุงมอืยางดว้ยระบบอตัโนมตั ิ(Auto Stacking) และบรรจุ
ลงบรรจุภณัฑ์โดยการใชเ้ครื่องบรรจุอตัโนมตัิ (Auto Packing) การจดัเรยีงกล่องบรรจุภณัฑ์ถุงมอืยางบนพาเลทโดย
แขนกลอตัโนมตั ิ(Robotic) และการล าเลยีงพาเลทส่งไปเกบ็ทีค่ลงัสนิคา้โดยรถล าเลยีงอตัโนมตัิ (Rail Guided Vehicle: 

RGV) และการใช้คลงัสินค้าอตัโนมตัิ (Smart Warehouse) ซึ่งเป็นคลงัสินค้าที่ช่วยให้การจดัส่งสินค้าเป็นไปอย่าง
รวดเรว็และแม่นย า อกีทัง้ยงัสามารถลดการใชพ้ื้นทีก่ว่าการจดัเกบ็ในรูปแบบเดมิมากกว่ารอ้ยละ 50 ซึ่งการใชร้ะบบ
เครื่องจกัรอตัโนมตัดิงักล่าวนอกจากจะช่วยลดสดัส่วนการใชแ้รงงานคนไดม้ากกว่ารอ้ยละ 30 เมื่อเทยีบกบัโรงงานรปู
แบบเดมิแล้ว ระบบดงักล่าวยงัช่วยลดตน้ทุนการผลติ ลดขอ้ผดิพลาดในกระบวนการผลติ และช่วยใหผ้ลติภณัฑถ์ุงมอื
ยางของบรษิัทฯ มคีุณภาพที่สม ่าเสมอ อีกทัง้ ยงัช่วยส่งเสรมิใหบ้รษิัทฯ สามารถตรวจสอบขอ้มูลการบริหารคลงัได้
อย่างถูกต้องและแม่นย ามากขึน้อกีดว้ย โดยโรงงานผลติใหม่ของบรษิทัฯ ทีส่าขาหาดใหญ่ซึ่งเริม่ด าเนินการผลติแบบ
เตม็ก าลงัการผลติไดใ้นไตรมาสที ่1 ปี 2563 เป็นสายการผลติทีน่ าระบบการผลติแบบอตัโนมตั ิ (Automation) เขา้มา
ประยุกต์ใชอ้ย่างเตม็รูปแบบ นอกจากนี้ บริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันาเทคโนโลยกีารผลติทีโ่รงงานใหม่ทีโ่รงงานสาขาตรงั ให้
สามารถผลติถุงมอืยางธรรมชาตดิว้ยความเรว็ทีบ่รษิทัฯ เชื่อว่าเป็นความเรว็สูงสุดในอุตสาหกรรมถุงมอืยาง  ซึ่งจะช่วย
ใหก้ระบวนการผลติถุงมอืยางธรรมชาตขิองบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

2.4.2 การรกัษาการเติบโตในระยะยาวด้วยการปรบัปรุงประสิทธิภาพ และเพ่ิมก าลงัการผลิตเพื่อตอบสนอง
การเติบโตของอตุสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้น าในการผลิตและจดัจ าหน่ายถงุมือยางธรรมชาติ  

บรษิัทฯ มแีผนการลงทุนพฒันาและขยายโรงงานการผลติถุงมอืยางอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การผลติ โดยการน าเทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัมากขึ้นมาปรบัใช ้และเพื่อเพิม่ก าลงัการผลติถุงมอืยางของบรษิัทฯ 
โดยในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ได้เพิม่ก าลงัการผลติอย่างต่อเนื่องจากก าลงัการผลติติดตัง้ที่ประมาณ  

15,130 ล้านชิ้นต่อปี ในปี 2558 เป็นประมาณ 23,347 ล้านชิ้นต่อปี และ 27,153 ล้านชิ้นต่อปี ในปี 2561 และปี 2562 
ตามล าดบั และในปัจจุบนั (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563) บรษิทัฯ มกี าลงัการผลติตดิตัง้ทัง้สิน้ประมาณ 32,619 ล้านชิ้น
ต่อปี หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปีรอ้ยละ 17 จากการลงทุนขยายก าลงัการผลติในพืน้ทีโ่รงงานผลติปัจจุบนั
ของบรษิทัฯ อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัมแีผนขยายก าลงัการผลติตดิตัง้ในระยะยาวเป็นมากกว่า 65,000 ล้านชิ้นต่อปี มากกว่า 
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80,000 ล้านชิ้นต่อปี และประมาณ 100,000 ล้านชิ้นต่อปี ในปี 2566 ปี 2567 และปี 2569 ตามล าดบั เพื่อให้ลูกค้า
มัน่ใจว่าบรษิทัฯ มปีรมิาณสนิคา้เพยีงพอต่อการตอบสนองความตอ้งการในอนาคต และเพื่อตอบสนองการเตบิโตของ
การบรโิภคถุงมอืยางทัว่โลกตามแนวโน้มอุตสาหกรรมในภาพรวม นอกจากนี้ การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติและเพิม่
ก าลงัการผลติ ยงัช่วยใหบ้รษิทัฯ สามารถรกัษาความเป็นผูน้ าในการผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยาง และเพิม่ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของบริษัทฯ ในตลาดโลก ทัง้นี้  เพื่อสนับสนุนเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ผลิตและ 
จดัจ าหน่ายถุงมอืยางทีใ่หญ่ทีสุ่ด 3 อนัดบัแรกของโลก  

นอกเหนือจากการปรบัปรุงประสทิธภิาพ และเพิม่ก าลงัการผลติแล้ว การมุ่งเน้นในการผลติและจดัจ าหน่าย 

ถุงมอืยางธรรมชาตเิป็นหลกัควบคู่ไปกบัการเพิม่สดัส่วนก าลงัการผลติของถุงมอืยางไนไตรล์ ยงัเป็นอกีหนึ่งกลยุทธท์ี่
ส าคญัของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งรายส าคญัของบริษัทฯ หลายประการ เช่น  (1) ข้อ
ไดเ้ปรยีบดา้นต้นทุนจากการมที าเลที่ตัง้เชงิยุทธศาสตร์ซึ่งตัง้อยู่ในแหล่งปลูกยางพาราส าคญัของประเทศไทยและใน
ภูมิภาค ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนน ้ายางข้นที่ต ่ากว่าคู่แข่งของบริษัทฯ (2) ข้อได้เปรียบด้านความสามารถในการ
แข่งขนัในธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาต ิโดยเฉพาะจากการทีผู่ผ้ลติถุงมอืยางรายส าคญัในภูมภิาคต่าง
หนัมามุ่งเน้นการขยายก าลงัการผลติและพฒันาถุงมอืยางไนไตรลเ์ป็นหลกั ในขณะทีบ่รษิทัฯ ไดมุ้่งเน้นการขยายก าลงั
การผลติและพฒันาถุงมอืยางธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกบัการเพิม่สดัส่วนก าลงัการผลติของถุงมอืยางไน
ไตรล ์และ (3) ขอ้ไดเ้ปรยีบจากการมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ซึง่เป็นผูป้ระกอบการชัน้น าในธุรกจิตน้น ้าและกลางน ้าทีเ่กีย่วขอ้ง
กับผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ท าให้บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมวิจยัและพฒันาสูตรน ้ายางข้น เพื่อให้ได้น ้ายางข้นที่มี
คุณภาพและมคีวามหลากหลายเหมาะสมกบัผลติภณัฑใ์หม่ๆ  และมขีอ้มลูเกีย่วกบัการเคลื่อนไหวของสภาวะตลาด และ
แนวโน้มของราคาน ้ายางขน้ เป็นตน้  

2.4.3 การใช้น ้ายางซ่ึงเป็นวตัถดิุบในการผลิตท่ีมีคุณภาพ และการใช้ประโยชน์จากการท่ีบริษทัในกลุ่ม STA 

เป็นผู้จดัหาน ้ายางข้นให้กบับริษทัฯ 

คุณภาพของวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติ โดยเฉพาะน ้ายางขน้และน ้ายางสงัเคราะหถ์อืเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อ
คุณภาพของถุงมอืยางธรรมชาตแิละถุงมอืยางไนไตรล์ บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญักบัการคดัเลอืกน ้ายางขน้และน ้ายาง
สงัเคราะหท์ีม่คีุณภาพ โดยบรษิทัฯ จดัหาน ้ายางขน้จากกลุ่ม STA ซึง่เป็นผูป้ระกอบการธุรกจิยางธรรมชาตคิรบวงจรที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงท าให้มัน่ใจได้ว่าน ้ายางข้นที่บริษัทฯ น ามาใช้ผลิตถุงมือยางธรรมชาติของบริษัทฯ มี
คุณภาพและไดม้าตรฐาน อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัมขีอ้ไดเ้ปรยีบจากการจดัหาน ้ายางขน้จากกลุ่ม STA หลายประการ ไดแ้ก่ 
(1) บรษิทัฯ สามารถก าหนดคุณสมบตั ิหรอืคุณภาพของน ้ายางขน้ทีต่้องการ และสามารถวจิยั พฒันา และคดิคน้น ้ายาง
ขน้รูปแบบใหม่ร่วมกบัผูข้ายน ้ายางขน้ เพื่อน ามาผลติถุงมอืยางธรรมชาตทิีม่คีุณสมบตัแิตกต่างกนัตามความต้องการ
ของลูกคา้ทีห่ลากหลาย โดยในปัจจุบนั บรษิทัฯ และกลุ่ม STA ไดร้่วมกนัพฒันาและคดิคน้น ้ายางขน้ทีไ่ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานจาก FSC ซึ่งเป็นองค์การจดัการดา้นป่าไมท้ีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลในเรื่องการบรหิารจดัการป่าไม้
อย่างรบัผดิชอบ โดยผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก FSC จะตอ้งผ่านการตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทานว่า 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแปรรูปมาจากสวนยางที่ได้ปลูกเชิงพาณิชย์ที่มีการบริหารจดัการอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สิง่แวดล้อม สงัคม และเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื (2) บรษิทัฯ สามารถตดิตามหาต้นตอของปัญหาในกระบวนการผลติได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากบรษิทัฯ สามารถตรวจสอบคุณภาพของน ้ายางขน้ว่าเป็นสาเหตุของปัญหาใดไดอ้ย่าง
รวดเรว็ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างทนัท่วงท ีและมปีระสทิธภิาพ และ (3) บรษิทัฯ ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัการ
เคลื่อนไหวของสภาวะตลาด และแนวโน้มของราคาน ้ายางขน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ เกดิขอ้ไดเ้ปรยีบในการตัง้ราคาขายถุง
มอืยางธรรมชาติ และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัแนวโน้มราคาน ้ายางขน้ ซึ่งท าให้บรษิัทฯ 
สามารถบรหิารตน้ทุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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ส าหรบัน ้ายางสงัเคราะห์ บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผู้จดัหาน ้ายางสงัเคราะห์
ของบรษิทัฯ เพื่อร่วมกนัพฒันาคุณภาพและคุณสมบตัทิีห่ลากหลายของน ้ายางสงัเคราะห ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ทัง้นี้ ที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการจดัส่งน ้ายางสงัเคราะห์ของผู้จดัหาน ้ายางสงัเคราะห์ของ
บรษิทัฯ ซึง่จดัส่งไม่ทนัตามก าหนดระยะเวลาหรอืมปีรมิาณไม่เพยีงพอส าหรบักระบวนการผลติของบรษิทัฯ แต่อย่างใด 

2.4.4 การบริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 

(ก) ต้นทุนการผลิต 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารตน้ทุนการผลติ เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกัทีส่่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการท าก าไรของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มกีลยุทธใ์นการศกึษาและท าการทดลองเพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนการผลติ
ของบรษิทัฯ อย่างต่อเนื่อง ปัจจยัหนึ่งทีบ่รษิทัฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบเหนือคู่แขง่จากการออกแบบกระบวนการผลติของบรษิทั
ฯ คอืการใช้ไม้ฟืนซึ่งสามารถจดัหาได้ง่ายในพืน้ที่ตัง้ของโรงงานผลติของบรษิทัฯ เป็นเชื้อเพลงิในการผลติพลงังาน
ความรอ้นเพื่อใชใ้นกระบวนการผลติถุงมอืยางของบรษิทัฯ ในขณะทีคู่่แขง่รายส าคญัในประเทศมาเลเซยีตอ้งพึง่พงิการ
ใชก้๊าซธรรมชาตเิป็นแหล่งเชือ้เพลงิ ซึ่งต้นทุนการผลติพลงังานความรอ้นจากไมฟื้นจะต ่ากว่าการใชก้๊าซธรรมชาตเิป็น
เชือ้เพลงิ ทัง้นี้ นอกจากการใชไ้มฟื้นเป็นเชือ้เพลงิในการผลติพลงังานความรอ้น บรษิทัฯ ยงับรหิารต้นทุนการผลติดว้ย
การจดัหาวตัถุดบิแต่ละชนิดจากหลายแหล่งและจากผูจ้ดัหาวตัถุดบิหลายราย เพื่ อให้บรษิัทฯ สามารถเปรยีบเทยีบ
ราคาของวัตถุดิบ และเพิ่มอ านาจในการต่อรองได้ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังได้คิดค้นและพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) ของถุงมือยางที่บริษัทฯ ผลิตให้ครอบคลุมลักษณะการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และครอบคลุม
หลากหลายตลาด เพื่อลดต้นทุนจากเวลาสูญเปล่า (Downtime) ที่เกิดขึ้นเมื่อบรษิัทฯ ต้องจดัเตรยีมเครื่องจกัร หรอื
จดัเตรยีมระบบการผลติใหม่เมื่อมกีารเปลีย่นรปูแบบของผลติภณัฑถ์ุงมอืยางทีบ่รษิทัฯ ผลติ  

(ข) ต้นทุนค่าขนส่ง 

 โรงงานทัง้ 3 แห่งของบรษิทัฯ ตัง้อยู่ในภาคใต้ ซึง่ถอืเป็นแหล่งผลติยางพาราและโรงงานผลติยางพาราแปรรปู
ที่ส าคญัในประเทศไทย อีกทัง้โรงงานสาขาหาดใหญ่ และโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานียงัตัง้อยู่ในบรเิวณตดิกนักบักลุ่ม 
STA ซึ่งเป็นผูข้ายและจดัหาน ้ายางขน้ใหก้บับรษิทัฯ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบดา้นต้นทุนค่าขนส่งน ้ายางขน้เมื่อ
เทยีบกบัคู่แข่งรายอื่นๆ นอกจากนี้ โรงงานทัง้ 3 แห่งของบรษิทัฯ ยงัตัง้อยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัท่าเรอืส่งออก ส่งผล
ใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัประโยชน์ดา้นตน้ทุนค่าขนส่งผลติภณัฑถ์ุงมอืยางเหนือคู่แขง่รายอื่นๆ 

2.4.5 การเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายไปยงัตลาดใหม่ การรกัษาฐานลูกค้าเดิม และการเพ่ิมรูปแบบช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด 

ควบคู่ไปกับการรกัษาฐานลูกค้าที่เป็นประเทศที่มีอัตราการใช้ถุงมือยางสูง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศในทวปียุโรป และประเทศญีปุ่่ น บรษิทัฯ มนีโยบายการตลาดในการขยายฐานลูกคา้ไปยงัตลาดเกดิใหม่ทัว่โลก 
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ถุงมอืยางของบรษิัทฯ ในตลาดโลก เช่น กลุ่มประเทศในทวปีเอเชยี
แปซฟิิก ทวปีแอฟรกิา และทวปีอเมรกิาใต ้เป็นต้น เนื่องจาก (1) กลุ่มประเทศดงักล่าวมอีตัราการบรโิภคถุงมอืยางต่อ
ประชากรทีต่ ่ากว่ากลุ่มประเทศพฒันาแลว้อย่างมนีัยส าคญั เช่น สาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศในทวปีแอฟรกิามี
ประมาณการอตัราการบรโิภคถุงมอืยางต่อประชากรในปี 2562 อยู่ที ่10 ชิน้ต่อคนต่อปี และ 4 ชิน้ต่อคนต่อปี ตามล าดบั 
ในขณะทีป่ระเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศในทวปียุโรป มปีระมาณการอตัราการบรโิภคถุงมอืยางต่อประชากรอยู่ที่  
150 ชิ้นต่อคนต่อปี และ 100 ชิ้นต่อคนต่อปี ตามล าดบั เป็นต้น (2) กลุ่มประเทศดงักล่าวไดเ้ริม่ใหค้วามส าคญัต่อการ
พฒันาระบบสาธารณสุขและสุขอนามยัในประเทศ (3) กลุ่มประเทศดงักล่าวมแีนวโน้มการเพิม่ขึน้ของก าลงัซื้ออย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจต่อประชากร  (Gross Domestic Product per Capita) ซึ่งมี



บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

28 

ค่าเฉลีย่สงูกว่ากลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้อย่างมนีัยส าคญั และ (4) กลุ่มประเทศดงักล่าวมคีวามนิยมในการใชถุ้งมอืยาง
ธรรมชาตเิป็นหลกั โดยเฉพาะถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง เน่ืองจากมคีุณภาพตรงตามวตัถุประสงค์การใชง้านและมี
ราคาถูกกว่าถุงมือยางไนไตรล์ อีกทัง้ ประชากรในกลุ่มประเทศดงักล่าวส่วนใหญ่มกัไม่มอีาการแพ้โปรตีนในยาง
ธรรมชาต ิและ/หรอืแป้ง ซึง่สอดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัฯ ทีต่อ้งการจะขยายก าลงัการผลติโดยมุ่งเน้นไปทีก่ารขยาย
ก าลงัการผลิตและพฒันาถุงมอืยางธรรมชาตเิป็นหลกั โดยทมีงานฝ่ายการตลาดของบรษิทัฯ จะวางแผนและเลอืกใช้
การท าการตลาดในหลากหลายรปูแบบเพื่อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มประเทศเป้าหมาย เช่น การใหพ้นักงานขายของบรษิทัฯ 
ตดิต่อกบัลูกคา้เป้าหมายโดยตรง การออกงานแสดงสนิคา้ หรอือาศยัการบอกต่อ เป็นตน้ ทัง้นี้ นอกเหนือจากการขยาย
ฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มประเทศใหม่ บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นในการรกัษาฐานลูกคา้เดมิ โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ เช่น 
ลูกคา้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศญีปุ่่ น และประเทศในทวปียุโรปดว้ยการควบคุมคุณภาพของถุงมอืยางใหไ้ดต้าม
มาตรฐานและคุณสมบตัิตามทีลู่กคา้ต้องการ เพื่อสร้างความพงึพอใจและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้า นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ยงัเพิม่รูปแบบช่องทางการจดัจ าหน่ายใหห้ลากหลายมากยิง่ขึน้เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลติภณัฑ์
ถุงมอืยางของบรษิัทฯ เช่น บรษิทัฯ ไดเ้พิม่รูปแบบการจดัจ าหน่ายถุงมอืยางผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
พฤตกิรรมการบรโิภคของลูกคา้ เป็นต้น 

2.5 การจดัหาผลิตภณัฑ ์

2.5.1 การจดัหาวตัถดิุบ 

บรษิทัฯ มกีระบวนการคดัเลอืกผูข้ายวตัถุดบิของบรษิทัฯ โดยมกีารประเมนิผูข้ายวตัถุดบิทัง้รายเก่าและราย
ใหม่ ทัง้ในดา้นของคุณภาพของวตัถุดบิ ราคา การจดัส่ง และการใหบ้รกิารของผูข้ายวตัถุดบิแต่ละรายอย่างสม ่าเสมอ 
รวมถงึความร่วมมอืในการพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ ร่วมกบับรษิทัฯ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ มทีางเลอืกในการเขา้ถงึแหล่ง
วตัถุดบิทีห่ลากหลาย และวตัถุดบิทีบ่รษิทัฯ น ามาใชใ้นกระบวนการผลติถุงมอืยางมคีุณภาพและมคีุณสมบัตติรงตามที่
บรษิทัฯ ก าหนด โดยวตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ ในการผลติถุงมอืยางสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

(ก) น ้ายางข้น 

บริษัทฯ ใช้น ้ายางข้นเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ โดยบริษัทฯ จัดซื้อน ้ายาง ข้นที่มี
คุณสมบตัติามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด ในราคาทีส่ามารถเทยีบเคยีงกบัราคาตลาดไดจ้ากบรษิทัในกลุ่ม STA ซึ่งไดแ้ก่ STA 

RBL และบรษิทั หน ่าฮัว่รบัเบอร์ จ ากดั (“NHR”) นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมทีีต่ ัง้โรงงานผลติทัง้ทีโ่รงงานสาขาหาดใหญ่
และโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานีอยู่บรเิวณตดิกนักบัโรงงานผลติน ้ายางขน้ของกลุ่ม STA จงึท าใหบ้รษิทัฯ มขีอ้ไดเ้ปรยีบ
ในดา้นตน้ทุนค่าขนส่งน ้ายางขน้ และลดตน้ทุนการจดัเกบ็วตัถุดบิ เมื่อเทยีบกบัคู่แขง่รายอื่นๆ ของบรษิทัฯ 

การทีบ่รษิทัฯ จดัซื้อน ้ายางขน้จากบรษิทัในกลุ่ม STA ท าใหบ้รษิทัฯ สามารถวจิยั พฒันา และคดิคน้น ้ายาง
ขน้รูปแบบใหม่ร่วมกบัผู้ขายน ้ายางขน้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยในปัจจุบนั บรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม 
STA ดงักล่าวไดร้่วมกนัพฒันาและคดิคน้น ้ายางขน้ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก FSC ซึง่เป็นองคก์ารจดัการดา้นป่า
ไมท้ีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลในเรื่องการบรหิารจดัการป่าไมอ้ย่างรบัผดิชอบ โดยผลติภณัฑ์ทีไ่ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานจาก FSC จะต้องผ่านการตรวจสอบตลอดห่วงโซ่อุปทานว่า ผลติภณัฑ์ดงักล่าวแปรรูปมาจากสวนยางที่ได้
ปลูกเชงิพาณิชยท์ีม่กีารบรหิารจดัการอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกิจอย่างยัง่ยนื  

(ข) น ้ายางสงัเคราะห์  

บริษัทฯ ใช้น ้ายางสังเคราะห์ เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยางไนไตรล์ โดยบริษัทฯ จัดซื้อน ้ายาง
สงัเคราะห์ทีม่คีุณสมบตัติามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดในราคาทีแ่ข่งขนัไดจ้ากผูข้ายต่างประเทศหลายราย โดยบรษิทัฯ จะท า
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การตรวจสอบน ้ายางสงัเคราะห์จากผูข้ายทุกครัง้ทีม่กีารจดัส่งก่อนทีจ่ะน ามาเขา้กระบวนการผลติ เพื่อใหม้ัน่ใจได้ว่า 
น ้ายางสงัเคราะห์ที่ใชใ้นการผลติไม่ว่าจะมาจากแหล่งใด มคีุณภาพตรงตามความต้องการของบรษิัทฯ และไม่ส่งผล
กระทบต่อคณุภาพของผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  

ตารางต่อไปนี้แสดงปรมิาณการใชน้ ้ายางขน้ และน ้ายางสงัเคราะหเ์พื่อผลติถุงมอืยางของบรษิทัฯ  

 งบการเงินรวมเพ่ือ
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

ส าหรบัปี ส้ินสุด 31 ธ.ค. 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค. 

(หน่วย: ตนั) 2561 2562 2563 

ปรมิาณน ้ายางขน้ และน ้ายางสงัเคราะหท์ีใ่ชเ้พือ่ผลติ
ถุงมอืยางของบรษิทัฯ 

112,608.4 136,617.2 191,525.2 

(ค) สารเคมี 

สารเคมหีลกัที่ใชใ้นการผลติถุงมอืยาง ได้แก่ แป้งขา้วโพด (ส าหรบัการผลติถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง
เท่านั ้น) สารในระบบการคงรูป (Vulcanizing Agent) สารกระตุ้นปฏิกริยา (Activator) สารเร่งปฏิกริยาคงรูป 
(Accelerator) สารป้องกนัยางเสื่อมจากการอ๊อกซเิดชัน่ (Antioxidant) สารช่วยจบัตวั (Coagulant) สารป้องกนัยางตดิ
แบบพมิพ ์(Releasing Agent) และสารตวัเตมิ (Filler) (ส าหรบัการผลติถุงมอืยางธรรมชาตเิท่านัน้) โดยบรษิทัฯ จดัซื้อ
สารเคมทีีม่คีุณสมบตัติามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดและในราคาทีแ่ขง่ขนัไดจ้ากผูข้ายในประเทศและต่างประเทศหลายราย  

(ง) บรรจภุณัฑ ์

บรรจุภณัฑ์ทีบ่รษิทัฯ ใชใ้นกระบวนการบรรจุผลติภณัฑ์ถุงมอืยางของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั 
คอื (1) บรรจุภณัฑ์ที่ผลติจากกระดาษ Duplex (Inner Box) ซึ่งใช้บรรจุผลติภณัฑ์ถุงมอืยาง และ (2) กล่องกระดาษ
ลูกฟกูซึง่ใชเ้ป็นบรรจุภณัฑภ์ายนอก (Outer Box) โดยบรษิทัฯ จดัซื้อบรรจุภณัฑท์ีม่ลีกัษณะตามรูปแบบและลกัษณะที่
ลูกคา้ของบรษิทัฯ ก าหนด ในกรณีทีบ่รษิทัฯ รบัจา้งผลติในลกัษณะ OEM และตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดในกรณีทีบ่รษิทัฯ 
ผลติภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของบรษิทัฯ บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม STA  

(จ) แบบพิมพม์ือ (Former) 

บรษิทัฯ จะเปลีย่นแบบพมิพม์อืใหม่ เมื่อแบบพมิพม์อืมอีายุครบการใชง้าน โดยบรษิทัฯ จดัซื้อแบบพมิพม์อืที่
มลีกัษณะตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนดและในราคาทีแ่ขง่ขนัไดจ้ากผูข้ายซึง่ส่วนใหญ่เป็นการน าเขา้จากต่างประเทศ 

2.5.2 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลติถุงมอืยางธรรมชาตแิละถุงมอืยางไนไตรล์ของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ (ก) กระบวนการเตรยีมวตัถุดบิ (ข) กระบวนการในสายพานการผลติ และ (ค) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
และบรรจุผลติภณัฑ์ โดยกระบวนการผลติถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง จะมรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกบักระบวนการ
ผลิตถุงมอืยางธรรมชาติชนิดไม่มแีป้ง และถุงมอืยางไนไตรล์เฉพาะกระบวนการในสายพานการผลิต โดยแผนภูมิ
ดา้นล่างแสดงถงึกระบวนการผลติในแต่ละขัน้ตอน 
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2.5.3 พลงังานและสาธารณูปโภค  

นอกจากวตัถุดบิและสารเคม ีโรงงานผลติถุงมอืยางของบรษิัทฯ จะมกีารใช้พลงังานและสาธารณูปโภคใน
กระบวนการผลติของบรษิัทฯ ซึ่งได้แก่ (1) พลงังานความร้อนซึ่งใช้ไม้ฟืนเป็นแหล่งเชื้อเพลงิ (2) ไฟฟ้าเพื่อใช้เป็น
แหล่งพลงังานของเครื่องจกัรที่ใชใ้นกระบวนการผลติ และ (3) น ้าอุตสาหกรรมเพื่อใชใ้นกระบวนการเตรยีมวตัถุดบิ 
และกระบวนการในสายพานการผลติของบรษิทัฯ  

ส าหรับพลังงานความร้อน บริษัทฯ จัดหาไม้ฟืนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อนจาก  

บรษิทั อนัวาร์พาราวดู จ ากดั (“ANV”) ซึ่งเป็นบรษิทัในกลุ่ม STA ในราคาทีเ่ป็นไปตามราคาตลาดที ่ANV ซื้อไมฟื้นได้
จรงิบวกค่าด าเนินการของ ANV ส าหรบัไฟฟ้านัน้ บรษิัทฯ ใช้ไฟฟ้าในกระบวนการผลติทัง้หมดจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค นอกจากนี้ บรษิทัฯ จดัหาน ้าอุตสาหกรรมจากแหล่งน ้าผวิดนิ และแหล่งน ้าใต้ดนิ โดยน ามาผ่านกระบวนการ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้าใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในกระบวนการผลติ ทัง้นี้ โรงงานทุกสาขาของบรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาต
ใชน้ ้าบาดาลจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.5.4 การจดัส่งสินค้า 

บรษิทัฯ ใชบ้รกิารขนส่งสนิคา้โดย บรษิทั สตารไ์ลท ์เอก็ซ์เพรส ทรานสปอรต์ จ ากดั (“STL”) ซึง่เป็นบรษิทัใน
กลุ่ม STA ที่เป็นผู้เชีย่วชาญด้านการขนส่ง และด าเนินการจดัการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขนส่งทางบกในประเทศ รวมถงึ
ใหบ้รกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การด าเนินงานดา้นพธิกีารศุลกากรขาเขา้และขาออก การด าเนินการดา้นสทิธปิระโยชน์
ทางภาษอีากร รวมทัง้การจดัท าเอกสาร และการประสานงานกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการน าเขา้
และส่งออกจนเสรจ็สิน้กระบวนการ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ว่าจา้ง STL ในอตัราค่าบรกิารเดยีวกบัค่าบรกิารที ่STL คดิกบัลูกคา้
รายอื่นภายในกลุ่ม STA  
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ส าหรบัการขนส่งผลติภณัฑ์ถุงมอืยางของบรษิทัฯ ระหว่างประเทศนัน้ มเีงื่อนไขการซื้อขาย (International 

Commercial Terms) ที่ตกลงกบัลูกค้าแต่ละราย ทัง้นี้ บรษิัทฯ ใช้บรกิารขนส่งทางทะเล ซึ่งบรษิัทฯ หรอืลูกค้าของ
บรษิทัฯ เป็นผูค้ดัเลอืก และว่าจา้งบรษิทัภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการขนส่งทางทะเล (แลว้แต่กรณี) 

2.5.5 การจดัเกบ็สินค้าคงเหลอื 

บริษัทฯ มีคลังสินค้าส าหรับจัดเก็บสินค้าคงเหลือที่โรงงานแต่ละสาขา โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ย วตัถุดบิ ไมฟื้น อะไหล่ วสัดุสิน้เปลอืง บรรจุภณัฑ ์สนิคา้ระหว่างผลติ และสนิคา้ส าเรจ็รปู ซึ่งบรษิทัฯ จะ
บรหิารสนิคา้คงเหลอืซึ่งส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ วตัถุดบิ ไมฟื้น อะไหล่ และวสัดุสิน้เปลอืง โดยพจิารณาตามระยะเวลาตัง้แต่
การสัง่ซื้อจนกระทัง่ไดร้บัสนิคา้ (Lead Time) และระดบัสนิคา้คงคลงัส ารอง (Safety Stock) ทีเ่หมาะสม โดยบรษิทัฯ มี
กระบวนการทบทวนและตรวจสอบระดบัสนิค้าคงเหลอือย่างสม ่าเสมอ  ทัง้นี้ สนิค้าคงเหลอืของบรษิัทฯ ที่เป็นสนิค้า
ส าเรจ็รูปคงเหลอืส่วนใหญ่เป็นสนิคา้ส าเรจ็รูปทีม่คี าสัง่ซื้อแล้วและรอการจดัส่ง เนื่องจากลกัษณะการผลติของบรษิทัฯ 
ส่วนใหญ่เป็นการผลติตามค าสัง่ซื้อของลูกค้า นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัมคีลงัสนิค้าที่ตัง้อยู่เลขที่  209/2 หมู่ที่ 2 ต าบล
แพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อท าการจดัเก็บสินค้ารอจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าใน
ประเทศไทย 

2.6 โรงงานผลิตและการบ ารงุรกัษา 

2.6.1 โรงงานผลิต 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มโีรงงานผลติถุงมอืยาง 3 แห่ง ซึง่ประกอบไปดว้ย โรงงานสาขาหาดใหญ่ 
โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี และโรงงานสาขาตรงั โดยมสีายการผลติรวมในทุกโรงงานผลติของบรษิทัฯ จ านวนทัง้สิน้ 

145 สาย มกี าลงัการผลติตดิตัง้ในการผลติถุงมอืยางทัง้หมดประมาณ 32,619 ลา้นชิน้ต่อปี  

โรงงานผลิต ผลิตภณัฑ์ จ านวนสายการผลิต 

(สาย) 
ก าลงัการผลิตติดตัง้ 

(ล้านช้ินต่อปี) 
โรงงานสาขาหาดใหญ่ ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง และ

ไม่มแีป้ง ถุงมอืยางไนไตรล ์

100 17,278 

โรงงานสาขาสุราษฎรธ์าน ี ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง 
ถุงมอืยางไนไตรล ์

21 5,703 

โรงงานสาขาตรงั ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง 24 10,091 

ทัง้นี้ ปรมิาณการผลติถุงมอืยางทัง้หมดของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 

สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงปรมิาณการผลติถุงมอืยางทัง้หมดของบรษิทัฯ  

  ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  
2561 2562 2563 

ก าลงัการผลติตดิตัง้(1) (ลา้นชิน้ต่อปี) 23,346.7 27,152.9 32,619.0 

ประมาณการก าลงัการผลติทีส่ามารถผลติได ้(ลา้นชิน้)(2) 17,893.8 22,666.1 28,448.5 

ปรมิาณการผลติจรงิ (ลา้นชิน้) 16,079.5 20,084.2 27,965.8 

อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (Utilization Rate) (รอ้ยละ)(3) 89.9 88.6 94.4 
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หมายเหตุ (1) ก าลงัการผลติตดิตัง้ หมายถงึ ก าลงัการผลติตดิตัง้ของโรงงานต่อปี ณ วนัทีส่ ิน้สุดของช่วงระยะเวลาที่เกีย่วขอ้งโดยคดิเสมอืน
เครื่องจกัรสามารถด าเนินการผลติไดเ้ตม็ปี 

 (2) ประมาณการก าลงัการผลิตที่สามารถผลติได้ ค านวณมาจากก าลงัการผลิตติดตัง้ของโรงงานต่อปี ณ วนัที่สิ้นสุดของช่วง
ระยะเวลาทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค านึงถงึจ านวนวนัท างานโดยประมาณ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรและอุปกรณ์ และ
ระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นหนึ่งรอบการผลติของผลติภณัฑโ์ดยคดิจากระยะเวลาทีเ่ครื่องจกัรสามารถด าเนินการผลติไดไ้ปจนถงึสิ้น
ระยะเวลาทีเ่กีย่วขอ้ง  

 (3) อตัราการใช้ก าลงัการผลติ ค านวณจากปรมิาณการผลติที่ผลติได้จรงิของโรงงานในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวขอ้ง และหารด้วย
ประมาณการก าลงัการผลติทีส่ามารถผลติไดใ้นช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

2.6.2 การบ ารงุรกัษา 

โรงงานผลติถุงมอืยางของบรษิทัฯ มกีารวางแผนการบ ารุงรกัษาและก าหนดงบประมาณบ ารุงรกัษาล่วงหน้า
เป็นรายปี โดยประกอบไปดว้ยการตรวจสภาพเครื่องจกัร การท าความสะอาด และการเปลี่ยนอะไหล่ตามก าหนดเวลา
เพื่อช่วยใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ลดความเสีย่งทีจ่ะตอ้งหยุดเดนิเครื่อง และเพื่อความ
ปลอดภยัของผู้ปฎิบตัิงาน โดยบรษิัทฯ ได้ว่าจ้างบรษิัท พรเีมยีร์ซิสเต็มเอ็นจเินียริง่ จ ากดั (“PSE”)1 ซึ่งปัจจุบนัเป็น
บรษิัทย่อยในกลุ่มบรษิัทฯ ที่มคีวามเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และเครื่องจกัรในการผลติถุงมอืยาง เป็นผู้ซ่อมบ ารุง ท า
ความสะอาด และตรวจวดัโรงงานผลติถุงมอืยางทัง้ 3 สาขาของบรษิทัฯ ซึ่งเป็นการว่าจา้งแบบเป็นครัง้ตามแผนงานที่
ก าหนดล่วงหน้าในอตัราค่าบรกิารทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด 

2.7 ส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยไม่เพยีงแต่
การผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพและปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภค บรษิทัฯ ยงัมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติสนิคา้ดว้ยเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมและน าระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 มา
ประยุกต์ใช ้อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัในเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรและพลงังาน อนัเป็นปัจจยัหนึ่งทีส่่งผลต่อ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีก่่อใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น โดยบรษิทัฯ มกีารจดัท ามาตรการประหยดัพลงังาน เช่น 
การเลอืกใช้อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน รวมไปถึงการใช้พลงังานทดแทนโดยการใช้เชื้อเพลงิชวีมวล ตลอดจนมกีาร
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรและพลงังานผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวด Kaizen 

Green Process เพื่อลดการใชไ้ฟฟ้า น ้า น ้ามนั สารเคม ีและกระดาษในกระบวนการผลิต ตลอดจนการรณรงค์ลดการ
ใชถุ้งพลาสตกิ การคดัแยกขยะ และการปัน่จกัรยานในโรงงาน เป็นตน้ 

ในดา้นระบบการจดัการสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้วีตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแนวทางการป้องกนั
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม รวมทัง้น าหลกั 3R:Reduce Re-use Recycle มาใช ้เช่น การน าน ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดัตาม
มาตรฐานจากบ่อสุดท้ายของระบบบ าบดัน ้าเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตภายในโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานี 
โครงการแยกขยะ Waste to Value และการจดัท าแผนการเฝ้าตดิตาม ตรวจสอบ ตรวจวดั และรายงานสิง่แวดลอ้มตาม
ขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น การตรวจวดัและรายงานคุณภาพน ้าทีร่ะบายออกจากโรงงาน การตรวจวดั
คุณภาพอากาศจากปล่องระบายหมอ้ไอน ้า (Air Emission) การตรวจวดักากอุตสาหกรรมเฉพาะของโรงงาน เช่น กาก
ตะกอนจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย และการส่งก าจัดกากอุตสาหกรรมกับหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทัง้นี้ โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานีเป็นโรงงานแห่งแรกที่ได้รบัการรบัรองระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม 
ISO14001:2015 

 
1 บรษิทัฯ เขา้ซื้อหุน้รอ้ยละ 99.9992 ของ PSE จาก STA และบรษิทัย่อยของ STA เมื่อวนัที ่7 มกราคม 2564 
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นอกจากการเฝ้าตดิตาม ตรวจสอบ และตรวจวดัสิง่แวดล้อมภายในโรงงานและบรเิวณใกล้เคยีงแล้ว บรษิทัฯ 
ไดล้งพืน้ทีส่ ารวจความคดิเหน็ของชุมชนในบรเิวณใกล้เคยีงโรงงาน เพื่อรบัทราบปัญหาและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั อกีทัง้
บรษิทัฯ ยงัเขา้ร่วมโครงการต่างๆ ของภาครฐัทีส่นับสนุนการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมและมุ่งเน้นการยกระดบัการจดัการ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โครงการ  Green Industry และ
โครงการCSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work) ซึ่งในปี 2562 โรงงานสาขา
หาดใหญ่ได้รบัรางวลั CSR-DIW Continuous ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และในปี 2563 โรงงานสาขาสุราษฎร์ธานีได้รบั
รางวลั CSR-DIW เช่นกนัเป็นสาขาที ่2 

2.8 สิทธิและประโยชน์ทางภาษี 

โรงงานผลิตถุงมือยางของบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม  

การลงทุน (“BOI”) โดยมรีายละเอยีดของสทิธแิละประโยชน์ทางภาษทีีส่ าคญัทีแ่ต่ละโรงงานไดร้บัอยู่ในปัจจุบนั ดงันี้ 

โรงงานของบริษทัฯ เลขท่ีบตัรส่งเสริม วนัส้ินสุดสิทธิประโยชน์ 

การยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล ร้อยละ 100 

วนัส้ินสุดสิทธิประโยชน์ 

การยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล ร้อยละ 50 

โรงงานสาขาหาดใหญ ่ 62-0658-0-00-0-2 2 ก.ค. 2560 ไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ 

62-0657-0-00-0-2 14 ก.พ. 2561 14 ก.พ. 2566 

62-0652-1-00-1-2 29 ก.ย. 2566 ไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ 

62-0651-0-00-1-2 ยงัไม่มรีายไดใ้นรอบปี 2562 

โรงงานสาขาสุราษฎรธ์าน ี 62-0656-0-00-2-2 2 ม.ิย. 2562 2 ม.ิย. 2567 

62-0655-0-00-2-2 30 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2568 

62-0654-0-00-2-2 2 ม.ค. 2565 2 ม.ค. 2570 

62-0653-0-00-1-2 31 ม.ีค. 2566 ไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ 

62-0846-1-00-1-0 ยงัไม่มรีายไดใ้นรอบปี 2562 

63-0848-1-00-1-0 ยงัไม่มรีายไดใ้นรอบปี 2562 

โรงงานสาขาตรงั 62-1307-1-00-1-0 ยงัไม่มรีายไดใ้นรอบปี 2562 

62-0669-0-00-2-2 17 พ.ย. 2567 17 พ.ย. 2572 

62-0668-0-00-2-2 16 ม.ิย. 2567 16 ม.ิย. 2572 

62-0667-0-00-2-2   25 ต.ค. 2570  25 ต.ค. 2575 
 

2.9 ใบรบัรอง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัใบรบัรองทีผ่่านการตรวจสอบโดยองคก์รมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
และการคา้ทีเ่ป็นอสิระทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ โดยไดร้บัการรบัรองดงัต่อไปนี้ 

ใบรบัรอง ออกโดย วนัท่ีออก วนัท่ีหมดอายุ 
EN ISO 13485: 2016 TÜV SÜD Product Service GmbH 31 ต.ค. 2563 30 เม.ย. 2564 

ISO 13485: 2016 (NON-CMDCAS) TÜV SÜD America Inc. 14 ต.ค. 2563 11 เม.ย. 2564 

ISO 13485: 2016 (MDSAP) TÜV SÜD America Inc. 14 ต.ค. 2563 28 ก.ค. 2566 
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ใบรบัรอง ออกโดย วนัท่ีออก วนัท่ีหมดอายุ 
ISO 13485: 2016/ EN ISO 13485:2016 

(เฉพาะโรงงานสาขาหาดใหญ่) 
SGS United Kingdom Ltd. 17 ม.ีค. 2563 17 ม.ีค. 2566 

ISO 9001:2015 TÜV SÜD America Inc. 14 เม.ย. 2563 9 เม.ย. 2565 

ISO 9001:2015 (เฉพาะโรงงานสาขาหาดใหญ่) SGS United Kingdom Ltd. 17 ม.ีค. 2563 17 ม.ีค. 2566 

ISO/IEC 17025:2017  
(โรงงานสาขาหาดใหญ่) 

ส านักมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร 
กระทรวงสาธารณสุข 

12 พ.ค. 2563 11 พ.ค. 2565 

ISO/IEC 17025:2017  
(โรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี) 

ส านักมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร 
กระทรวงสาธารณสุข 

22 ม.ิย. 2563 21 ม.ิย. 2565 

ISO/IEC 17025:2017  
(โรงงานสาขาตรงั) 

ส านักมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร 
กระทรวงสาธารณสุข 

23 ก.ค. 2563  ก.ค. 2565 

Certificate of CE-Registration:  

Directive 93/42/EEC 

Medical Device Safety Service 

GmbH (MDSS) 

22 ม.ิย. 2563 ไม่มวีนัหมดอายุ 

Certificate of Verification of EU Regulation 

2017/745 (MDR) 

Medical Device Safety Service 

GmbH (MDSS) 

16 ม.ิย. 2563 ไม่มวีนัหมดอายุ 

PPE Regulation (EU) 2016/425 Module D 

Certificate   

SATRA Technology Europe 

Limited 

22 ม.ิย. 2563 พ.ค. 2564 

EC Certificate in Sterile Conditions: 

Directive 93/42/EEC on Medical Devices 

(MDD) (เฉพาะโรงงานสาขาหาดใหญ่ และ
โรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี) 

TÜV SÜD Product Service GmbH 16 ต.ค. 2563 12 ธ.ค. 2565 

ISO 22000:2005 (เฉพาะโรงงานสาขา
หาดใหญ่ และโรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี) 

 BSI. 8 ม.ิย. 2563 18 ม.ิย. 2564 

CODEX HACCP & GMP  

(เฉพาะโรงงานสาขาตรงั) 
 BSI. 4 ต.ค. 2563  3 ต.ค. 2566 

FSC Chain of Custody 

(เฉพาะโรงงานสาขาหาดใหญ่) 
SGS Hong Kong Limited  6 ก.ค. 2563 11 ม.ิย. 2567 

ISO 14001:2015 (เฉพาะโรงงานสาขา 
สุราษฎร์ธานี และโรงงานสาขาตรงั) 

TÜV SÜD Korea Ltd. 24 ก.ย. 2563 12 ม.ิย. 2566 

Business Social Compliance Initiative 

(BSCI) (สาขาหาดใหญ่) 
Bureau Veritas 7 ก.ค. 2563  6 ก.ค. 2565 

Business Social Compliance Initiative 

(BSCI) (สาขาสุราษฎรธ์านี) 
Bureau Veritas 17 ก.ค. 2562 17 ก.ค. 2564 

Business Social Compliance Initiative 

(BSCI) (สาขาตรงั) 
Bureau Veritas 12 ต.ค. 2563 09 ก.ย. 2565 

หนังสอืรบัรองมาตรฐานวธิกีารทีด่ใีนการผลติ: 
การผลติถุงมอืส าหรบัการตรวจโรค  
จากน ้ายางธรรมชาต ิและน ้ายางสงัเคราะห ์
(เฉพาะโรงงานสาขาหาดใหญ่) (GMP)  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2565 

หนังสอืรบัรองมาตรฐานวธิกีารทีด่ใีนการผลติ: 
การผลติถุงมอืส าหรบัการตรวจโรค  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2565 
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ใบรบัรอง ออกโดย วนัท่ีออก วนัท่ีหมดอายุ 
จากน ้ายางธรรมชาต ิและน ้ายางสงัเคราะห ์
(เฉพาะโรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี) (GMP)  

หนังสอืรบัรองมาตรฐานวธิกีารทีด่ใีนการผลติ: 
การผลติถุงมอืส าหรบัการตรวจโรค  
จากน ้ายางธรรมชาต ิ 
(เฉพาะโรงงานสาขาตรงั) (GMP) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 13 ส.ค. 2562 12 ส.ค. 2565 

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกบั
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม  

(เฉพาะโรงงานสาขาหาดใหญ่ 1) 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

14 ม.ิย. 2562 ไม่มวีนัหมดอายุ 

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกบั
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม  

(เฉพาะโรงงานสาขาหาดใหญ่ 2) 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

10 ม.ิย. 2562 ไม่มวีนัหมดอายุ 

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกบั
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม  

(เฉพาะโรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี ) 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

10 ม.ิย. 2562 ไม่มวีนัหมดอายุ 

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกบั
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม  

(เฉพาะโรงงานสาขาตรงั) 

ส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

27 พ.ค. 2562 ไม่มวีนัหมดอายุ 

Green Industry อุตสาหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 

(โรงงานสาขาหาดใหญ่) 
กระทรวงอุตสาหกรรม 16 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2565 

Green Industry อุตสาหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 

(โรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี) 
กระทรวงอุตสาหกรรม 23 ม.ค. 2561 22 ม.ค. 2564 

Green Industry อุตสาหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 

(โรงงานสาขาตรงั) 
กระทรวงอุตสาหกรรม 21 ต.ค. 2563  20 ต.ค. 2566 

CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2019 

(โรงงานสาขาหาดใหญ่) 
กระทรวงอุตสาหกรรม 23 ก.ย. 2562 ไม่มวีนัหมดอายุ 

CSR-DIW AWARD 2020 

(โรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี) 
กระทรวงอุตสาหกรรม 17 พ.ย. 2563 ไม่มวีนัหมดอายุ 

หนังสอืส าคญัใหใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรองฮาลาล 
(ถุงมอืจากน ้ายางธรรมชาตแิละน ้ายาง
สงัเคราะห ์และถุงมอืส าหรบัการตรวจวนิิจฉัย
ทางการแพทย์) (เฉพาะโรงงานสาขาหาดใหญ่) 

ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลาม
แห่งประเทศไทย 

25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2564 

หนังสอืส าคญัใหใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรองฮาลาล 
(ถุงมอืจากน ้ายางธรรมชาต ิและถุงมอืส าหรบั
การตรวจวนิิจฉยัทางการแพทย)์  
(เฉพาะโรงงานสาขาตรงั) 

ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลาม
แห่งประเทศไทย 

1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 
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ใบรบัรอง ออกโดย วนัท่ีออก วนัท่ีหมดอายุ 
หนังสอืส าคญัใหใ้ชเ้ครื่องหมายรบัรองฮาลาล 
(ถุงมอืจากน ้ายางธรรมชาตแิละน ้ายาง
สงัเคราะห ์และถุงมอืส าหรบัการตรวจวนิิจฉัย
ทางการแพทย์)  
(เฉพาะโรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี) 

ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลาม
แห่งประเทศไทย 

28 ต.ค. 2563 27 ต.ค. 2564 

ใบรบัรองสถานภาพผูป้ระกอบการระดบั
มาตรฐานเออโีอ (AEO Certificate) 

กรมศุลกากร 29 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2565 

TGO Guidance of the Carbon Footprint for 

Organization 

องคก์ารบรหิารจดัการ 
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 

23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2564 
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3.  ปัจจยัความเส่ียง 

ขอ้ความทีจ่ะกล่าวต่อไปนี้แสดงถงึปัจจยัความเสีย่งทีม่นีัยส าคญับางประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรษิทัฯ 
ธุรกจิ กระแสเงนิสด ฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ ความสามารถในการจ่าย 

เงนิปันผลของบรษิทัฯ ตลอดจนมูลค่าหุน้ของบรษิัทฯ นอกจากนี้ ปัจจยัความเสีย่งดงัปรากฏรายละเอยีดขา้งล่างนี้อาจ
ยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ และอาจมคีวามเสีย่งและความไม่แน่นอนอื่นๆ ทีบ่รษิทัฯ ยงัไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี หรอือาจมี
ความเสี่ยงที่ในขณะนี้บริษัทฯ เชื่อว่าเป็นความเสี่ยงที่ยังไม่มีนัยส าคัญในอนาคต แต่ความเสี่ ยงดังกล่าวอาจส่ง 
ผลกระทบในทางลบในอนาคตต่อธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และความสามารถในการ
จ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หรอืมลูค่าหุน้ของบรษิทัฯ 

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจและอตุสาหกรรมของบริษทัฯ 

1) ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบท่ีใช้ในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อราคาขายผลิตภณัฑ์
และเง่ือนไขทางการค้าอ่ืนๆ ของบริษทัฯ  

วตัถุดบิทีส่ าคญัในกระบวนการผลติ ซึ่งถือเป็นต้นทุนหลกัของบรษิทัฯ ได้แก่ (1) น ้ายางขน้ ซึ่งผลติมาจาก 

น ้ายางธรรมชาต ิส าหรบัใชใ้นการผลติถุงมอืยางธรรมชาตทิัง้ชนิดมแีป้งและชนิดไมม่แีป้ง และ (2) น ้ายางสงัเคราะห ์ซึง่
ใช้ในการผลิตถุงมือยางไนไตรล์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีต้นทุนน ้ายางข้นและน ้ายาง
สงัเคราะหร์วมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 7,109.0 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 52.3 ของตน้ทุนขายทัง้หมดของบรษิทัฯ 

น ้ายางขน้ที่บรษิัทฯ ใช้เป็นวตัถุดบิหลกัในกระบวนการผลติถุงมอืยางธรรมชาติทัง้ชนิดมแีป้งและชนิดไม่มี
แป้งนัน้ เป็นผลติภณัฑ์กลางน ้าของอุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิดงันัน้ ปรมิาณและราคาของน ้ายางขน้ในตลาดจงึแปร
ผนัโดยตรงกบัปรมิาณและราคาของน ้ายางธรรมชาต ิอย่างไรกต็าม น ้ายางธรรมชาตเิป็นสนิคา้โภคภณัฑ ์(Commodity) 

ซึ่งมรีาคาทีผ่นัผวนตามอุปสงค์และอุปทานในตลาด ซึ่งขึน้กบัปัจจยัต่างๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ เช่น 
สภาวะเศรษฐกิจ ผลผลติยางพาราของกลุ่มประเทศผูผ้ลติหลกั การแทรกแซงของภาครฐั และปรมิาณความต้องการ 
น ้ายางธรรมชาตใินอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ราคาน ้ายางธรรมชาตยิงั
ได้รับอิทธิพลจากการลงทุนในลักษณะการเก็งก าไรของตลาดอีกด้วย  โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ราคาอ้างอิงของ 
น ้ายางขน้รอ้ยละ 60.0  ซึง่ประกาศโดย the Malaysian Rubber Board (MRB) มคีวามผนัผวนอย่างต่อเนื่อง โดยมชี่วง
ราคาตัง้แต่ 3.65 ถึง 5.03 ริงกิตมาเลเซียต่อกิโลกรมัในปี 2561 มีช่วงราคาตัง้แต่ 3.81 ถึง 5.11 ริงกิตมาเลเซียต่อ
กโิลกรมัในปี 2562 และมชี่วงราคาตัง้แต่ 4.06 ถงึ 7.52 รงิกติมาเลเซยีต่อกโิลกรมัในปี 2563 ทัง้นี้ นับตัง้แต่ปี 2561 ถงึ 
2563 ราคาน ้ายางขน้มคีวามผนัผวนเพิม่ขึน้สูงสุด ณ เดอืนพฤศจกิายน 2563 ที ่7.52 รงิกติมาเลเซยีต่อกโิลกรมั และ
ลดลงต ่าสุด ณ เดอืนพฤศจกิายน 2561 ที ่3.65 รงิกติมาเลเซยีต่อกโิลกรมั  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ มกีารใชน้ ้ายางสงัเคราะหเ์ป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติถุงมอืยางไนไตรล์ของบรษิทัฯ โดย 

น ้ายางสงัเคราะห์เป็นผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการกลัน่ปิโตรเลียมและกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ดงันัน้  

ปริมาณและราคาของน ้ายางสังเคราะห์จึงมักแปรผนัตามอุปสงค์และอุปทานของน ้ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติใน
ตลาดโลก ซึ่งปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ อาจกระทบกบัราคาของน ้ายางสงัเคราะห์ได ้เช่น (1) ความไม่สงบทางการเมอืง
ของประเทศในภูมิภาคผู้ผลิตน ้ามนัดิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศผู้ผลิตน ้ามนัดิบรายใหญ่ (2) ปริมาณความ
ต้องการใชผ้ลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและผลติภณัฑ์จากก๊าซธรรมชาต ิซึ่งส่งผลกระทบต่อปรมิาณการกลัน่น ้ามนัและการ
แยกก๊าซธรรมชาติ (3) กฎเกณฑ์ของภาครฐั และ (4) การปิดตัวหรือการนัดหยุดงานของโรงกลัน่ปิโตรเลียมหรือ 

โรงแยกก๊าซธรรมชาตริายส าคญั เป็นต้น นอกจากนี้ ราคาน ้ามนัดบิและก๊าซธรรมชาตยิังได้รบัอิทธพิลจากราคายาง
ธรรมชาตแิละการลงทุนในลกัษณะการเกง็ก าไรของตลาดอกีด้วย โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ราคาน ้ายางสงัเคราะห์มี
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ความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากดัชนีราคายางบิวทาไดอีน (Butadiene) ของประเทศในทวีปเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Butadiene Olefins CFR Spot Price “FINSBSEA” Index) อ้างอิงจากดชันีราคา
ยางบวิทาไดอนีของประเทศในตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ซึง่มชี่วงดชันีตัง้แต่ 1,000 ถงึ 1,745 ดอลลารส์หรฐัต่อตนั 
ในปี 2561 มีช่วงดัชนีตัง้แต่ 825 ถึง 1,270 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในปี 2562 และมีช่วงดัชนีตัง้แต่ 245 ถึง 1,305 
ดอลลาร์สหรฐัต่อตัน ในปี 2563 นับตัง้แต่ปี 2561 ถึง 2563 ดชันีราคายางบิวทาไดอีนของประเทศในตลาดเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้เพิม่ขึน้สูงสุดในช่วงเดอืนมถิุนายน 2561 ที่ 1,745 ดอลลาร์สหรฐัต่อตนั และลดลงต ่าสุด ณ เดอืน
พฤษภาคม 2563 ที ่245 ดอลลารส์หรฐัต่อตนั นอกจากนี้ หากอา้งองิจากดชันีราคายางบวิทาไดอนีของประเทศในแถบ
สหรัฐอเมริกา (The US Gulf Acrylonitrile Price "POLIACUG" index) มีช่วงดัชนีตัง้แต่ 1,480 ถึง 2,165 ดอลลาร์
สหรฐัต่อตนั ในปี 2561 มชี่วงดชันีตัง้แต่ 1,385 ถึง 2,290 ดอลลาร์สหรฐัต่อตนั ในปี 2562 และมชี่วงดชันีตัง้แต่ 780 

ถงึ 1,405 ดอลลาร์สหรฐัต่อตนั ในปี 2563 ทัง้นี้ นับตัง้แต่ปี 2561 ถงึ 2563 ดชันีราคายางบวิทาไดอนีของประเทศใน
แถบสหรฐัอเมรกิาเพิม่ขึน้สูงสุดในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2562 ที ่2,290 ดอลลาร์สหรฐัต่อตนั และลดลงต ่าสุด ณ เดอืน
พฤษภาคม 2563 ที ่780 ดอลลารส์หรฐัต่อตนั 

ทัง้นี้ ความผนัผวนของราคาวตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ อาจส่งผลใหต้้นทุนวตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ และความ
ตอ้งการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ ปรบัตวัสงูขึน้อย่างมนีัยส าคญั และบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอาจไม่สามารถปรบั
ราคาขายผลิตภัณฑ์หรือเงื่อนไขทางการค้าอื่นๆ เพื่อตอบสนองความผันผวนของราคาดังกล่าวกับลูกค้าได้ 
อย่างทนัท่วงที หรือทัง้หมด ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อธุรกิจ กระแสเงินสด ฐานะการเงิน  
ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ 

2) ความเส่ียงจากการไม่สามารถจดัหาวตัถดิุบท่ีมีคณุภาพในปริมาณท่ีเพียงพอและต่อเน่ือง 

ปัจจุบนับริษัทฯ มีการจดัหาน ้ายางขน้ส่วนใหญ่ทัง้หมดจาก STA และบริษัทย่อยในกลุ่ม STA โดยเขา้ท า
สญัญาซื้อขายน ้ายางขน้กบั STA และบรษิทัย่อยในกลุ่ม STA โดยสญัญาซื้อขายน ้ายางขน้มีระยะเวลาเริม่แรก 3 ปี 
นับตัง้แต่วนัที ่28 มถิุนายน 2562 และหลงัจากนัน้จะมกีารต่ออายุสญัญาโดยอตัโนมตัิทุก 1 ปี เวน้เสยีแต่ว่าคู่สญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมกีารยกเลกิสญัญาภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนด โดยในเงื่อนไขของสญัญาระบุว่า STA มหีน้าที่ต้อง
จดัหาน ้ายางขน้ที่มคีุณสมบตัิตามที่ก าหนดและในปรมิาณที่บริษัทฯ ต้องการตามที่ระบุในใบสัง่ซื้อ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่ STA อาจไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาซื้อขายน ้ายางข้นได้  
เน่ืองจากบรษิทัฯ อาจมคีวามตอ้งการปรมิาณน ้ายางขน้ทีม่ากเกนิไปจากปรมิาณที ่STA จะจดัหามาใหไ้ด ้ 

บรษิทัฯ มกีารจดัหาน ้ายางสงัเคราะหจ์ากผูผ้ลติและจดัจ าหน่ายน ้ายางสงัเคราะหห์ลายรายโดยไม่ไดม้กีารเขา้
ท าสัญญาระยะยาว ทัง้นี้ น ้ายางสังเคราะห์ถือเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) และเป็นผลผลิตพลอยได้จาก
กระบวนการกลัน่ปิโตรเลยีมและกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาต ิดงันัน้ปริมาณน ้ายางสงัเคราะหใ์นตลาดจงึขึน้อยู่กบั
ก าลงัการกลัน่ปิโตรเลยีมและก าลงัการผลติของโรงแยกก๊าซธรรมชาต ิรวมไปถึงความต้องการน ้ายางสงัเคราะห์ใน
อุตสาหกรรมถุงมอืยางสงัเคราะห์ของผูผ้ลติรายส าคญัในภูมภิาคและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบรษิัทฯ ซึ่งการขาดแคลนน ้ายางสงัเคราะห์ในตลาดโลกอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจดัหาน ้ายาง
สงัเคราะหใ์นปรมิาณทีเ่พยีงพอส าหรบัการผลติของบรษิทัฯ ได้ 

ทัง้นี้ หากบรษิัทฯ ไม่สามารถจดัหาน ้ายางขน้หรอืน ้ายางสงัเคราะห์จากคู่ค้าได้อย่างเพยีงพอกบัปรมิาณที่
บรษิทัฯ ต้องการ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าจะสามารถจดัหาน ้ายางขน้หรอืน ้ายางสงัเคราะห์ (แล้วแต่กรณี) 
จากแหล่งอื่นทีม่คีุณภาพไดอ้ย่างเพยีงพอภายในระยะเวลาอนัสมควรหรอืทัง้หมด การขาดแคลนน ้ายางขน้หรอืน ้ายาง
สงัเคราะห์ (แล้วแต่กรณี) ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกิจ กระแสเงนิสด ฐานะการเงนิ 
ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ  
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3) ความเส่ียงจากการท่ีธุรกิจมีการแข่งขนัสูง ทัง้การแข่งขนักับผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายรายหลกัใน
ผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกนั และผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ดแทน 

ธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางเป็นธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัสงู บรษิัทฯ ตอ้งแขง่ขนักบัผูผ้ลติและจดัจ าหน่าย
รายส าคญัในภูมภิาค รวมถงึในตลาดทีบ่รษิทัฯ ส่งออกถุงมอืยางไปจ าหน่าย ทัง้นี้ คู่แข่งบางรายของบรษิทัฯ อาจปรบั
ลดราคาผลติภณัฑ์ลงหากคู่แข่งดงักล่าวมตี้นทุนทีต่ ่ากว่าและมปีรมิาณการส่งออกมากเพยีงพอที่จะมอีทิธพิลต่อราคา
ตลาดของผลติภณัฑ ์นอกจากนี้ การเพิม่ก าลงัการผลติในอุตสาหกรรมรวมถงึการมคีู่แขง่รายใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรม
ถุงมอืยาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาจน าไปสู่ภาวะอุปทานส่วนเกิน 

ซึง่ท าใหเ้กดิแรงกดดนัทางดา้นราคาได ้  

ในส่วนของธุรกิจถุงมอืยางธรรมชาติ บริษัทฯ มีข้อได้เปรยีบกว่าคู่แข่งในเรื่องความสามารถในการจดัหา
วตัถุดิบและต้นทุนที่ต ่ากว่าในการผลิตและจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาติ ซึ่งส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
2562 และ 2563 บรษิทัฯ มรีายไดส่้วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาตใินสดัส่วนรอ้ยละ 59.2 รอ้ยละ 62.3 
และร้อยละ 59.8 ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัรายได้จากการจ าหน่ายถุงมอืยางไนไตรล์ ซึ่งมสีดัส่วนร้อยละ 40.8 ร้อยละ 
37.7 และร้อยละ 40.2 ตามล าดบั ของรายได้ทัง้หมดในช่วงเวลาเดยีวกนั อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธุรกิจถุงมอืยาง  

ไนไตรล ์บรษิทัฯ ยงัตอ้งแขง่ขนักบัผูผ้ลติถุงมอืยางไนไตรลร์ายส าคญัอื่นๆ ซึง่มุ่งเน้นในการพฒันาผลติภณัฑถ์ุงมอืยาง
ไนไตรลใ์หม่ๆ เพื่อทดแทนการใชถุ้งมอืยางธรรมชาตอิย่างต่อเนื่อง รวมไปถงึการทีคู่่แขง่มกีารพฒันาขดีความสามารถ
ในการผลติจนสามารถลดตน้ทุนในการผลติถุงมอืยางไดอ้ย่างมนีัยส าคญั โดยในปัจจุบนัมกีารใชถุ้งมอืยางไนไตรลอ์ยา่ง
แพร่หลายเนื่องจากเป็นถุงมอืทีท่นต่อน ้ามนัปิโตรเลยีมและตวัท าละลายไฮโดรคาร์บอนไดด้ ีมีความยดืหยุ่นสูง อกีทัง้ 
ยงัใชเ้พื่อทดแทนถุงมอืยางธรรมชาตไิดบ้างส่วน โดยเฉพาะส าหรบัผูท้ีแ่พโ้ปรตนีในถุงมอืยางธรรมชาต ิดงันัน้ บรษิทัฯ 
อาจไม่สามารถรกัษาความสามารถในการแข่งขนัในการผลติถุงมือยางไนไตรล์ และปรมิาณการจ าหน่ายถุงมอืยาง
ธรรมชาตลิดลงจากการเพิม่ขึน้ของการใชผ้ลติภณัฑท์ดแทน การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในเชงิลบอย่าง
มนีัยส าคญัต่อธุรกจิ กระแสเงนิสด ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ  

4) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงคู่ค้าหลกัในการจดัหาน ้ายางข้น น ้ายางสงัเคราะห์ และวตัถดิุบและการ
ให้บริการอ่ืนๆ แก่บริษทัฯ 

บริษัทฯ มีการจดัหาน ้ายางขน้ส่วนใหญ่ทัง้หมดจากกลุ่ม STA เพื่อใช้เป็นวตัถุดบิหลกัในกระบวนการผลติ 

ถุงมอืยางธรรมชาตขิองบรษิทัฯ และมกีารจดัหาน ้ายางสงัเคราะหส่์วนใหญ่มาจากคู่คา้ภายนอกของบรษิทัฯ นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ยงัมกีารจดัหาไมฟื้นเพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติของบริษทัฯ ทัง้หมดจาก ANV หากในอนาคตคู่คา้
ดงักล่าวไม่สามารถจดัหาน ้ายางขน้ น ้ายางสงัเคราะห์ และ/หรอืไม้ฟืนได้ตามความต้องการของบรษิัทฯ ทัง้ในด้าน
ปรมิาณและคุณภาพ และบรษิทัฯ อาจไม่สามารถจดัหาน ้ายางขน้ น ้ายางสงัเคราะห ์และ/หรอืไมฟื้นจากคู่คา้รายอื่นมา
ทดแทนในปรมิาณที่เพยีงพอ ภายใต้ราคาหรอืเงื่อนไขทางการคา้ทีเ่หมาะสม อย่างทนัท่วงท ีบรษิทัฯ อาจมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ขึ้นจากค่าขนส่งหรอืต้นทุนอื่นๆ ที่อาจเพิม่สูงขึ้นจากการจดัหาวตัถุดบิจากแหล่งอื่น (ซึ่งปัจจุบนับรษิัทฯ ได้รบั
ประโยชน์จากการทีโ่รงงานมสีถานทีต่ัง้ใกลก้บัโรงงานยางธรรมชาตขิองกลุ่ม STA) 

นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัใช้บรกิารอื่นๆ จากกลุ่ม STA เช่น การขนส่งผลติภณัฑ์ การให้บรกิารพื้นที่ส านักงาน 
และบรกิารส านักงานและสารสนเทศ เป็นต้น ทัง้นี้ หากกลุ่ม STA ไม่สามารถใหบ้รกิารแก่บรษิทัฯ ได ้และบรษิทัฯ ไม่
สามารถจดัหาผูใ้หบ้รกิารซึ่งสามารถทดแทนบรกิารดงักล่าวไดอ้ย่างทนัท่วงทหีรอืทัง้หมด อาจส่งผลกระทบในทางลบ
อย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
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5) ความเส่ียงจากการขาดแคลนสาธารณูปโภคท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของบริษทัฯ หรือการ
ขึ้นราคาอย่างมีนัยส าคญัของสาธารณูปโภค 

กระบวนการผลติของบรษิัทฯ ต้องใช้สาธารณูปโภคทีส่ าคญั ได้แก่ ไฟฟ้า น ้า และความร้อนจากเผาไมส้บั 
(woodchips) เป็นต้น บรษิัทฯ จดัหาสาธารณูปโภคดงักล่าวจากหลายแหล่ง ซึ่งรวมถึงซื้อจากผู้ผลติสาธารณูปโภค 

 และผลิตสาธารณูปโภคเพื่อใช้เอง เช่น การผลิตพลังงานความร้อนโดยการเผาไม้สับ หากเกิดภาวะขาดแคลน
สาธารณูปโภค หรอืเกดิเหตุการณ์ทีท่ าใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถจดัหาสาธารณูปโภคเพื่อมาใชใ้นกระบวนการผลติ เช่น 
ภยัแล้ง การขาดแคลนน ้าบาดาล หรอืการขดัขอ้งหรอืไม่มปีระสทิธภิาพของระบบไฟฟ้า  และ/หรอืระบบบ าบดัน ้าเสยี
ของบรษิทัฯ อาจส่งผลใหบ้รษิทัฯ ต้องลดอตัราการผลติหรอืหยุดการด าเนินงานอย่างสิน้เชงิ หรอืมตี้นทุนในการจดัหา
สาธารณูปโภคเพิม่ขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิและความสามารถในการท าก าไรของ
บรษิทัฯ  

6) ความเส่ียงจากการท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทัฯ อาจมีความคุ้มครองไม่เพียงพอ 

บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งทีเ่กดิขึน้ไดท้ัว่ไปจากการด าเนินงานต่างๆ ซึง่รวมถงึความเสีย่งทีเ่กดิจากเหตุระเบดิ 
อคัคภียั ภยัธรรมชาต ิความช ารุดบกพร่องของเครื่องจกัรหรอือุปกรณ์ การตดิตัง้ทีไ่ม่เหมาะสม และอุบตัเิหตุ ซึ่งความ
เสีย่งเหล่านี้อาจก่อใหเ้กดิการบาดเจบ็ เสยีชวีติ หรอืก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืท าลายทรพัย์สนิได ้ซึ่งอาจเป็นผลให้
การประกอบกจิการของบรษิทัฯ ต้องถูกระงบัหรอืหยุดชะงกั และบรษิทัฯ อาจต้องรบัโทษทางแพ่ง และ/หรอืทางอาญา
จากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้  

บรษิัทฯ มนีโยบายการท าประกนัภยัต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมความเสยีหายต่อทรพัย์สนิ การหยุดชะงกัของ
ธุรกจิ และความรบัผดิชอบต่อสาธารณะและความรบัผดิจากผลติภณัฑ ์อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัประกนัได้
ว่าการท าประกนัภยัของบรษิทัฯ จะเพยีงพอทีจ่ะครอบคลุมความเสยีหายหรอืความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการด าเนิน
ธุรกิจทัง้หมด บรษิัทฯ อาจมคีวามเสี่ยงจากความรบัผดิที่เกิดจากการท าประกนัภยัที่ไม่เพยีงพอหรอืทัง้หมด หรอืที่
ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการท าประกนัภยั กรมธรรม์ประกนัภยัของบรษิัทฯ อาจจะไม่ครอบคลุมความสูญเสยีในบาง
เหตุการณ์ หรอืมลูค่าความเสยีหายมากกว่าจ านวนเงนิประกนัภยั นอกจากนี้ บรษิทัฯ อาจไม่สามารถต่ออายุกรมธรรม์
ได้หากเบี้ยประกนัภยัปรบัตวัสูงขึน้อย่างมนีัยส าคญั ซึ่งหากประกนัภยัดงักล่าวไม่เพยีงพอต่อความรบัผดิและความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัการประกอบธุรกจิ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกิจ ฐานะการเงนิ และผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 

7) ความเส่ียงจากการหยุดชะงกัของการด าเนินงานของบริษัทฯ เน่ืองจากภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือ
เหตุการณ์อ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ หรือคู่ค้าของบริษทัฯ 

บรษิัทฯ อาจประสบภาวะการหยุดชะงกัในกระบวนการผลติเนื่องจากปัจจยัที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บรษิัทฯ รวมถึงเหตุการณ์ภยัพบิตัิทางธรรมชาติ โรคระบาดหรอืโรคติดต่อร้ายแรง  ไฟฟ้าดบั การขดัขอ้งของระบบ
โทรคมนาคม การก่อการรา้ย และการขาดเสถยีรภาพทางการเมอืง ทัง้นี้ เหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ดงักล่าว อาจส่งผล
ให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงกั คู่ค้าไม่สามารถส่งวตัถุดิบให้กับบริษัทฯ หรือมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคญั ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรของบรษิัทฯ และอาจไดร้บั
การเรยีกรอ้งทางกฎหมายจากการที่บรษิทัฯ ไม่สามารถผลติและจดัส่งสนิคา้ไดต้ามก าหนดเวลาตามทีต่กลงกบัลูกคา้
ได ้นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า บรษิทัฯ จะสามารถเรยีกค่าชดเชยความเสยีหายจากการหยุดชะงกั
ทางธุรกจิไดจ้ากบรษิทัประกนัภยัไดท้ัง้หมด  
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ เคยประสบเหตุน ้าท่วมโรงงานสาขาหาดใหญ่ในปี 2553 จนเป็นเหตุใหโ้รงงานสาขาหาดใหญ่
ต้องหยุดด าเนินงานเป็นระยะเวลาทัง้สิ้น 12 วัน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่อสายการผลติของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ภายหลงัเหตุการณ์อุทกภยัดงักล่าว บรษิทัฯ ไดก้่อสรา้งแนวผนังกัน้น ้าบรเิวณรอบ
โรงงานและจดัเตรยีมมาตรการในการป้องกนัเหตุการณ์อุทกภยัทีอ่าจจะเกดิขึ้นในอนาคต  รวมถงึจดัใหม้กีารซกัซ้อม
แผนฉุกเฉินรับมืออุทกภัย ทัง้นี้  ตัง้แต่ปี 2553 บริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาน ้ าท่วมในโรงงานของบริษัทฯ  
แต่อย่างใด ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

8) ความเส่ียงจากการก ากบัดแูลและกฎระเบียบในการออกใบอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนิน
ธรุกิจของบริษทัฯ 

การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของหน่วยงานราชการทัง้ในประเทศ
และประเทศอื่นๆ ที่มหีน้าที่ก ากบัดูแลใบอนุญาตต่างๆ เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรพัยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นตน้  

ใบอนุญาตต่างๆ โดยทัว่ไปจะมเีงื่อนไขก าหนดไวใ้นใบอนุญาตหรอืภายใต้กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง การไดร้บั
อนุญาตหรอืการต่ออายุใบอนุญาตนัน้ อาจมเีงื่อนไขในการตรวจสอบเป็นระยะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น เพื่อให้
แน่ใจว่าใบอนุญาตทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั ปฏบิตัติามเงื่อนไขและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง หากบรษิทัฯ ไม่สามารถปฏบิตัติาม
เงื่อนไขของใบอนุญาตหรอืกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งไดค้รบถ้วน อาจส่งผลใหถู้กพจิารณาระงบั หรอืยกเลกิ หรอืไม่ไดร้บั
การต่ออายุใบอนุญาต หรอืก่อใหเ้กดิโทษทางแพ่งหรอืทางอาญา  

บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่าหากใบอนุญาตต่างๆ ของบรษิทัฯ หมดอายุลง บรษิทัฯ จะสามารถไดร้บั หรอื
ยื่นขอ หรอืต่ออายุใบอนุญาตไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนดหรอืไม่ หรอืบรษิทัฯ จะสามารถคงไวซ้ึ่งใบอนุญาตทีจ่ าเป็น
ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต ในกรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถไดร้บัหรอืต่ออายุใบอนุญาตดงักล่าวได ้อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิและโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ  

9) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ ซ่ึงกระทบต่อการใช้
และจ าหน่ายถงุมือยางทางการแพทย ์

ถุงมือยางทางการแพทย์จดัเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รบัการควบคุมในหลายประเทศ ซึ่งหากมีการ
เปลีย่นแปลงนโยบายและกฎเกณฑข์องหน่วยงานราชการ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการใชง้านและการจ าหน่ายได ้
ในเดอืนธนัวาคม 2559 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรฐัอเมรกิาไดม้คี าสัง่หา้มการใชง้านและ
จ าหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ชนิดมีแป้งและถุงมือผ่าตัดชนิดมีแป้งในประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งมีผลใช้บงัคบั  

ในเดอืนมกราคม 2560 โดยเหน็ว่าประชาชนอาจไดร้บัความเสีย่งและผลกระทบทางสุขภาพจากการใชง้านถุงมอืชนิด 

มีแป้ง โดยที่สามารถหาซื้อถุงมือยางชนิดไม่มแีป้งได้ง่าย ในขณะนี้ ความเสี่ยงดงักล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อยอดการส่งออกสนิคา้ของบรษิทัฯ ไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิาแต่อย่างใด เนื่องจากการส่งออกถุงมอืของ
บริษัทฯ ไปยงัประเทศสหรฐัอเมรกิาส่วนใหญ่ เป็นถุงมือยางชนิดไม่มแีป้งแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถ
รบัประกนัไดว้่าประเทศอื่นๆ จะไม่มกีารก าหนดมาตรการหา้มใชถุ้งมอืยางทางการแพทยช์นิดมแีป้งในอนาคต หากเกดิ
กรณีมคี าสัง่หา้มในลกัษณะคล้ายคลงึกนัในประเทศอื่นๆ ที่บรษิัทฯ จดัจ าหน่ายถุงมอืแพทย์ชนิดมแีป้งอยู่ในปัจจุบนั 
อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อธุรกจิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
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10) ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ โรคระบาด หรือปัญหาร้ายแรงด้านสาธารณสุขอ่ืนๆ ท่ี
อาจส่งผลให้การด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ หยุดชะงกั 

การแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวดัใหญ่ (H1N1 influenza) ไวรัสไข้หวดันก (H5N1 influenza) โรคทางเดิน
หายใจเฉียบพลนัรุนแรง (SARS) โรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง (MERS) ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรอื 
โรคตดิต่อ หรอืโรคระบาดรุนแรงอื่น ซึง่อาจเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้นี้ หากพนักงานหรอืแรงงาน
ของบรษิัทฯ มคีวามเสี่ยงทีจ่ะตดิเชื้อหรอือยู่ในภาวะตดิเชื้อดงักล่าว บรษิัทฯ อาจได้รบัค าสัง่จากหน่วยงานภาครฐัที่
เกีย่วขอ้ง หรอือาจมคีวามจ าเป็นตอ้งตดัสนิใจปิดโรงงานของบรษิทัฯ ชัว่คราว เป็นบางส่วนหรอืทัง้หมด ซึง่อาจส่งผลให้
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ หยุดชะงกั และไม่สามารถส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ของบรษิทัฯ ไดต้ามก าหนดระยะเวลา 
ซึง่อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถในการท าก าไรและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ 

11) ความเส่ียงจากระดบัความต้องการถงุมือยางทางการแพทยท่ี์เพ่ิมสูงขึ้นอย่างไม่แน่นอนทัง้ในปัจจบุนั
และยงัคงอยู่ในอนาคต 

การระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหท้ัว่โลกมคีวามตอ้งการอุปกรณ์ป้องกนั
ส่วนบุคคล รวมถงึถุงมอืยางทางการแพทยอ์ย่างทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการดงักล่าว 
ผูผ้ลติถุงมอืยางในปัจจุบนั รวมถงึบรษิทัฯ จงึไดเ้พิม่ก าลงัการผลติ และ/หรอืเพิม่การลงทุนขยายก าลงัการผลติอย่างมี
นัยส าคัญให้เพียงพอต่ออุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ ก็ยังมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าม าลงทุนใน
อุตสาหกรรมถุงมอืยางอกีดว้ย 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่าความตอ้งการทีสู่งขึน้ในปัจจุบนัจะยงัคงอยู่อกีกี่ปี หรอืบรษิทัฯ 
จะสามารถรกัษาระดบัการท าก าไรในปัจจุบนัได้ ในเดอืนธนัวาคม 2563 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดป้ระกาศอนุญาตใหใ้ชว้คัซนีป้องกนั COVID-19 เป็นครัง้แรก และตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา ประเทศ
ต่างๆ กไ็ดม้กีารเปิดตวัโครงการวคัซนี COVID-19 อย่างแพร่หลาย ในกรณีทีก่ารแพร่ระบาดของ COVID-19 อยู่ภายใต้
การควบคุม ไม่ว่าจะเป็นผลจากการใช้วคัซีนอย่างแพร่หลายหรือเหตุผลอื่นใด ก็ไม่สามารถรบัประกันได้ว่าความ
ต้องการถุงมอืยางทางการแพทย์จะยงัคงระดบัเช่นปัจจุบนั ทัง้นี้ อุปสงค์ทีล่ดลงประกอบกบัอุปทานที่เพิม่ขึน้จากการ
เพิม่ก าลงัการผลติและการทีม่ผีูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มา อาจน าไปสู่อุปทานทีม่ากเกนิไปและท าใหร้าคาขายลดลง 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะทางการเงนิ ความสามารถในการท าก าไร และโอกาสทางธุรกจิ
ของบรษิทัฯ 

12) ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลกั  

ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งทีม่ผีลต่อการเจรญิเติบโตของบรษิทัฯ คอืความสามารถของบรษิทัฯ ในการดงึดูด 
และรกัษาทมีผูบ้รหิารมอือาชพีทีม่ปีระสบการณ์ และความเชีย่วชาญในธุรกจิผลติถุงมอืยาง ดงันัน้ ความส าเรจ็อย่าง
ต่อเนื่องของบรษิัทฯ จงึขึ้นอยู่กบัความสามารถในการรกัษาผู้บรหิารหลกัของบรษิัทฯ รวมถึงการดงึดูดและพฒันา
ผูบ้รหิารใหม่ๆ หากผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ไม่สามารถหรอืไม่ประสงคท์ีจ่ะท างานในต าแหน่งหน้าทีข่องตนต่อไป
แล้ว บรษิทัฯ อาจไม่สามารถหาบุคคลทีเ่หมาะสมมาท างานแทนได ้ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ นอกจากนี้ ข ัน้ตอนในการสรรหาผูบ้รหิารใหม่ ซึง่มคีวามช านาญและความสามารถตามทีบ่รษิทัฯ ตอ้งการ
นัน้อาจใชเ้วลานานและอาจตอ้งแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่น บรษิทัฯ อาจไม่สามารถสรรหาผูท้ีม่คีวามสามารถ เพื่อ
มาสนับสนุนแผนการขยายกจิการของบรษิทัฯ ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ 
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13) ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ และข้อพิพาทท่ีเก่ียวกบั
แรงงาน 

บรษิทัฯ ต้องการแรงงานมนุษยส์ าหรบักระบวนการผลติทีไ่ม่ไดใ้ชร้ะบบอตัโนมตั ิเช่น การตรวจสอบคุณภาพ 
และการบรรจุสนิคา้ เป็นต้น จงึมคีวามจ าเป็นต้องพึง่พาแรงงานจ านวนมากซึ่งรวมถงึแรงงานต่างดา้วเพื่อใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการใช้งานในกระบวนการผลติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศตน้ทางของแรงงานต่างดา้วหรอื
ขอ้จ ากดัต่างๆ ในประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อการจดัหาแรงงานต่างดา้วของบรษิทัฯ ได ้และส่งผลใหก้ารด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัทฯ หยุดชะงกัได้เช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่  บรษิัทฯ ต้องปฏิบตัิตามนโยบายอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าตาม
กฎหมายของประเทศ ซึง่หากมกีารปรบัเพิม่ขึน้ในอนาคตอาจส่งผลใหบ้รษิทัฯ มตีน้ทุนทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมไปนโยบายของ
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งแรงงานต่างดา้วซึง่อาจมคีวามเขม้งวดมากขึน้ในอนาคต ในกรณีทีจ่ านวนแรงงานต่างดา้ว
ที่บรษิัทฯ สามารถจดัหาได้มจี านวนลดลง และ/หรอืบรษิัทฯ จ าเป็นต้องจดัหาแรงงานจากแหล่งอื่น ซึ่งอาจมรีาคาที่ 
แพงกว่า อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ 

ถึงแม้บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน การนัดหยุดงาน หรือการก่อความไม่สงบ หรือข้อ
พพิาทดา้นแรงงานในอดตี บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่าในอนาคตจะไม่ประสบปัญหาดงักล่าว หากบรษิทัฯ ประสบ
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน การนัดหยุดงาน หรือการก่อความไม่สงบ หรือข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่สามารถ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างทนัท่วงทหีรอืทัง้หมด อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

14) ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารขายผลติภณัฑส่์วนใหญ่ในต่างประเทศ โดยในการขายผลติภณัฑใ์นต่างประเทศ
นัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารก าหนดราคาขายผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาและเหรนิ 

หมินป้ีเป็นหลัก ส่งผลให้รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอ้างอิงหรืออยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิาและเหรนิหมนิป้ี อย่างไรกต็าม ต้นทุนและค่าใชจ้่ายซึ่งมนีัยส าคญัของบรษิทัฯ ซึ่งไดแ้ก่ ต้นทุนน ้ายางขน้ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบับุคลากร และต้นทุนการผลิตอื่นในประเทศ อยู่ในรูปของสกุลเงินบาทเป็นหลกั นอกจากนี้ 
บรษิทัย่อยยงัมกีารเขา้ท าสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิในต่างประเทศ ในสกุลเงนิต่างประเทศ ไดแ้ก่ สกุลเงนิดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา ดงันัน้ ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิบาท ดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา หรอืเงนิตราสกุลอื่นๆ 
อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ กระแสเงนิสด ฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัฯ 
นอกจากนี้ ความผันผวนและส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และเงินบาท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา และรงิกติมาเลเซยี หรอืรูเปียอนิโดนีเซยี หรอืเหริน 

หมนิป้ี อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เมื่อเทยีบกบั
ผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางรายอื่นๆ จากประเทศมาเลเซีย สาธารณรฐัประชาชนจนี และประเทศอินโดนีเซี ย 

ดว้ยเช่นกนั 

อย่างไรก็ด ีบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมนีโยบายในการจดัการความเสี่ยงที่เกดิขึน้จากความผนัผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ โดยการบรหิารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในสกุลเดียวกัน 
(Natural Hedge) เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารซื้อน ้ายางสงัเคราะห์ สารเคม ีและวตัถุดบิในการผลติอื่นอกีหลายประเภทใน
สกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิา จงึส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถลดผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ ยนจากความผนัผวนของ
สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิาไดบ้างส่วน โดยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2563 บรษิทัฯ มสีดัส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัอเมรกิาคดิเป็นร้อยละ 28.0 และร้อยละ 11.9 ของรายได้ที่เป็นสกุลเงนิดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา ตามล าดบั 
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นอกจากนี้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มนีโยบายในการใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิอื่นๆ เพื่อบรหิารจดัการความ
เสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดงักล่าวตามความเหมาะสมอีกด้วย เช่น ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงนิ
เพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการขายผลติภณัฑ์ใน 

สกุลเงนิอื่นทีม่ใิช่เงนิบาท เป็นตน้ 

15) ความเส่ียงจากการท่ีความเติบโตทางกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตาม 

ท่ีคาดการณ์  

บรษิทัฯ มแีผนกลยุทธ์ทีจ่ะขยายก าลงัการผลติถุงมอืยางอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัอุปสงค์ทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ตลาด 

ในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมถึงรกัษาขดีความสามารถในการแข่งขนักบัผู้ผลติและจ าหน่ายถุงมอืยางราย
ส าคญัอื่นๆ ในภูมภิาค บรษิทัฯ ยงัแสวงหาโอกาสการลงทุนโดยการท าวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ถุงมอืยางทีแ่ตกต่าง
หรอืมคีุณภาพทีด่กีว่าผลติภณัฑ์เดมิ และ/หรอืบรษิทัฯ อาจพจิารณาโอกาสการลงทุนโดยการเขา้ซื้อ/ควบรวมกิจการ
อื่นๆ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่าบรษิทัฯ จะสามารถด าเนินการตามแผนการขยายธุรกจิไดส้ าเรจ็
ภายใต้งบประมาณทีว่างแผนไวภ้ายในกรอบเวลาทีก่ าหนด หรอืกลยุทธ์ของบรษิทัฯ จะสามารถประสบความส าเรจ็ได้
ในเชงิพาณิชย ์หากการสรา้งรายไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมายหรอืมตีน้ทนุการด าเนินงานทีส่งูขึน้ อาจท าใหผ้ลตอบแทนที่
บรษิัทฯ ได้รบัจากการขยายธุรกจิดงักล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว ้หรอืสูญเสยีโอกาสในการลงทุน ซึ่งจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกจิ กระแสเงนิสด ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ได ้ 

ความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

1) ความเส่ียงจากข้อจ ากดัการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าว ซ่ึงอาจท าให้ความสามารถของผู้ลงทุนในการ
โอนหุ้นของบริษทัฯ ถกูจ ากดัและมีผลกระทบต่อการระดมทุนของบริษทัฯ 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มขีอ้จ ากดัการถอืครองหุน้โดยคนต่างดา้วไม่เกนิรอ้ยละ 49.0 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
แล้วทัง้หมด อกีทัง้ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ยงัระบุอกีว่าการโอนหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ต่างดา้วทีจ่ะท าใหอ้ตัราส่วนการถอืหุน้
ของคนต่างด้าวเกินอตัราขา้งต้น บรษิัทฯ มสีทิธปิฏิเสธการโอนหุ้นได้ ในกรณีที่มคีนต่างด้าวถือหุ้นในจ านวนสูงสุด
ตามทีก่ าหนดไว ้ผูถ้อืหุน้สญัชาตไิทยจะไม่สามารถโอนหุน้ไปยงัคนต่างดา้วได ้อนัจะส่งผลต่อสภาพคล่องและราคาหุน้
ในตลาดของบรษิทัฯ อาจไดร้บัผลกระทบในทางลบ 

นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้ต่างดา้ว ผูซ้ื้อหุน้ หรอืผูข้ายหุน้ ไม่สามารถทราบไดล่้วงหน้าว่า หุน้ทีต่นจะท าการซื้อขาย
จะอยู่ภายใต้ขอ้จ ากดันี้หรอืไม่ และไม่สามารถทราบไดว้่าหุน้ดงักล่าวจะไดร้บัการจดทะเบยีนใหอ้ยู่ในชื่อของผู้ซื้อหุ้น 
หรอืนายทะเบยีนจะปฏเิสธการจดทะเบยีนการโอนหุน้นัน้หรอืไม่ 

การถือหุ้นโดยผู้ถอืหุน้ต่างด้าวของบรษิทัไทยโดยทัว่ไปจะมขีอ้จ ากดัอยู่ที่ไม่เกนิร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายแลว้ทัง้หมด ในกรณีทีข่อ้จ ากดัการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ต่างดา้วดงักล่าวลดต ่ากว่าทีก่ าหนด ผูถ้อืหุน้อาจจะไดร้บั
ความเสีย่งเพิม่ขึน้จากการบงัคบัใหม้กีารโอน หรอืขาย หรอือาจจ าเป็นต้องถอืใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลกัทรพัยอ์า้งองิไทย (NVDR) แทนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์ถาวรทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกิจ 
ประกอบดว้ยทีด่นิ และส่วนปรบัปรุงทีด่นิ อาคาร และสิง่ปลูกสรา้ง เครื่องจกัร และอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง 
และเครื่องใชส้ านักงาน สนิทรพัย์ระหว่างก่อสรา้งและตดิตัง้ โดยมมีูลค่าตามบญัชีสุทธหิลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและ
ส ารองการด้อยค่าต่างๆ ตามที่แสดงในงบการเงินรวม เท่ากับ 8,562.3 ล้านบาท และ 8,670.0 ล้านบาท โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

ล าดบั รายการ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  (ล้านบาท) ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

ณ 31 ธ.ค. 62 ณ 31 ธ.ค. 63  

1 ทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ 913.0 906.3 เป็นเจา้ของ ไม่มภีาระผกูพนั 

2 อาคารและสิง่ปลูกสรา้ง 1,416.0 1,462.0 เป็นเจา้ของ ไม่มภีาระผกูพนั 

3 เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 3,073.4 3,590.9 เป็นเจา้ของ ไม่มภีาระผกูพนั 

4 ยานพาหนะ 136.9 113.4 เป็นเจา้ของและสญัญาเช่าซื้อ ไม่มภีาระผกูพนั 

5 เครื่องตกแต่ง และเครือ่งใช้
ส านักงาน 

37.6 37.5 เป็นเจา้ของและสญัญาเช่าซื้อ ไม่มภีาระผกูพนั 

6 สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง
และตดิตัง้ 

2,985.4 2,559.9 เป็นเจา้ของ ไม่มภีาระผกูพนั 

รวม 8,562.3 8,670  

 

4.2 ค่าความนิยม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มลูค่าตามบญัชสุีทธขิองค่าความนิยมตามงบการเงนิ
รวมและงบการเงนิรวมระหว่างกาล มดีงันี้ 

 

4.3 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

4.3.1 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชสุีทธขิองสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนตาม 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิรวมระหว่างกาล มดีงันี้ 

 

ช่ือบริษทั รายละเอียด 

 
 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563  

บรษิทัฯ ค่าความนิยม 220.9 220.9 

รวม 220.9 220.9 
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ช่ือบริษทั รายละเอียดสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

บรษิทัฯ  ค่าลขิสทิธิซ์อฟทแ์วรค์อมพวิเตอร์ 13.2 99.5 

รวม 13.2 99.5 

  
4.3.2 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มูลค่าตามบญัชสุีทธขิองสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ตาม 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิรวมระหว่างกาล มดีงันี้ 

ช่ือบริษทั รายละเอียดสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ มูลค่าตามบญัชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

บรษิทัฯ  สทิธกิารใชต้ามสญัญาเช่า - 33.1 

รวม - 33.1 

 

4.3.3 เคร่ืองหมายการค้า 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในผลติภณัฑ์ถุงมอืยาง
ทางการแพทยท์ีส่ าคญัต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ดงัต่อไปนี้ 

รปูแบบเครื่องหมาย เจ้าของเครื่องหมาย ประเภทสินค้า เลขทะเบียน / ประเทศท่ีจดทะเบียน 

 

 

บรษิทัฯ จ าพวก 10 (1) 2120219 / สหรฐัอเมรกิา 

 

บรษิทัฯ จ าพวก 9,10, 21,35 (2) 5667302 / สหรฐัอเมรกิา 

 

บรษิทัฯ จ าพวก 9,10, 21,35 (2) 5657159 / สหรฐัอเมรกิา 

 

 

บรษิทัฯ จ าพวก 10 (3) 
จ าพวก 10 (3) 

จ าพวก 10 (4) 
จ าพวก 10 (5) 
จ าพวก 10 (4) 
จ าพวก 10 (3) 

จ าพวก 10 (3) 

จ าพวก 10 (3) 

จ าพวก 10 (3) 

1172916 / ชลิ ี

217521 / เปร ู 
303083580 / ฮ่องกง 

5723167 / ญี่ปุ่ น 

40-1098582 / เกาหลใีต ้

160102 / โมรอ็กโก 

21539075 / จนี 

907773265 / บราซลิ 

2014/19842 / แอฟรกิาใต ้
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รปูแบบเครื่องหมาย เจ้าของเครื่องหมาย ประเภทสินค้า เลขทะเบียน / ประเทศท่ีจดทะเบียน 

 บรษิทัฯ จ าพวก 10 (3) 

จ าพวก 10 (11) 

จ าพวก 10 (11) 

จ าพวก 10 (11) 

จ าพวก 10 (11) 

จ าพวก 10 (11) 

181122431 / ประเทศไทย 

018233059 / สหภาพยุโรป 

4493355 / อนิเดยี 

919635512 / บราซลิ 

UK00003485871 / สหราชอาณาจกัร 
40202009230V / สงิคโปร ์

 บรษิทัฯ จ าพวก 10 (11) 

จ าพวก 10 (11) 

จ าพวก 10 (11) 

จ าพวก 10 (11) 

จ าพวก 10 (11) 

018233058 / สหภาพยุโรป 

4493354 / อนิเดยี 

UK00003485868 / สหราชอาณาจกัร 
919635415 / บราซลิ 

40202009228Q / สงิคโปร์ 

 บรษิทัฯ จ าพวก 10 (3) 

จ าพวก 10 (3) 

จ าพวก 10 (3) 

จ าพวก 10 (3) 

จ าพวก 10 (3) 

จ าพวก 10 (3) 

จ าพวก 10 (3) 

01627329 / ไตห้วนั 

12878113 / จนี 

523721 / โคลมัเบยี 

234733 / เวยีดนาม 

2555827 / อนิเดยี 

2.676.183 / อารเ์จนตนิา 
IDM000490996 / อนิโดนีเซยี 

 

บรษิทัฯ จ าพวก 10 (4) 

จ าพวก 10 (3) 

302639296 / ฮ่องกง 
01621526 / ไตห้วนั 

 

บรษิทัฯ จ าพวก 10 (3) 

 

ค406833 / ประเทศไทย 

 

 

 

บรษิทัฯ จ าพวก 10 (3) 

 

181119299 / ประเทศไทย 

 

 

บรษิทัฯ จ าพวก 10 (3) 

 

ค405952 / ประเทศไทย 

 

 บรษิทัฯ จ าพวก 10 (3) 

 

ค414046 / ประเทศไทย 

 

 

บรษิทัฯ จ าพวก 10 (3) 

 

ค383890 / ประเทศไทย 
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รปูแบบเครื่องหมาย เจ้าของเครื่องหมาย ประเภทสินค้า เลขทะเบียน / ประเทศท่ีจดทะเบียน 

 

SDME จ าพวก 9 (6) 25748330 / สาธารณรฐัประชาชนจนี 
 

 

SDME จ าพวก 10 (7) 11068097 / สาธารณรฐัประชาชนจนี 

 

SDME จ าพวก 21 (8) 25756061 / สาธารณรฐัประชาชนจนี 

 

SDME จ าพวก 10 (9) 15704111 / สาธารณรฐัประชาชนจนี 

 

SDME จ าพวก 10 (10) 16834789 / สาธารณรฐัประชาชนจนี 

 

SDME จ าพวก 21 (8) 25745612 / สาธารณรฐัประชาชนจนี 

หมายเหตุ (1) จ าพวก 10  คอื  ถุงมอืยางธรรมชาตทิีใ่ชใ้นทางการแพทย์ 
 (2) จ าพวก 9  คอื  ถุงมอืยางธรรมชาติและถุงมอืพลาสติกที่ใช้ครัง้เดียวทิ้งส าหรบัห้องแล็บ ถุงมอืที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม 

(protective gloves) และ ถุงมอืทีใ่ชค้ร ัง้เดยีวทิง้ทีใ่ชใ้นทางอุตสาหกรรม (protective gloves) ท ามาจากสาร
ที่มคีุณสมบตัิยดืหยุ่นแบบยางธรรมชาติ รวมถึงน ้ายางขน้ น ้ายางสงัเคราะห์ และยางเทียม และเทอร์โม 

พลาสรวมถงึไวนิล 

  จ าพวก 10 คอื  ถุงมอืที่ใช้ในทางการแพทย์ ถุงมอืยางธรรมชาตทิี่ใช้ในทางการแพทย์ ถุงมอืผ่าตดั ถุงมอืที่ใช้ครัง้เดยีวทิง้ 
ในทางการแพทยแ์ละใช้ในทางผ่าตดั ท ามาจากสารที่มคีุณสมบตัยิดืหยุ่นแบบยางธรรมชาต ิรวมถงึน ้ายาง
ขน้ น ้ายางสงัเคราะห ์และยางเทยีม และเทอรโ์มพลาส รวมถงึไวนิล 

  จ าพวก 21  คอื  ถุงมอืยางธรรมชาตแิละถุงมอืพลาสตกิทีใ่ช้ครัง้เดยีวทิง้ส าหรบัใชท้ัว่ไปโดยช่างท าผม 

  จ าพวก 35  คอื  การจดัจ าหน่ายถุงมอืที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม ทางการแพทย์ ทางผ่าตดั(protective gloves) และบรกิาร
สัง่ซื้อออนไลน์ของถุงมอื (protective gloves) ทีใ่ชใ้นทางอุตสาหกรรม ทางการแพทย ์ทางผ่าตดั 

 (3) จ าพวก 10 คอื ถุงมอืยางทีใ่ชใ้นทางการแพทย์ 
 (4) จ าพวก 10 คอื ถุงมอืที่ใช้เพื่อวตัถุประสงค์ทางทนัตกรรม ทางการแพทย์ ทางผ่าตดั และทางสตัวแพทย์ ซึ่งท ามาจาก  

ไนไตรล ์ยาง หรอืน ้ายาง 
 (5) จ าพวก 10 คอื ถุงมอืยางทีใ่ชใ้นทางการแพทย ์ถุงมอือื่นๆ ทีใ่ชใ้นทางการแพทย์ 
 (6) จ าพวก 9  คอื  ถุงมือแร่ใยหินส าหรับการป้องกันอุบัติเหตุ ถุงมือส าหรับการป้องกันอุบัติเหตุ ถุงมือด าน ้ า ถุงมื อ

อุตสาหกรรมป้องกนัเอก็ซเรย ์ถุงมอืต่อตา้นกรดและด่าง 
 (7) จ าพวก 10  คอื  ถุงมอืนวด สายหรอืท่อทางการแพทย ์หลอดหยดทางการแพทย ์สิง่ทีป่ลูกฝังทางการผ่าตดั แถบผา้ยืดช่วย

พยุง วสัดุส าหรบัเยบ็แผล หน้ากาก ขวดนม 

 (8) จ าพวก 21  คอื  ถุงมอืยางส าหรบัครวัเรอืน ถุงมอืส าหรบังานขดั ถุงมอืท าสวน ถุงมอืเพื่อลา้งรถ ถุงมอืกนัความรอ้นทีใ่ช้ ใน
ครวัเรอืน 

 (9) จ าพวก 10  คอื  ถุงมอืนวด สายหรอืท่อทางการแพทย ์หลอดหยดทางการแพทย ์สิง่ทีป่ลูกฝังทางการผ่าตดั แถบผา้ยดืช่วย
พยุง วสัดุส าหรบัเยบ็แผล หน้ากาก ขวดนม ถุงมอืผ่าตดั เขม็ขดัทางการแพทย์ 

 (10) จ าพวก 10  คอื  ถุงมอืนวด แถบผา้ยดืช่วยพยุง วสัดุส าหรบัเย็บแผล หน้ากาก ถุงมอืยางที่ใช้ในทางการแพทย ์แผ่นพนัผา้
ทางการแพทย ์วสัดุส าหรบัปลูกฝังทางการผ่าตดั  

 (11) จ าพวก 10  คอื  ถุงมอืที่ใช้ในทางการแพทย์  ถุงมอืตรวจโรคที่ใช้ในทางการแพทย์ ถุงมอืยางที่ใช้ในทางการแพทย์ ถุงมอื
ผ่าตดั ถุงมอืใช้ครัง้เดยีวทิ้งในทางการแพทย์ ถุงมอืใช้ครัง้เดยีวทิ้งทางทนัตกรรม ถุงมอืใช้ครัง้เดยีวทิ้งใน
การผ่าตดั ถุงมอืใชค้รัง้เดยีวทิง้ในทางสตัวแพทย ์ 
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เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบริษัทและบริษัทย่อยมีอายุการคุ้มครอง 10 ปี และสามารถต่ออายุ
เครื่องหมายการคา้ดงักล่าวไดอ้กีคราวละ 10 ปี 

เคร่ืองหมายการค้าท่ีอยู่ระหว่างการจดทะเบียน 

เครื่องหมายการค้าที่ส าคญัดงัต่อไปนี้ของบรษิัทอยู่ระหว่างการจดทะเบยีน โดยอยู่ระหว่างการอนุมตัิจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

รปูแบบเคร่ืองหมาย ประเภทสินค้า ประเทศท่ีจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

ถุงมอืยางทีใ่ชใ้นทางการแพทย ์ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

อนิโดนีเซยี ญีปุ่่ น มาเลเซยี 

แอฟรกิาใต ้สหรฐัอเมรกิา 
เวยีดนาม 

 

 

 

ถุงมอืยางทีใ่ชใ้นทางการแพทย ์ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

อนิโดนีเซยี ญีปุ่่ น มาเลเซยี  

แอฟรกิาใต ้ประเทศไทย
สหรฐัอเมรกิา เวยีดนาม 
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4.4 สญัญาประกนัภยั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ส านักงานและโรงงานผลติถุงมอืยางของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารท าประกนัภยัทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ โดยสาระส าคญัของสญัญา
ประกนัภยัสามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปนี้  

ผู้เอาประกนัภยั โรงงาน / อาคาร ท่ีตัง้ วงเงินเอาประกนัภยั ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ประเภทผลิตภณัฑ ์/ 
ประเภทการใช้งาน 

อ าเภอ จงัหวดั ประกนัภยัความ
เสียหายต่อ
ทรพัยสิ์น 

ประกนัภยัธรุกิจ
หยุดชะงกั 

ประกนัภยัความ
เสียหายต่อสาธารณชน

และความเสียหายท่ี
เกิดจากผลิตภณัฑ์ 

บรษิทัฯ  
(โรงงานสาขา
หาดใหญ่) 

- ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง 

- ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง 

- ถุงมอืยางไนไตรล ์

หาดใหญ ่ สงขลา 8,101.52 ล้านบาท 9,865.56 ล้านบาท 360.00 ลา้นบาท 

 

 

31 ธนัวาคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2564  
 

บรษิทัฯ  
(โรงงานสาขา 
สุราษฎรธ์านี) 

- ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง 

- ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดไม่มแีป้ง 

- ถุงมอืยางไนไตรล ์

กาญจนดษิฐ ์
 

สุราษฎรธ์าน ี 2,965.65 ล้านบาท 3,246.38 ลา้นบาท 

 

31 ธนัวาคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2564  
 

บรษิทัฯ  

(โรงงานสาขาตรงั) 
 

- ถุงมอืยางธรรมชาตชินิดมแีป้ง กนัตงั ตรงั 
 

3,175.38 ล้านบาท 6,223.28 ล้านบาท 4 ตุลาคม 2563 –  4  ตุลาคม 2564  

(ส าหรบัประกนัภยัความเสยีหายตอ่
ทรพัยส์นิและประกนัภยัธุรกจิหยุดชะงกั) 

31 ธนัวาคม 2563 – 31 ธนัวาคม 2564  

(ส าหรบัประกนัภยัความเสยีหายตอ่
สาธารณชนและความเสยีหายทีเ่กดิจาก
ผลติภณัฑ)์ 
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ผู้เอาประกนัภยั โรงงาน / อาคาร ท่ีตัง้ วงเงินเอาประกนัภยั ระยะเวลาเอาประกนัภยั 

ประเภทผลิตภณัฑ ์/ 
ประเภทการใช้งาน 

อ าเภอ จงัหวดั ประกนัภยัความ
เสียหายต่อ
ทรพัยสิ์น 

ประกนัภยัธรุกิจ
หยุดชะงกั 

ประกนัภยัความ
เสียหายต่อสาธารณชน

และความเสียหายท่ี
เกิดจากผลิตภณัฑ์ 

SDME - โกดงัส าหรบัจดัเกบ็ถุงมอืยาง เจยีตงิ เซีย่งไฮ ้ 42.00 ลา้น 

เหรนิหมนิป้ี 

- - 
 

7 มกราคม 2564 – 6 มกราคม 2565 

 

- โกดงัส าหรบัจดัเกบ็ถุงมอืยาง ไป่หยุน กว่างโจว 5.60 ล้าน 

เหรนิหมนิป้ี 

- - 
 

- โกดงัส าหรบัจดัเกบ็ถุงมอืยาง เจยีตงิ เซีย่งไฮ ้ 60.00 ลา้น 

เหรนิหมนิป้ี 

- - 

STU - อาคารส านักงาน 
เมอืงแทมปา รฐัฟลอรดิา 150,000 ดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา 
- 2.00 ล้านดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา 
 

31 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2565 

(ส าหรบัประกนัภยัความเสยีหายตอ่
ทรพัยส์นิ) 

8 กรกฎาคม 2562 – 8 กรกฎาคม 2563 

(ส าหรบัประกนัภยัความเสยีหายตอ่
สาธารณชนและความเสยีหายทีเ่กดิจาก
ผลติภณัฑ)์ 

STU - โกดงัส าหรบัจดัเกบ็ถุงมอืยาง เมอืงแทมปา รฐัฟลอรดิา 7.50 ล้านดอลลาร์
สหรฐัอเมรกิา 

- - 
 

1 มกราคม 2564 – 31 ธนัวาคม 2564 

นอกจากนี้ เนื่องจากบรษิัทฯ ได้ใช้บริการส านักงานของ STA ซึ่งตัง้อยู่ ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเฟล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1702, 1707-1712 ชัน้ 17 และห้องเลขที่  
1203-1206 ชัน้ 12 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 ภายใตส้ญัญาใหบ้รกิาร ส านักงานดงักล่าวไดม้กีารท าประกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิและประกนัภยั
ส าหรบัเงนิ ซึง่เป็นการคุม้ครองเฟอรน์ิเจอรแ์ละอื่นๆ โดยมวีงเงนิเอาประกนัภยัเท่ากบั 64.35 ลา้นบาท และมผีูเ้อาประกนัภยั คอื STA 
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4.5 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะลงทุนในบรษิทัทีส่อดคล้องกบัเป้าหมาย วสิยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ในการเตบิโตของ
บรษิทัฯ ซึง่จะท าใหบ้รษิทัฯ มผีลประกอบการหรอืผลก าไรเพิม่ขึน้ หรอืลงทุนในธุรกจิทีเ่อื้อประโยชน์ (Synergy) ใหก้บั
บริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และเพื่ อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็น
ผูป้ระกอบการชัน้น าในธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมอาจพจิารณาลงทุนในธุรกจิ
อื่นเพิม่เตมิหากเป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภาพการเตบิโตหรอืสามารถต่อยอดทางธุรกจิ หรอืเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 
ซึ่งสามารถสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนการลงทุน โดยการพจิารณาการลงทุนของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม
นัน้ บรษิทัฯ จะท าการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องการลงทุนและพจิารณาศกัยภาพและปัจจยัความเสีย่งจากการลงทุน 
โดยมขีัน้ตอนการวเิคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องได้รบัความเหน็ชอบ และ/หรอืการอนุมตัจิากที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี) ทัง้นี้ ในการขออนุมตักิาร
ลงทุนบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมดงักล่าวจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ณ ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไม่มบีรษิทัร่วม อย่างไรกต็าม หากในอนาคตบรษิทัฯ จะมกีารลงทุนจนท าใหเ้กดิบรษิัท
ร่วม บรษิทัฯ จะด าเนินการใหม้นีโยบายในแนวทางเดยีวกนักบัขา้งตน้
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีย่งัไม่สิน้สุด ซึ่งอาจมผีลกระทบ
ต่อทรพัย์สนิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ทีม่จีานวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ และไม่มขีอ้พพิาททีม่ผีลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างมนีัยส าคญั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั (ไทย) : บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษทั (องักฤษ) : Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited 

ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ : STGT 

ประเภทธรุกิจ : ประกอบธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายถุงมอืยางธรรมชาต ิและถุงมอืยางไนไตรล์ 

เลขทะเบยีนบริษทั : 0107562000106 

ทุนจดทะเบยีน : 2,869,560,000 บาท  

ทุนช าระแลว้ : 2,857,560,000 บาท  

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ : 0.5 บาท1 

เวบ็ไซตบ์ริษทัฯ : www.sritranggloves.com 

สถานท่ีตัง้ส านักงาน   

ส านักงานใหญ ่ : เลขที ่110 ถนนกาญจนวนิช ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  90230 

  โทรศพัท:์ 074 471 471 โทรสาร: 074 291 650 

ส านักงานหาดใหญ ่ : เลขที ่10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

  โทรศพัท:์ 074 344 663 โทรสาร: 074 344 667 
ส านักงานกรงุเทพฯ : อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 ชัน้ 17 

เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

  โทรศพัท:์ 02 207 4500 โทรสาร: 02 108 2241 

ท่ีตัง้โรงงาน   

สาขาหาดใหญ ่ : (1) เลขที ่109/2 ถนนกาญจนวนิช ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90230 

  (2) เลขที ่352 ถนนกาญจนวนิช ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90230 

สาขาสุราษฎรธ์านี : เลขที ่189 หมู่ที ่7 ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี8  

สาขาตรงั : (1) เลขที ่85 หมู่ที ่6 ต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 92110 

  (2) เลขที ่10/2-3 หมู่ที ่3 ต าบลบางหมาก อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั 92110 

 
1  ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2563 ได้มมีตอินุมตัเิปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบรษิทัฯ จากเดมิ 

หุน้ละ 1 บาท เป็นหุน้ละ 0.5 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมผีลตัง้แต่วนัที่ 5 มกราคม 2564 ตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย 
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6.2 ข้อมูลของบริษทัย่อย 

ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ สดัส่วน 

การถือหุ้น 

ทุนจดทะเบียน / 
ทุนช าระแล้ว 

(ล้านบาท) 

ท่ีตัง้ส านักงาน 

Shi Dong Shanghai 

Medical Equipment  

Co., Ltd. 

จดัจ าหน่ายถุงมอืยาง 
ในสาธารณรฐัประชาชนจนี 

100.0% 139.4  ชัน้ 5 Block B of W Square  

เลขที ่1686 ถนนหวู่ซ่ง หมนิหาง 
เซีย่งไฮ ้สาธารณรฐัประชาชนจนี 

Sri Trang USA, Inc. จดัจ าหน่ายถุงมอืยาง 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

100.0% 205.1 หอ้งชุด H เลขที ่5820 ถนนเวสท ์ 
ไซเปรส เมอืงแทมปา รฐัฟลอรดิา 
สหรฐัอเมรกิา 

บจก. พรีเมียรซิ์สเต็ม 

เอน็จิเนียร่ิง  
วศิวกรรมบรกิาร ออกแบบ  
ผลติ จ าหน่าย ตดิตัง้ และ
บ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 

99.9992% 50.0 เลขที ่123 หมู่ที่ 8 ถนนกาญจนวนิช 
ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 90250 

บจก. สะเดา พี.เอส. 
รบัเบอร ์ 

ปัจจุบันหยุดประกอบธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายยางแผ่น
รมควนัแล้ว และจะให้บรกิาร
เช่าที่ดินแก่บรษิทัฯ เพื่อสรา้ง
โรงงานผลติถุงมอืยาง 

99.9985% 40.0 เลขที ่207/1 ถนนปาดงัเบซาร ์ 
ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา 90120 

 

6.3 บุคคลอ้างอิง  

(ก) นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

  เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

  โทรศพัท:์ 02 009 9000   โทรสาร: 02 009 9991 

(ข) ผู้สอบบญัชี 

ผูส้อบบญัช ี : บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : เลขที ่193/163-137 อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 ถนนรชัดาภเิษก คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

  โทรศพัท:์ 02 264 9090   โทรสาร: 02 264 0789 

(ค) ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ทีป่รกึษากฎหมาย : บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : 540 อาคารเมอรค์วิรี ่ทาวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนเพลนิจติ  
แขวงลุมพนิี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

  โทรศพัท:์ 02 264 8000   โทรสาร: 02 657 2222 
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ส่วนท่ี 2 

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 1,434,780,000 บาท และมทีุนช าระแลว้ จ านวน 
1,428,780,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 1,428,780,000 หุ้น  
มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ทัง้นี้ ที่ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2563 ได้มมีตอินุมตัิเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทัฯ จากเดมิมูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.5 บาท โดยบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบยีน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 28 

ธนัวาคม 2563 และเริม่ท าการซื้อขายด้วยมูลค่าหุน้ที่ตราไวใ้หม่ดงักล่าวในวนัที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ท าให้
บรษิัทฯ มหีุ้นสามญัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพิม่ขึ้นเป็น 2,857,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้
หุน้ละ 0.5 บาท 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 บรษิทัฯ มรีายชื่อผูถ้อืหุน้สงูสุด 10 รายแรก ดงันี้ 

ล าดบั รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น 

(หุ้น) (1) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. STA (2) 1,450,074,600 50.75 
2. กลุ่มสนิเจรญิกุล (3) 178,211,800 6.24 

3. RBL (4) 155,326,800 5.44 
4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 124,543,723 4.36 
5. STH 106,753,800 3.74 
6. The Bank Of New York Mellon 97,674,429 3.42 
7. นายวชิยั วชริพงศ ์ 25,061,900 0.88 
8. State Street Europe Limited 21,607,103 0.76 
9. Morgan Stanley & Co. International PLC 20,594,518 0.72 
10. South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited 19,739,916 0.69 
11. ผูถ้อืหุน้รายอื่น 657,971,411 23.00 

 รวม 2,857,560,000 100.00 

หมายเหตุ: (1) จ านวนหุ้นที่แสดงข้างต้น เป็นข้อมูลตามที่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ตามที่ได้ 
มกีารซื้อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่5 มกราคม 2564 

 (2) STA เป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ ประกอบธุรกิจผลติ 

และจ าหน่ายยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง และน ้ายางขน้ โดย ณ วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 STA มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 

รายแรก ดงันี้ 
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. STH     343,790,629  22.38 

2. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั     193,542,074  12.60 

3. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล     132,987,509  8.66 

4. นางพรอ้มสุข สนิเจรญิกุล       44,900,000  2.92 

5. Citibank Noms Spore Pte Ltd 40,700,421 2.65 

6. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited       29,267,679  1.91 

7. Citigroup Global Markets Limited-PB Client-NRBS Collateral       26,378,735  1.72 

8. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล       24,556,500  1.60 

9. นายวชิญ์พล สนิเจรญิกุล       23,500,000  1.53 

10. UOB Kay Hian Private Limited       22,503,090  1.47 

รวมจ านวนหุ้นทีถ่ือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 882,126,637 57.44 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 1,535,999,998 100.00 

ทีม่า: STA 

(3) รายชื่อผูถ้อืหุน้กลุ่มสนิเจรญิกุล ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 มดีงันี้  

กลุ่มสินเจริญกลุ จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. นายไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 139,418,400  4.88 

2. นายล ีพอล สุเมธ 12,740,000  0.45 

3. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 12,497,800  0.44 

4. นางวรด ีสนิเจรญิกุล 12,140,000  0.42 

5. น.ส.วรรณิสา สนิเจรญิกุล 520,000  0.02 

6. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 417,800  0.01 

7. นายสมหวงั สนิเจรญิกุล 177,800  0.01 

8. นางดวงใจ สนิเจรญิกุล 160,000  0.01 

9. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล 140,000  0.00 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 178,211,800 6.24 

 หมายเหตุ: จ านวนหุ้นทีแ่สดงขา้งต้น เป็นข้อมูลตามทีไ่ด้มกีารเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ทีต่ราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท 
ตามทีไ่ดม้กีารซื้อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที ่5 มกราคม 2564 
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(4) RBL เป็นบรษิทัจ ากดัทีป่ระกอบธุรกจิผลติน ้ายางขน้และยางแท่ง โดย ณ วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 RBL มผีูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

สดัส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1.  STA 15,999,994 99.99 

2.  นางสาวนรศิรา สนิเจรญิกุล 1 0.00 

3.  บรษิทั พฤกษาแมนชัน่ จ ากดั 1 0.00 

4.  นางสาวสมศร ีศริสิุวฒัน์ 1 0.00 

5.  นางอรนุช ศริสิุวฒัน์ 1 0.00 

6.  นายอร่าม ศริสิุวฒัน์ 1 0.00 

7.  นายเอกชยั ชโลธรสุทธ ิ 1 0.00 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 16,000,000 100.00 

ทีม่า: กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
(5) STH เป็นบรษิทัจ ากดัที่ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น โดย ณ วนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2564 STH มผีูถ้อืหุน้

รายใหญ่ 10 รายแรก ดงันี้  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 
สดัส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1. ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 1,825,700 20.74 

2. แบลดชอว ์อคิวติี้ส ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 1 1,646,000 18.70 

3. นายล ีพอล สุเมธ 967,860 10.99 

4. นางสาวสุขมุาล ศริสิุวฒัน์ 672,000 7.63 

5. นางพรอ้มสุข สนิเจรญิกุล 600,000 6.81 

6. นายไชยยศ สนิเจรญิกุล 542,860 6.16 

7. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไมย้างพาราปักษ์ใต ้2 528,000 6.00 

8. บรษิทั ง่วนเชยีงเยาวราช จ ากดั 3 448,000 5.09 

9. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 348,880 3.96 

10. นางวรด ีสนิเจรญิกุล 226,840 2.57 

รวมจ านวนหุ้นทีถ่ือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 7,806,140 88.65 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมด 8,800,000 100.00 

ทีม่า: กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ 1 แบลดชอว ์อคิวติี้ส ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น จดัตัง้ขึน้ในหมู่เกาะบรติชิ

เวอรจ์นิ (British Virgin Islands) โดยม ีนายล ีพอล สุเมธ เป็นผูถ้อืหุน้แต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 
2
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไมย้างพาราปักษ์ใต ้เป็นหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
โดยหุ้นส่วนผู้จดัการของหา้งหุน้ส่วน คอื นายไชยยศ สนิเจรญิกุล และ นางดวงใจ สนิเจรญิกุล เป็น
หุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิ และ ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล เป็นหุน้ส่วนจ ากดัความรบัผดิ 

 
3
 บรษิทั ง่วนเชยีงเยาวราช จ ากดั เป็นบรษิทัจ ากดั ประกอบธุรกจิขายส่งและขายปลกีซอสปรุงรส ซอีิว๊ 
เต้าเจี้ยว และเครื่องปรุงรสอื่นๆ โดยมผีูถ้อืหุน้ คอื กลุ่มครอบครวัเลก็วริยิะกุล ซึ่งไม่เกี่ยวขอ้งกบักลุ่ม
ของบรษิทัฯ 
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7.2.2 รายละเอียดการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 

ขอ้มลูการถอืหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (2) (3) มดีงันี้ 

ล าดบั รายช่ือกรรมการและผู้บริหาร 

ข้อมูลการถอืหุ้น 1)
 

ณ 29 มิ.ย. 63 

ข้อมูลการถอืหุ้น  
ณ 31 ธ.ค. 63 

การเปลี่ยนแปลง 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

สดัส่วน
การถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น  
(หุ้น) 

สดัส่วน
การถอืหุ้น  
(ร้อยละ) 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 
 ร้อยละ 

1 ศ.ดร.วรีกร อ่องสกุล  240,000  0.01  260,000  0.01  20,000  8.33 

2 นายกติชิยั  สนิเจรญิกุล  12,957,800  0.45  12,497,800  0.44  (460,000) (3.55) 

3 ดร.ไวยวุฒ ิ สนิเจรญิกุล  140,658,400  4.92 139,418,400  4.88  (1,240,000) (0.88) 

4 นายอนันต์  พฤกษานุศกัดิ ์  2,220,000  0.08 3,040,000  0.11  820,000  36.94 

5 นายวรีสทิธิ ์ สนิเจรญิกุล  417,800  0.01   417,800  0.01   -    - 

6 นายวทิยน์าถ  สนิเจรญิกุล  240,000  0.01  140,000  0.00  (100,000) (41.67) 

7 นางสาวจรญิญา  จโิรจน์กุล  1,230,000  0.04  1,178,000  0.04  (52,000) (4.23) 

8 นางสาวธนวรรณ  เสงีย่มศกัดิ ์  2,220,000  0.08  2,402,000  0.08  182,000  8.20 

9 นายเฉีย ช ีปิง  1,230,000  0.04  1,155,000  0.04  (75,000) (6.10) 

10 นางอุณากร พฤฒธิาดา  240,000  0.01  240,000  0.01  -    - 

11 ศ.คลนิิก นพ.สรณ  บุญใบชยัพฤกษ์  240,000  0.01  300,000  0.01  60,000  25.00 

12 พลเอก บณัฑติย ์ บุณยะปาน  -    -  -    -  -    - 

13 นายอาศรม อกัษรน า  1,390,000  0.05   426,000  0.01  (964,000) (69.35) 

14 นายเฉลมิชยั หน่อสกุล  399,200  0.01  40,000  0.00   (359,200) (89.98) 

15 นายสมรฐั เทพนวล  400,000  0.01   240,000  0.01   (160,000) (40.00) 

16 นางสาวอมรรตัน์ อาวะโต  120,000  0.004  -    -  (120,000) (100.00) 

17 นางอรลกัษณ์ นาคนิทร ์  1,390,000  0.05   1,299,000  0.05   (91,000) (6.55) 

18 นางสาววรษา  ไหมใจด ี  400,000  0.01  552,200  0.02  152,200  38.05 

 รวม 165,993,200 5.81 163,600,200 5.73  (2,393,000)  (1.44) 

หมายเหตุ 1) ขอ้มลูตามรายชื่อทีป่รากฏในบญัชรีายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (บมจ. 006) กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
2) จ านวนหุน้ทีแ่สดงขา้งตน้ รวมหุน้ทีถ่อืโดยคูส่มรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลนุิตภิาวะของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

3) จ านวนหุ้นที่แสดงข้างต้น เป็นข้อมูลตามที่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ตามที่ได้มกีาร 
ซื้อขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่5 มกราคม 2564 
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7.3  หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษทัย่อยของบริษทัฯ (โครงการ STGT ESOP) 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน 2562 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ออกและเสนอ
ขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ จ านวน 10,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และ/หรอืพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ เพื่อเป็นการตอบแทนการท างานของกรรมการ ผู้บรหิาร 
และ/หรือพนักงานดงักล่าว และเพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ ทัง้นี้ โครงการ STGT ESOP มีรายละเอียด
เบือ้งตน้ ดงันี้ 

ช่ือหลกัทรพัย ์ : หุน้สามญัของบรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทหลกัทรพัย ์ : หุน้สามญัเพิม่ทุน 

อายุของโครงการ : 2 ปี นับจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

(“วนั IPO") นัน่คอื ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2563 ถงึ 1 กรกฎาคม 2565  

จ านวนของหุ้นสามญัท่ีออก
และเสนอขาย 

: จ านวนรวมทั ้งสิ้นไม่ เกิน  10,000,000 หุ้น  มูลค่ า หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  
คดิเป็นไม่เกนิรอ้ยละ 0.7 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ล้วและสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด
ของบรษิทัฯ ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็น
ครัง้แรก (IPO) (รวมส่วนของหุ้นสามญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร 
และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามโครงการ STGT 

ESOP จ านวน 6,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซึ่งเสนอขายในปีที ่1 
ถึงปีที่ 2 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ต่อ
ประชาชนทัว่เป็นครัง้แรก (IPO))  

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม หุ้นละ 1 บาท เป็น 

หุน้ละ 0.5 บาท เมื่อวนัที ่5 มกราคม 2564 จะส่งผลใหจ้ านวนหุ้นสามญัเพิม่ทุนตาม
โครงการ STGT ESOP ที่จะ เสนอขายในปีแรกและปีที่สอง  ภายหลังจาก 

วนั IPO จะได้รบัการจัดสรรจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของการ
เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวด้ว้ยเช่นกนั 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ  STGT ESOP ครัง้แรก ณ วัน IPO (วันที่ 2 

กรกฎาคม 2563) เท่ากบั 30.6 บาท หรอืร้อยละ 90.0 ของราคาเสนอขายหุ้นสามญั
เพิม่ทุนใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (ราคา IPO) ที ่34.0 บาท (มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้หุ้น
ละ 1 บาท) และราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ในครัง้ที ่2 และ 3 

จะเท่ากบัรอ้ยละ 90.0 ของราคาตลาดตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวกบัการค านวณราคาเสนอขายหลักทรพัย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการ
พจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า ดว้ยมลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

หากราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนในครัง้ใดครัง้หนึ่งค านวณได้ต ่ากว่ามูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ บรษิัทฯ จะต้องท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บรหิาร 
และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามโครงการ STGT 

ESOP ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัต ิของ
มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบร ิษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 (รวมทัง้ที่ได้มี
การแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
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ระยะเวลาการเสนอขาย : บรษิทัฯ ท าการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ครัง้ โดย
ได้ท าการเสนอขายครัง้แรกในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จ านวนร้อยละ 40.0 ของ
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่ง เสนอขายในโครงการ STGT ESOP หรือไม่ เกิน 
4,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท และบรษิทัฯ จะท าการเสนอขายหุน้สามญั
เพิม่ทุนตามโครงการ STGT ESOP อกี 2 ครัง้ จ านวนครัง้ละรอ้ยละ 30.0 ของจ านวน
หุ้ น ส า มัญ เ พิ่ ม ทุ น ซึ่ ง เ ส น อ ข า ย ใ น โ ค ร ง ก า ร  STGT ESOP ห รื อ ค รั ้ง ล ะ 

ไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ จะด าเนินการ
เสนอขายใหแ้ลว้เสรจ็ภายในอายุของโครงการ  

เงื่อนไขการได้รบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

: กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง 

มสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานจะต้องมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/
หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ณ วนัทีม่กีารก าหนดรายชื่อ
ผูม้สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน (1) มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดอืน และ
จะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และจะต้องด ารงสถานะเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ณ วนัทีม่กีาร
เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน (2) 

2. จ านวนหุ้นสามัญที่กรรมการแต่ละรายได้รับจะมีจ านวนเท่ากัน แต่ในส่วนของ
ผู้บริหารและพนักงาน แต่ละรายอาจได้รับหุ้นสามญัในจ านวนไม่เท่ากัน ทัง้นี้  
ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง ประสบการณ์ ความรบัผดิชอบ อายุงาน ผลงาน  ความสามารถ 
ประสทิธภิาพ และการปฏบิตังิานทีผ่่านมา รวมถงึผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะท าให้แก่
บรษิทัฯ ในอนาคต 

ในกรณีที่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยของ
บรษิัทฯ แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สทิธิในการจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนในวนัทีม่ี
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ และ/หรอืบุคคลที่
คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ มอบหมายสามารถก าหนดรายชื่อผู้บรหิาร และ/
หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ท่านอื่นเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธิในการ
รบัจดัสรรแทนได้ภายในระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร โดยใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขการ
ไดร้บัการจดัสรรขา้งต้น โดยผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานแต่ละรายจะไดร้บัการจดัสรร
ไม่เกนิรอ้ยละ 5.0 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีเ่สนอขายภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 

หมายเหตุ (1)  ”วนัที่มกีารก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิด้รบัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน” หมายถงึ วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลที่
ได้รบัมอบหมาย มมีตหิรอือนุมตัริายชื่อผูท้ี่มสีิทธไิด้รบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนภายใตโ้ครงการ STGT ESOP ในการนี้ 
รายชื่อของบุคคลดงักล่าวเป็นไปตามรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนตามโครงการ STGT ESOP ซึง่ไดร้บัอนุมตัิ
จากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ หรอืรายชื่อของผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานที่ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรหิาร
ของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 (2) “วนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุน” หมายถึง วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท หรือบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีมติหรืออนุมตัิก าหนดให้เป็นวนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ให้แก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ของการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ดงักล่าว รวมถงึรายนามของพนักงานของบรษิทัฯ 
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และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึง่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ วนัทีแ่ละรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนแก่บุคคลดงักล่าว ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ หรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาก าหนดหรอืแกไ้ขตามที่เหน็สมควร และมอบหมายให้
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจใน
การจดัท าขอ้ก าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
รวมทัง้ มอี านาจในการก าหนดหรอืแก้ไขเพิม่เตมิ หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เงือ่นไข และรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หุน้สามญัดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

7.4.1 นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษทัฯ 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
หลงัจากการหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ และตาม
กฎหมายแล้ว ทัง้นี้ โดยต้องไม่เกนิก าไรสะสมของบรษิทัฯ ทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ การจ่ายเงนิปันผลให้
ค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เช่น สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ความสามารถในการจ่ายเงนิ
ปันผลของบริษัทย่อย รวมถึงการคาดการณ์ความจ าเป็นของเงินทุนที่จะรองรบัการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 
สถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิ ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกทีค่าดว่าจะมผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และ
ขอ้พจิารณาอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

เมื่อคณะกรรมการบรษิัทมมีติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีของบริษัทฯ แล้ว จะต้องน าเสนอเพื่อขอ
อนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิ
ปันผลไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อคณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าบรษิทัฯ มผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้  โดยจะต้องรายงาน
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

เนื่องจากบรษิัทฯ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดงันัน้ 
ขอ้มลูการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ ในปี 2562 และ 2563 มดีงันี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธเิฉพาะกจิการ 13,683,657,219 บาท 492,666,147 บาท 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 5.64 บาท 0.26 บาท 

   เงนิปันผลระหว่างกาล_ต่อหุน้ * 0.625 บาท - บาท 

   เงนิปันผลระหว่างกาล * 1,785,975,000 บาท - บาท 

   เงนิปันผลประจ าปี_ต่อหุน้   2.00 บาท - บาท 

   เงนิปันผลประจ าปี 5,715,120,000 บาท - บาท 

รวมจ านวนเงนิปันผลทีจ่่าย_ต่อหุน้ 2.625 บาท - บาท 

รวมจ านวนเงนิปันผลทีจ่่าย 7,501,095,000 บาท - บาท 

อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ 54.82 % - % 

จ านวนหุน้ 2,857,560,000 หุน้ 1,428,780,000 หุน้ 

มลูค่าหุน้ทีต่ราไวส้ าหรบัค านวณการจ่ายเงนิปันผล** 0.50 บาท 1 บาท 

หมายเหตุ: * ที ่ประชุมคณะกรรมการบร ิษ ัท ครัง้ที ่ 6/2563 ในวนัที ่ 13 พฤศจ ิกายน 2563 ได ้ม ีมต ิอนุมตั ิจ ่ายเงนิปันผล 

ระหว่างกาล ประจ าปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท 

 ** บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวนัที่ 28 ธันวาคม 2563 
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7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

บรษิัทย่อยมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
หลงัจากการหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและการจดัสรรทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแต่ละบรษิทั 
และตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี้ โดยต้องไม่เกนิก าไรสะสมของบรษิทัทีป่รากฏในงบการเงนิเฉพาะกจิการ การจ่ายเงนิปัน
ผลใหค้ านึงถงึปัจจยัต่างๆ เช่น สถานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดของบรษิทั รวมถงึการคาดการณ์
ความจ าเป็นของเงนิทุนทีจ่ะรองรบัการเตบิโตในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกจิ ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกที่
คาดว่าจะมผีลกระทบต่อการด าเนินงาน และขอ้พจิารณาอื่นๆ ทีค่ณะกรรมการของบรษิทัแต่ละบรษิทั เหน็สมควร  

เมื่อคณะกรรมการของบรษิทัย่อยมมีตเิหน็ชอบใหจ้่ายเงนิปันผลประจ าปีของบรษิทัย่อยแล้ว จะต้องน าเสนอ
เพื่อขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการของบรษิทั
ย่อยมอี านาจอนุมตัิให้จ่ายเงนิปันผลได้เป็นครัง้คราวเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบรษิัทย่อยมผีลก าไรสมควรพอจะท า
เช่นนัน้ได ้
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 โครงสร้างองคก์ร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั เลขานุการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูอ้ านวยการสายงาน
การตลาด 

ผูอ้ านวยการสายงาน
บญัชแีละการเงนิ 

สายงานการตลาด 

ฝ่ายจดัการตราสนิคา้ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ 

Finance & Controller 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิและ 
นักลงทุนสมัพนัธ์ 

ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง 

ผูจ้ดัการสายงาน
ผลติสาขาตรงั 

ผูจ้ดัการสายงาน
ผลติสาขาหาดใหญ่ 

ผูจ้ดัการ 
สายงานผลติ  

สาขาสุราษฎรธ์านี 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
คุณภาพ และวจิยัและพฒันา 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ทรพัยากรบุคคล 

ผูจ้ดัการฝ่าย
วศิวกรรม 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อ
และจดัจา้ง 

ผูจ้ดัการฝ่าย 

โลจสิตกิส์

คณะกรรมการ 
บรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการ 
พจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหา 

ฝ่ายกฎหมาย 

ฝ่ายงานธุรการ 

ฝ่ายความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 
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8.2 โครงสร้างการจดัการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งองคก์รของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อยจ านวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร 

8.2.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 12 ท่าน ดงัต่อไปนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ศาสตราจารย ์ดร. วรีกร อ่องสกุล ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  กรรมการสรรหา 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา 
กรรมการบรหิาร 

3. ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร   

4. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ กรรมการ กรรมการบรหิาร  

5. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรหิาร กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน (1) 

6. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล กรรมการ กรรมการบรหิาร  

7. นางอุณากร พฤฒธิาดา กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

8. พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน (2) กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

9. ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทย ์สรณ 
บุญใบชยัพฤกษ ์

กรรมการอสิระ 

10. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการบรหิาร 

11. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

12. นายเฉีย ช ีปิง กรรมการ 
หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2563 ได้มมีติแต่งตัง้ นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล เข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2563 ได้มมีตแิต่งตัง้ พลเอก บณัฑติย์ บุณยะปาน เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายประกอบ วศิษิฐ์กจิการ ซึ่งเสยีชวีติเมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยมผีล
ตัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 

 นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล  นายอนันต์ พฤกษานุศกัดิ ์ นายกิติชยั สินเจริญกุล  นายวีรสิทธิ ์สินเจริญกุล  
นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ นายเฉีย ช ีปิง  นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล  นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล สองในแปดคนนี้ 
ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

(1) ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั (D0t4 of Care) และความซื่อสตัย์สุจรติ (D0t4 of 
Lo4alt4) และดแูลใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ  

(2) มหีน้าทีดู่แลใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้กฎหมายที่เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือการสนับสนุนการต่อต้าน 

การทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

(3) จดัใหม้นีโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และการปรบัใชน้โยบายดงักล่าว
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมัน่ได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความ 

เป็นธรรม 

(4) ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบายทางธุรกิจ รวมถึงเป้าหมายหลกัของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย  เพื่อ
ความยัง่ยนื รวมทัง้พจิารณาอนุมตันิโยบายและทศิทางการด าเนินงานทีฝ่่ายบรหิารเสนอ และก ากบัควบคุมดแูลใหฝ่้าย
บรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ นโยบาย กลยุทธ ์และเป้าหมายทางการเงนิ โดยมเีป้าหมายเพื่อเพิม่
มลูค่าทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) ก ากบัดูแลใหก้ารจดัท ากลยุทธ์ แผนการด าเนินงานประจ าปี และงบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ และ
บริษัทย่อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสนับสนุนให้มีการจัดท าหรือทบทวน
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะเวลาปานกลาง 3-5 ปี รวมทัง้สนับสนุนการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั รวมทัง้ก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(6) ก ากบัดูแลให้มกีารจดัสรรทรพัยากรและควบคุม (Monitoring and S0per1ision) การบรหิาร และการ
จดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(7) พจิารณาอนุมตักิารลงทุน ขายเงนิลงทุนในตราสารทุน และ/หรอืตราสารหนี้ ตามความเหมาะสมของธุรกจิ 
(8) ติดตามผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึงติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทาง

การเงนิและความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานทาง
ธุรกจิและงบประมาณทีเ่กีย่วขอ้ง 

(9) จดัใหม้กีารท างบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชเีพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาและอนุมตัิ 

(10) จดัใหม้กีารท ารายงานประจ าปีของบรษิทัฯ และรบัผดิชอบต่อการจดัท าและจดัใหม้กีารเปิดเผยงบการเงนิ
รวมของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 

ทีผ่่านมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

(11) จดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชี
ของบรษิทัฯ  
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(12) พจิารณาบุคคลที่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มทีก่ าหนดในพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั  
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แก้ไขเพิม่เตมิ) รวมถงึประกาศขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่ออนุมตัแิต่งตัง้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการคน
ใหม่แทนกรรมการคนเดมิ ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ หรอืน าเสนอใหผู้ถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ในกรณีทีอ่อกตามวาระ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้นี้ ตามทีค่ณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ เพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

(13) พิจารณา แต่งตัง้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อช่วยเหลอืและสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัตามความเหมาะสม และพจิารณา
ก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการชุดย่อย (ไม่เกนิกว่าจ านวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้) 

(14) พจิารณา ก าหนด และแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ  
(15) พจิารณาแต่งตัง้บุคคลให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย ในจ านวนอย่างน้อย

ตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อย และมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการและ
ผู้บรหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ไวอ้ย่างชดัเจน ซึ่งรวมถงึการก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลยพนิิจทีช่ดัเจนให้การออก
เสยีงในการประชุมคณะกรรมการของบรษิัทย่อยในเรื่องส าคญั ซึ่งจะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั
ก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการท ารายการต่ างๆ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึ่งรวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้า
หรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นีัยส าคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

(16) คณะกรรมการบรษิทัสามารถมอบอ านาจ และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนได ้
โดยการมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภาย ในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสือ 

มอบอ านาจที่ให้ไว้ และ/หรอืให้เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืบรษิัทฯ 
ก าหนดไว ้ 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทันัน้ ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจหรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรษิทั สามารถ
พจิารณาและอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งก าหนด) อาจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่
ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ยกเว้นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอื
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิว ้และเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงือ่นไขการคา้ปกต ิ
ซึง่เป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(17) พจิารณาก าหนดโครงสรา้งองคก์รและโครงสรา้งการบรหิารงาน 

(18) พจิารณาแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั ที่มคีวามรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็น เหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มทัง้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 

(19) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาน าเสนอ รวมทัง้
ประเมนิผลการท างานและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ตามที่คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน
น าเสนอ 
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(20) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการคดัเลอืกและการเสนอรายชื่อผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และ
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณา
และอนุมตั ิ

(21) ด าเนินการใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบงานทางบญัชทีี่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ มกีารรายงาน
ทางการเงนิและการสอบทานบญัชทีีน่่าเชื่อถอื มรีะบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพยีงพอและ
มปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนการประเมนิความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

(22) พิจารณาอนุมัตินโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน 
(Internal Control) ที่เหมาะสม สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร และก ากบั
ดูแลให้มีกระบวนการในการบริหารจดัการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่าง
เหมาะสม รวมถงึการตดิตามผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(23) พจิารณาอนุมตักิารท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัระหว่างบรษิทัฯ บริษทัย่อย กบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัตามที่
ก าหนดใน พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ รวมทัง้กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และพจิารณาอนุมตัิหลกัการเกี่ยวกับขอ้ตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปในการเขา้ท าธุ รกรรมระหว่าง
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบการด าเนินการใหฝ่้าย
จดัการมอี านาจด าเนินการธุรกรรมดงักล่าวภายใตก้รอบและขอบเขตของกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(24) ก ากบัและดูแลการบรหิารจดัการและการด าเนินงานต่างๆ ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยให้เป็นไปตาม
นโยบายต่างๆ ของบรษิัทฯ กฎหมายหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาทเิช่น การท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และ
การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส าคญั เท่าที่ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมายอื่น รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

(25) พจิารณาอนุมตักิ่อตัง้ ควบรวม หรอืเลกิบรษิทัย่อย 

(26) พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เมื่อเหน็ว่าบรษิทัฯ มกี าไรพอสมควรทีจ่ะท า
เช่นนัน้ และรายงานการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมผูถ้อืหุน้คราวถดัไป 

(27) ดูแลให้บรษิัทฯ เผยแพร่ขอ้มูลที่เหมาะสมและมกีารเปิดเผยขอ้มูลให้แก่ผู้มส่ีวนได้เสยี บุคคลผู้มคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสมและตรงต่อเวลา 

(28) ขอความเหน็ทางวชิาชพีจากองคก์รภายนอกหากมคีวามจ าเป็น เพื่อประกอบการตดัสนิใจทีเ่หมาะสม 

(29) ดูแลให้บรษิัทฯ มนีโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในการรบัขอ้ร้องเรยีนและในกรณีมกีารชี้เบาะแส โดย
ก าหนดใหบ้รษิทัฯ จดัท าและตดิตามปรบัปรุงนโยบายการรบัขอ้ร้องเรยีนใหส้อดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา 

(30) ดูแลใหฝ่้ายจดัการของบรษิทัฯ จดัใหม้หีน่วยงานผูร้บัผดิชอบงานลงทุนสมัพนัธท์ีท่ าหน้าทีใ่นการสื่อสาร
กบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่ม รวมทัง้ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห ์ไดอ้ย่างเหมาะสม 

(31) สอบทานกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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 การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทจะต้องประชุมกนัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยประธานกรรมการบรษิัทหรอืบุคคลที่
ไดร้บัมอบหมายเป็นผูด้แูลใหค้วามเหน็ชอบก าหนดวาระการประชุม โดยปรกึษาหารอืกบัฝ่ายบรหิาร 

ก าหนดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่ออภิปรายปัญหา 
ต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย ในยุคความกา้วหน้าของเทคโนโลยใีนปัจจบุนั 
กรรมการที่ติดภารกิจเดินทางไกล สามารถเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านทางวิดีโอหรือเครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะ
เดยีวกนั ทัง้นี้ การประชุมดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 

8.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบตัิ
ครบถว้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถงึประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมทัง้
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการผู้มคีวามรู้ 
หรอืมปีระสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได้ โดยการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการตรวจสอบจะตอ้งด ารงคุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 

(1) มคีุณสมบตัใินลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัย์ฯ ว่าดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

(4) มคีุณสมบตัอิื่นๆ ครบถว้น และเหมาะสมตามกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 

(5) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

กรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ศาสตราจารย ์ดร.วรีกร อ่องสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางอุณากร พฤฒธิาดา กรรมการตรวจสอบ 

3. พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน กรรมการตรวจสอบ 

นางสาวนะรงัศ ีจริะนคร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ นางอุณากร พฤฒิธาดา เป็นกรรมการผู้มีความรู้ความเข้าใจและมปีระสบการณ์ด้านการบญัช ีหรือ
การเงนิ หรอืตรวจสอบอย่างเพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (1) สอบทานและอนุมตักิฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และมกีารสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อย  

ปีละ 1 ครัง้ 
(2) สอบทานใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถอื และเพยีงพอตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงาน
ทางการเงนิ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าเป็น
เรื่องส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

(3) สอบทานใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

(4) สอบทานระบบการบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปอย่างรดักุม เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
มรีะบบการควบคุมทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ 

(5) สอบทานการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  

(6) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

(7) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บรษิทัฯ  

(8) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้ 

ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

ข) ความเหน็เกีย่วกบัความพอเพยีงของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ  
ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  
ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 

ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  
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(9) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

(10) ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชญิให้ฝ่ายจดัการ 
ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ ร่วมประชุม หรอืส่งเอกสารตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งจ าเป็น 

(11) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามรีายการหรือการกระท า
ดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็สมควร 

1) รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอื
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไข
ภายในเวลาตามทีก่ล่าวขา้งต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามทีก่ล่าว
ขา้งตน้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(12) พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

(13) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรงและคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจในการแกไ้ข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ และกฎบตัร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหส้อดคล้องกบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืบทบญัญตัขิองกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบควรมกีารประชุมปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ตามรอบระยะเวลาการจดัท ารายงาน
ทางการเงนิ ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพิม่เตมิเป็นพเิศษได ้หากมกีารรอ้ง
ขอจากกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัช ีหรอืประธานกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาประเดน็ปัญหาที่
จ าเป็นต้องหารอืร่วมกนั อีกทัง้ ได้จดัให้มกีารประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจจดัเป็นการประชุมพเิศษเพิม่จากการประชุมปกติ หรอืจดัการประชุมกบั
ผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมเป็นวาระหนึ่งของการประชุมปกตขิองคณะกรรมการตรวจสอบกไ็ด ้
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8.2.3 คณะกรรมการสรรหา 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการสรรหา 

2. ศาสตราจารย ์ดร.วรีกร อ่องสกุล กรรมการสรรหา 

3. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการสรรหา 

นายสมรฐั เทพนวล เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 

(1) พจิารณาน าเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบตัิของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ  

(2) พจิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสูง เมื่อครบวาระหรอืต าแหน่งว่างลง หรอื
ต าแหน่งผูบ้รหิารอื่นตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อน าเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

(3) ก ากับและดูแลการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหาร
ระดบัสูงของบรษิทัฯ ในทุกกลุ่มธุรกจิขององค์กร รวมทัง้การสรา้งความมัน่ใจใหก้บัองค์กรว่าแผนการสบืทอดต าแหน่ง
ผูบ้รหิารระดบัสูง ผูบ้รหิารในต าแหน่งทีส่ าคญั และรายชื่อผูท้ีอ่ยู่ในเกณฑ์ทีจ่ะไดร้บัการพจิารณา จะไดร้บัการทบทวน
อย่างสม ่าเสมอ 

(4) พจิารณาก าหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลการท างาน และประเมนิผลการท างานของกรรมการ กรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ เพื่อพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถน า  

ผลการประเมนิไปใช้ในการพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบตัิงานในด้านต่างๆ ได้ และน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาต่อไป และจดัท าแผนการพฒันาความรู้กรรมการ เพื่อพฒันาความรูก้รรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ให้
เขา้ใจในธุรกจิและบทบาทหน้าทีข่องกรรมการ 

(5) พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

(6) จดัหาทีป่รกึษาหรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระ เพื่อใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น  
(7) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหา 
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8.2.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ไดแ้ก่  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ศาสตราจารย ์ดร.วรีกร อ่องสกุล ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

2. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

นายสมรฐั เทพนวล เลขานุการคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

(1) พิจารณาเสนอแนะการก าหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ใหม้คีวาม
เหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที ่(เช่น ค่าตอบแทนประจ า เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด าเนินงานของ
บรษิทัฯ (เช่น โบนัส บ าเหน็จ) ใหส้อดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทัฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่
ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคณะ ทัง้นี้ ค่าตอบแทน
กรรมการควรอยู่ในลกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงได้กบัระบบทีป่ฏบิตัใินอุตสาหกรรม และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี)  

(2) เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนด้วย ทัง้นี้ จ านวนเงนิค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้
รวมถงึค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยดว้ย 

(3) พจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ของการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ หรอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ใหแ้ก่
กรรมการและพนักงาน เพื่อให้เกิดการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหผู้ถ้อืหุน้ในระยะยาว และสามารถหาบุคลากรทีม่คีุณภาพได้
อย่างแทจ้รงิ รวมทัง้เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ 

(4) พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

(5) จดัหาทีป่รกึษาหรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระ เพื่อใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น  
(6) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพจิารณา

ค่าตอบแทน 
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8.2.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน ไดแ้ก่ 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. ศาสตราจารย ์ดร.วรีกร อ่องสกุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

นายกติพิงศ ์เพชรกุล* เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
หมายเหตุ * นายกิติพงศ์ เพชรกุล ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริหาร 

ความเสีย่งอยู่ระหว่างสรรหาเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งคนใหม่ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ ซึ่งจะครอบคลุมถงึความ
เสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่ าคญั พรอ้มทัง้ก าหนดใหฝ่้ายบรหิารมมีาตรการป้องกนั แกไ้ข และจ ากดัความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

(2) จดัท านโยบายบรหิารความเสีย่งในเรื่องของการบรหิารความเสีย่งโดยรวม และครอบคลุมถงึความเสีย่ง
หลกั ทีส่อดคล้องกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกจิการ ส าหรบัเป็นกรอบการ
ปฏบิตังิานในกระบวนการบรหิารความเสีย่งของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทั
พจิารณา โดยดูแลใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารระบุความเสีย่ง โดยพจิารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองคก์รที่
อาจส่งผลใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

(3) สอบทานให้บรษิัทฯ มนีโยบายการบรหิารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้
จดัท ารายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทตามที่เห็นเหมาะสมหรอื 

เมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

(4) ก าหนดกลยุทธ์ทีจ่ะใชใ้นการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคล้องกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของธุรกจิ 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตัิแล้ว พร้อมทัง้วเิคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบตัิตามนโยบาย 

การบรหิารความเสีย่งของธุรกจิทีก่ าหนดไวแ้ลว้ 

(5) ตดิตาม ประเมนิ และก ากบัดูแลกระบวนการบรหิารความเสีย่งของฝ่ายบรหิารใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม
และเป็นไปตามนโยบายทีไ่ดก้ าหนดไว ้

(6) ก ากบัดแูลและสนับสนุนใหก้ารบรหิารความเสีย่งประสบความส าเรจ็ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบัโครงการ 
(Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ฝ่ายจดัการและพนักงานให้ความส าคญัและค านึงถึง
ความเสีย่ง (Risk Awareness) และใหม้วีฒันธรรมของการบรหิารความเสีย่ง (Risk Culture) ทีเ่หมาะสม ในแต่ละปัจจยั
เป็นหลักประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและด าเนินการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้การ
สนับสนุนการท างานของคณะอนุกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ/หรอืผูบ้รหิารความเสีย่ง (Risk Manager) 

(7) ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยรวม
ถงึความมปีระสทิธผิลของระบบ และการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อย 
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ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่านโยบายการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกบักลยุทธ์และสภาพการ
ด าเนินธุรกจิในปัจจุบนั 

(8) ใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ทีต่้องด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อสอดคล้องกบันโยบาย
และกลยุทธท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดไว ้

(9) จดัหาทีป่รกึษา หรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระ เพื่อใหค้วามเหน็ หรอืค าแนะน าตามความจ าเป็น 

(10) พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

8.2.6 คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการ 6 ท่าน ไดแ้ก่  

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร 

3. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร 

4. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล กรรมการบรหิาร 

5. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ กรรมการบรหิาร 

6. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการบรหิาร 

นางสาววรษา ไหมใจด ี เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

(1) ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย 
ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ  

(2) พิจารณาและจดัท านโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการด าเนินงาน เป้าหมายทางการเ งิน 
งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบรหิารงานต่างๆ ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ร่วมกบัฝ่ายบรหิาร เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ

(3) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ทาง
ธุรกจิ แผนการด าเนินงาน และเป้าหมายทางการเงิน งบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเอือ้ต่อสภาพธุรกจิ พรอ้มใหค้ าปรกึษา แนะน า การบรหิารจดัการแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู 

(4) พิจารณาและอนุมัติการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรือ
งบประมาณที่ได้รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั โดยวงเงนิส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตาราง
อ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ รวมถงึการเขา้ท าสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว 
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(5) ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการใหม่ และมอี านาจในการพจิารณาและอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ และ
บรษิัทย่อย ลงทุนหรอืร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล หรอืองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบรหิาร
เห็นสมควร เพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย ตลอดจนถงึการพจิารณาและอนุมตักิาร  

ใชจ้่ายเงนิเพื่อการลงทุนดงักล่าว การเขา้ท านิตกิรรมสญัญา และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว
จนเสรจ็การ ตามวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นตารางอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว และ/หรอื  

ทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอืตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

(6) ตดิตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรายงานผล รวมทัง้
ปัญหาหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้ และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

(7) พจิารณาผลก าไรและขาดทุนของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัการจ่ ายเงนิปันผล 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  

(8) พจิารณาและอนุมตักิารเขา้ท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสถาบนัการเงนิในการกูย้มื ขอสนิเชื่อ จ าน า จ านอง 
ค ้าประกนั และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใดๆ ตามวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินกจิการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตลอดจนถงึการเขา้ท านิตกิรรมสญัญา ยื่นค าขอ ค าเสนอ ตดิต่อ ท านิตกิรรม
กบัส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสทิธติ่างๆ ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และ/หรอืการด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
เรื่องดงักล่าวจนเสรจ็การ ตามวงเงนิทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นตารางอ านาจอนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 
และ/หรอืทีก่ฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

(9) อนุมตักิารแต่งตัง้คณะจดัการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร โดย
ใหค้ณะจดัการมอี านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบเป็นไปตามกฎบตัรของคณะจดัการ 

(10) อนุมตัิการจดัตัง้บริษัทย่อย การเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการหาแหล่งเงินทุนอื่นในบริษัทย่อย ปรบั
โครงสร้างผู้ถือหุน้ภายในกลุ่มบรษิทัย่อย รวมทัง้การเขา้ท าธุรกรรมและการด าเนินการต่างๆ ของบรษิัทย่อย ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัมมีตเิหน็ชอบ 

(11) อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้แทนที่มีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท เข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ และ/หรอือนุกรรมการในบรษิทัย่อย โดยใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนของกฎหมาย ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีติ
เหน็ชอบ 

(12) พจิารณาและอนุมตัริะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบรหิารงาน และการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อย หรอืการด าเนินการใดๆ อนัมผีลผูกพนับรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ตามวงเงนิที่ก าหนดไว้ในตารางอ านาจ 

อนุมตัทิีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

(13) ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทให้
ความเหน็ชอบ 

(14) พจิารณาและอนุมตักิารว่าจา้ง เลกิจา้ง เลื่อนต าแหน่ง ลงโทษทางวนิัย โยกยา้ย ปรบัระดบั ขึน้เงนิเดอืน 
หรอืปรบัอตัราเงนิเดอืน ตลอดจนพจิารณาความดคีวามชอบประการอื่นของพนักงานของบรษิทัฯ นอกเหนือจากทีอ่ยู่ใน
อ านาจของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบรหิารจะมอบหมายให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูพ้จิารณาและอนุมตั ิทัง้นี้ ภายใตง้บประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

(15) ก ากบั ดูแล และอนุมตัเิรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ และอาจจะแต่งตัง้ และ/หรอืมอบหมาย
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อยู่ภายในขอบอ านาจของคณะกรรมการบรหิาร 
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หรอืมอบอ านาจตามทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 
โดยคณะกรรมการบรหิารสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร  

ทัง้นี้ การมอบอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้ ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบ
อ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร สามารถ
พจิารณาและอนุมตัริายการทีต่น หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ อาจมส่ีวนไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะ
ใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิัทย่อย (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ยกเวน้การอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
หรอืคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาและอนุมตัไิว ้และเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการคา้
ปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(16) ด าเนินการให้ผู้บรหิาร ฝ่ายจดัการ หรอืพนักงานเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิาร หรอืจดัท าและ 
ใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะมกีารหารอืกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร 

(17) มอี านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใดๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย หรอืตามนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัเป็นคราวๆ ไป 

(18) จดัหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือค าแนะน าตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมในส่วนงานหรอืโครงการต่างๆ 

(19) พจิารณา ทบทวน และปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

(20) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร 

การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษทั 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีกรรมการจะต้องเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่เกิดขึ้นตลอดปี โดยในปี 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วม
ประชุม ดงันี้ 

รายช่ือ การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุม 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ครัง้ ร้อยละ ครัง้ ร้อยละ ครัง้ ร้อยละ ครัง้ ร้อยละ ครัง้ ร้อยละ ครัง้ ร้อยละ 

1. ศาสตราจารย ์ดร.วรีกร อ่องสกุล 7 / 7 100 4 / 4 100 1 / 1(1)  1 / 1 100 4 / 4 100 - 

2. ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 6 / 7 85.7 - - - - 5 / 5 100 

3. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 7 / 7 100 - 4 / 4  - - 5 / 5 100 

4. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 7 / 7 100 - - - 2) 4 / 4 100 5 / 5 100 

5. นางอุณากร พฤฒธิาดา(2) 6 / 7 85.7 4 / 4 100 - - - - 
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รายช่ือ การเข้าร่วมประชุม / จ านวนการประชุม 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหา 

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ครัง้ ร้อยละ ครัง้ ร้อยละ ครัง้ ร้อยละ ครัง้ ร้อยละ ครัง้ ร้อยละ ครัง้ ร้อยละ 

6. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล 7 / 7 100 - 4 / 4  1 / 1 100 4 / 4 100 5 / 5 100 

7. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ 7 / 7 100 - - - 4 / 4 100 - 

8. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล 7 / 7 100 - - - - 5 / 5 100 

9. นายอนันต์ พฤกษานุศกัดิ ์ 7 / 7 100 - - - - 4 / 5 80 

10. นายเฉีย ช ีปิง 6 / 7 85.7 - - - - - 

11. ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทย์
สรณ บุญใบชยัพฤกษ์(3)

 

7 / 7 100 - - - - - 

12. พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน - (3) - (3) - - - - 

ร้อยละของการเข้าประชุมของ 

คณะกรรมการแต่ละคณะ 

96.1 100 100 100 100 96.7 

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2563 ได้มมีตแิต่งตัง้ ศาสตราจารย์ ดร.วรีกร อ่องสกุล เขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสรรหา โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
สรรหา ก่อนวนัที ่16 พฤศจกิายน 2563 

 (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2563 ได้มมีติแต่งตัง้ นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 28 ธนัวาคม 2563 เป็นต้นไป จงึไม่ได้เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน ก่อนวนัที ่28 ธนัวาคม 2563 

 (3) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2563 ไดม้มีตแิต่งตัง้ พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ แทน นายประกอบ วศิษิฐ์กจิการ โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 28 ธนัวาคม 2563 เป็นต้นไป จงึไม่ได้เขา้ร่วม
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนวนัที ่28 ธนัวาคม 2563 

 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารจดัท าแบบประเมนิ 

ผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในรูปแบบของการ
ประเมนิรายบุคคลและการประเมนิรายคณะ ซึง่อา้งองิจากแบบประเมนิของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) และแบบประเมนิของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยผลการประเมนิจะน ามาใชเ้ป็นกรอบในการพจิารณาทบทวนการ
ปฏบิตังิานในหน้าที ่ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงและพฒันาการด าเนินงานต่อไป 
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8.3 ผู้บริหาร  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิาร จ านวน 9 ท่าน ดงันี้ 

รายชือ่ ต าแหน่ง 

1. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  รกัษาการผูจ้ดัการสายงานผลติสาขาตรงั และ
รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวจิยัและพฒันา 

2. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 

3. นายเฉีย ช ีปิง ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด 

4. นายอาศรม อกัษรน า ผูจ้ดัการสายงานผลติสาขาหาดใหญ่ และรกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม 

5. นายเฉลมิชยั หน่อสกุล ผูจ้ดัการสายงานผลติสาขาสุราษฎรธ์าน ี

6. นางอรลกัษณ์ นาคนิทร ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และสมุหบ์ญัช ี

7. นายสมรฐั เทพนวล ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

8. นางสาวอมรรตัน์ อาวะโต ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อและจดัจา้ง 

9. นางสาววรษา ไหมใจด ี1) ผูจ้ดัการฝ่ายโลจสิตกิส ์

หมายเหตุ: (1)   ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม 2563 ได้มมีติแต่งตัง้ นางสาววรษา ไหมใจดี ให้ด ารงต าแหน่ง
ผูจ้ดัการฝ่ายโลจสิตกิส์ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่14 สงิหาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

8.4 เลขานุการบริษทั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นางพรีะวรรณ มาตรงามเมอืง 
เป็นเลขานุการบรษิทั เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์”) โดยเลขานุการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ดงันี้ 

(1) ใหข้อ้มลูและค าแนะน าเบื้องตน้แก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกจิ ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถูกต้อง รวมถงึรายงาน
การเปลีย่นแปลงในขอ้ก าหนดกฎหมายทีม่นีัยส าคญัแก่กรรมการและผู้บรหิาร 

(2) ติดตามและดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งตามระเบยีบ ประกาศ และ
ขอ้ก าหนดของ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส านักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

(3) สรุปรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์และการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูจ้ดัการ และ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และของคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ รวมถงึนิตบิุคคลที่
กรรมการ ผู้จดัการ และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามภีริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30.0 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลดงักล่าวต่อ
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบเป็นประจ าทุก 6 เดอืน 

(4) จดัท าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ หนังสอื 

นัดประชุมคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
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(5) ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

(6) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผูบ้รหิาร พรอ้มทัง้จดัส่งส าเนาใหแ้ก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่
บรษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

(7) สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวปฏบิตั ิรวมทัง้ผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
(8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ 

ประกาศ และ/หรอืตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และ/หรอื เรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี้ เลขานุการบรษิทั ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีข่า้งตน้ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยสุ์จรติ 
 

8.5 ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี  

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2562 ได้มมีติแต่งตัง้ นางอรลกัษณ์ นาคนิทร์ เป็น
สมุห์บญัชขีองบรษิทัฯ เพื่อใหม้คีวามสอดคล้องกบัแนวทางการเปิดเผยขอ้มลูผูร้บัผดิชอบสูงสุดในการควบคุมการดแูล
การท าบญัชขีองส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2563 ในรปูแบบค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชุม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน * 

(บาทต่อเดือน) 
ค่าเบีย้ประชมุ **  

(บาทต่อครัง้) 
ประธานกรรมการบรษิทั 100,000 - 
กรรมการ / กรรมการอสิระ 70,000 - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 - 
กรรมการตรวจสอบ 80,000 - 
ประธานกรรมการบรหิาร 100,000 - 
กรรมการบรหิาร 80,000 - 
กรรมการสรรหา - 2,000 

กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน - 2,000 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง - 2,000 

หมายเหตุ: * กรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนสงูสุดจากต าแหน่งทีต่นด ารงอยู่เพยีงต าแหน่งเดยีวเท่านัน้ 

 ** เฉพาะกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะจ่ายตามที่ได้เข้าร่วมประชุม 

ตามจรงิเท่านัน้ 

 *** กรรมการไม่มผีลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทีร่ะบุขา้งตน้ 
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ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี้  

รายชื่อ ค่าตอบแทน 

รายเดือน (บาท)  
ค่าเบีย้ประชมุ  

(บาท) 
ค่าตอบแทนรวม 

(บาท) 

1. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ (1) 950,000 6,000 956,000 

2. ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 1,200,000 - 1,200,000 

3. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 960,000 - 960,000 

4. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 960,000 - 960,000 

5. นางอุณากร พฤฒธิาดา 960,000 - 960,000 

6. ศาสตราจารย ์ดร.วรีกร อ่องสกุล 990,000 10,000 1,000,000 

7. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล 960,000 - 960,000 

8. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ 840,000 - 840,000 

9. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล 960,000 - 960,000 

10. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ 960,000 - 960,000 

11. นายเฉีย ช ีปิง 840,000 - 840,000 

12. ศาสตราจารยค์ลนิิก นายแพทย์
สรณ บุญใบชยัพฤกษ ์

840,000 - 840,000 

13. พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน (2) - - - 

รวม 11,420,000 16,000 11,436,000 

หมายเหตุ (1)  นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ เสยีชวีติเมื่อวนัที ่14 ตลุาคม 2563 

 (2) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่25 ธนัวาคม 2563 ไดม้มีตแิต่งตัง้ พลเอก บณัฑติย ์บุณยะปาน ใหด้ ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 28 ธนัวาคม 2563 ดงันัน้ พลเอก บณัฑติย์ บุณยะปาน จึง
ไม่ได้เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ได้รบัค่าตอบแทนต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ก่อน
วนัที ่28 ธนัวาคม 2563 

ทัง้นี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบบ าเหน็จกรรมการหรือ
ค่าตอบแทนใดๆ ซึ่งแปรตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยกรรมการบรษิทัจะไดร้บัค่ าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิใน
รูปแบบค่าตอบแทนรายเดอืนและค่าเบี้ยประชุมเท่านัน้ นอกจากนี้ บรษิัทย่อยของบรษิทัฯ ไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทน
ใดๆ ใหแ้ก่กรรมการของบรษิทัย่อยในปี 2563 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 

 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่22 พฤศจกิายน 2562 ไดม้มีตอินุมตักิารออกและเสนอขายหุน้
สามญัของบรษิทัฯ โดยไดจ้ดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของ
บรษิทัฯ จ านวน 10,000,000 หุน้ ภายใตโ้ครงการออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ของบรษิทัฯ (โครงการ “STGT 

ESOP”) 
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 วตัถุประสงคข์องโครงการ STGT ESOP มดีงันี้ 
ก) เป็นการสรา้งแรงจงูใจและตอบแทนการปฏบิตังิานของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ใหม้คีวามตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

ข) เป็นการสรา้งแรงจงูใจใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ที่
มผีลงานโดดเด่นและทีห่าทดแทนไดย้ากใหท้ างานกบับรษิทัฯ ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ 

ค) รกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการท างานกบับรษิทัฯ ต่อไปในระยะยาว 
ง) ให้พนักงานมส่ีวนร่วมในการเป็นเจ้าของ ท าให้มวีตัถุประสงค์เป็นหนึ่งเดยีวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้าง

บรษิทัฯ ใหเ้จรญิเตบิโตอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 

 ขอ้มลูสรุปเกีย่วกบัเงือ่นไขหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP มดีงันี้ 

หุ้นและจ านวนของหุ้นสามญั 

ท่ีออกและเสนอขาย 

: ไม่เกนิ 10,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.0 บาท 

อายขุองโครงการ : 2 ปี นับจากวนัทีหุ่น้สามญัของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
(“วนั IPO") นัน่คอื ตัง้แต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2563 ถงึ 1 กรกฎาคม 2565 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บรษิทัฯ แบ่งการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 
ออกเป็น 3 ครัง้ ครัง้แรก จ านวนไม่เกนิ 4,000,000 หุน้ ณ วนั IPO ในครัง้
ที่ 2 บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 3,000,000 หุ้น ระหว่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 15 กรกฎาคม 2564 ในครัง้ที่ 3 และครัง้
สุดท้ายนัน้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 3,000,000 หุ้น 
ระหว่างวนัที ่1 กรกฎาคม 2565 ถงึ 15 กรกฎาคม 2565 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ครัง้แรก ณ วนั IPO จะเท่ากบัร้อยละ 90.0 ของราคาเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครัง้แรกในตลาดหลกัทรพัย์ฯ (“ราคา IPO”) 
ส าหรับครัง้ที่ 2 และ 3 ราคาเสนอขายจะเท่ากับร้อยละ 90.0 ของราคา
ตลาด (ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการค านวณราคาเสนอขาย
หลกัทรพัย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ที่
ออกใหม่ในราคาต ่า) 
หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้ใดครัง้หนึ่งค านวณได้ต ่ากว่า
มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้บรษิทัฯ จะตอ้งท าการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนตามโครงการ 
STGT ESOP ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทัง้นี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
บทบญัญตัิของมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

เง่ือนไขการได้รบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

: กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ
บรษิทัฯ ซึง่มสีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 
(ก) กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานจะต้องมสีถานะเป็นกรรมการ 

หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของ 
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บรษิทัฯ ณ วนัทีม่กีารก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่
ทุน1 มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และจะต้องไม่อยู่ในช่วง
ระยะเวลาทดลองงาน และจะต้องด ารงสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และ/หรอืพนักงานของบริษทัฯ และบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ ณ วนัทีม่ี
การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน2 และ 

(ข) จ านวนหุน้สามญัทีก่รรมการแต่ละรายได้รบัจะมจี านวนเท่ากนั แต่ใน
ส่วนของผูบ้รหิารและพนักงาน แต่ละรายอาจไดร้บัหุน้สามญัในจ านวน
ไม่เท่ากนั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง ประสบการณ์ ความรบัผดิชอบ อายุ
งาน ผลงานความสามารถ ประสทิธภิาพ และการปฏบิตังิานทีผ่่านมา 
รวมถงึผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะท าใหแ้ก่บรษิทัฯ ในอนาคต 

ในกรณีที่มกีรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยของบรษิทัฯ แสดงความประสงคท์ีจ่ะไม่ใชส้ทิธใินการจองซื้อหุน้สามญั
เพิม่ทุนในวนัทีม่กีารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน คณะกรรมการบรหิารของ
บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบรหิารของบริษัทฯ มอบหมาย
สามารถก าหนดรายชื่อผูบ้รหิาร และ/หรือพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยของบรษิทัฯ ท่านอื่นเพื่อใหไ้ดร้บัสทิธใินการรบัจดัสรรแทนไดภ้ายใน
ระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รบัการ
จัดสรรข้างต้น โดยผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับการ
จัดสรรไม่เกินร้อยละ 5.0  ของจ านวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ 
STGT ESOP 

 

กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนภายใตโ้ครงการ STGT ESOP ส าหรบั
ต าแหน่งกรรมการเท่านัน้ และจะไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP ส าหรบัต าแหน่งผูบ้รหิารอกี 

ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอยีดอื่นๆ ของการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ดงักล่าว รวมถงึรายนามของพนักงานของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึง่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ วนัที่ และรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุนแก่บุคคลดงักล่าว ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ หรอืบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก

 
1 “วนัที่มีการก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รบัจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน” หมายถึง วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมาย มมีตหิรอือนุมตัิรายชื่อผูท้ี่มสีทิธไิด้รบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนภายใต้โครงการ STGT ESOP ในการนี้ รายชื่อของบุคคล
ดงักล่าวเป็นไปตามรายชื่อผู้มสีทิธิได้รบัจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามโครงการ STGT ESOP ซึ่งได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บรษิทัฯ หรอืรายชื่อของผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2 “วนัที่มกีารเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน” หมายถึง วนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั หรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท มีมติหรืออนุมตัิก าหนดให้เป็นวนัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรอื
พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
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คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้อี านาจในการพจิารณาก าหนดหรอืแก้ไขตามทีเ่หน็สมควร และมอบหมายให้
คณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้ีอ านาจใน
การจดัท าขอ้ก าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
รวมทัง้ มอี านาจในการก าหนดหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เงือ่นไข และรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หุน้สามญัดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

สทิธทิีก่รรมการไดร้บัภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 

 ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญั 

เพิม่ทุนภายใตโ้ครงการ STGT ESOP จ านวนไม่เกนิ 3,600,000 หุน้ ใหแ้ก่กรรมการของบรษิทัฯ ภายในระยะเวลาตาม
โครงการ STGT ESOP ในเดอืนมถิุนายน 2563 ไดม้กีารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้ที ่1 จ านวน 1,440,000 หุน้ ใหแ้ก่
กรรมการของบรษิทัฯ ในราคาหุน้ละ 30.6 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 90.0 ของราคา IPO โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

รายช่ือ จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จดัสรรแล้ว (หุ้น) 

1. นายประกอบ วศิษิฐก์จิการ 120,000 

2. ดร .ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 120,000 

3. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 120,000 

4. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 120,000 

5. นางอุณากร พฤฒธิาดา 120,000 

6. ศาสตราจารย ์ดร.วรีกร อ่องสกุล 120,000 

7. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล 120,000 

8. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ 120,000 

9. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล 120,000 

10. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ 120,000 

11. นายเฉีย ช ีปิง 120,000 

12. ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทยส์รณ บุญใบชยัพฤกษ์ 120,000 
 

 รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที ่2 และ 3 ใหแ้ก่กรรมการ ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP มดีงันี้ 

 การจดัสรรครัง้ท่ี 2 

(1 – 15 กรกฎาคม 2564) 

การจดัสรรครัง้ท่ี 3 

 (1 – 15 กรกฎาคม 2565) 

จ านวนหุ้นออกใหม่รวมท่ีจดัสรร
ให้แก่กรรมการ ภายใต้โครงการ 

STGT ESOP 

ไม่เกนิ 990,000 หุน้* ไม่เกนิ 990,000 หุน้* 
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ราคาเสนอขายต่อหุ้น รอ้ยละ 90.0 ของราคาตลาด (ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่
เกีย่วกบัการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อ
การพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า) 

หมายเหตุ * ภายใต้เงื่อนไขการจดัสรรหุน้ STGT ESOP จะไม่มกีรรมการท่านใดทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้เกนิกว่าร้อยละ 5.0 ของจ านวน
หุน้ทีเ่สนอขายภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 

 

8.6.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ จ านวน 12 ราย  
(รวมผูบ้รหิารทีล่าออกระหว่างปี) ในรปูแบบของเงนิเดอืน โบนัส และกองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 60.0 
ลา้นบาท 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

โปรดพจิารณารายละเอยีดโครงการ STGT ESOP ตามทีไ่ดม้กีารอธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

สทิธทิีผู่บ้รหิารไดร้บัภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 

 ในเดอืนมถิุนายน 2563 ได้มกีารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนครัง้ที่ 1 จ านวน 859,600 หุ้น ใหแ้ก่ผู้บรหิารของ
บรษิทัฯ (ไม่รวมกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ) ในราคาหุน้ละ 30.6 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 90.0 ของราคา IPO 

 รายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน ครัง้ที ่2 และ 3 ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ภายใตโ้ครงการ STGT ESOP มดีงันี้ 

 การจดัสรรครัง้ท่ี 2 

(1 – 15 กรกฎาคม 2564) 

การจดัสรรครัง้ท่ี 3 

 (1 – 15 กรกฎาคม 2565) 

จ านวนหุ้นออกใหม่รวมท่ีจดัสรร
ให้แก่ผู้บริหาร ภายใต้โครงการ 

STGT ESOP 

ประมาณ 420,000 หุน้ ประมาณ 420,000 หุน้ 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น รอ้ยละ 90.00 ของราคาตลาด (ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศส านักงาน ก.ล.ต. 
ที่เกี่ยวกบัการค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัย์และการก าหนดราคาตลาด
เพื่อการพจิารณาการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ในราคาต ่า) 

หมายเหตุ:  จากการประมาณการ จ านวนหุน้ที่จดัสรรรวมใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ในครัง้ที่ 2 และ 3 ภายใต้โครงการ STGT ESOP อาจมากกว่า
หรอืน้อยกว่า 420,000 หุน้ โดยผูบ้รหิารแต่ละรายจะได้รบัการจดัสรรไม่เกนิรอ้ยละ 5.0 ของจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนภายใต้
โครงการ STGT ESOP 

 

นโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบรษิทัโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณาใหโ้ครงสรา้งและ
อตัราค่าตอบแทนของกรรมการมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการบรษิทัน าพาองค์กรให้
ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายระยะยาวของบรษิทัฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability 

and Responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน ทัง้นี้ อยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บั
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ระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรม ในการนี้ ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมตัิโครงสร้างและอตัราค่ าตอบแทนของกรรมการทัง้
รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ คณะกรรมการบรษิทัโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะ
พจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกบัมลูค่าทีบ่รษิทัฯ สรา้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ แต่ไม่อยู่ใน
ระดบัที่สูงเกินไปจนท าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้ คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะก าหนด
หลกัเกณฑก์ าหนดค่าตอบแทนทีส่ะทอ้นถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน ทัง้นี้ คณะกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทนอาจจดัหาทีป่รกึษาหรอืบุคคลทีม่คีวามเหน็อสิระ เพื่อใหค้วามเหน็หรอืค าแนะน าเกี่ ยวกบัวธิกีาร
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

8.6.3 บุคลากรของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

จ านวนบุคลากร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ านวนบุคลากรทัง้หมดเท่ากับ 7,839 คน โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน)(1) 

ฝ่ายการผลติ 5,137 

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และวจิยัและพฒันา 694 

ฝ่ายวศิวกรรม 1,093 

ฝ่ายโลจสิตกิส ์ 184 

ฝ่ายจดัซื้อและจดัจา้ง 138 

ฝ่ายการตลาด 70 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล งานธุรกจิ และความรบัผดิชอบต่อสงัคม 430 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ พฒันาธุรกจิ นักลงทุนสมัพนัธ ์บรหิารความเสีย่ง 
และกฎหมาย 

48 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 

สงักดั STU 9 

สงักดั SDME 32 

รวม 7,839 

หมายเหตุ (1)  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มพีนักงานที่ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารจ านวน 9 ท่าน โดยค่าตอบแทนผู้บรหิาร จะไม่รวมใน
ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ในปี 2563 บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จ านวน 1,640.9 ล้านบาท 
ทัง้นี้ ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงนิเดอืน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา  
ค่าท างานกะ และเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นตน้ 
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 ค่าตอบแทนอ่ืน 

โปรดพจิารณารายละเอยีดโครงการ STGT ESOP ตามทีไ่ดม้กีารอธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

สทิธทิีพ่นักงานไดร้บัภายใตโ้ครงการ STGT ESOP 

 ในเดอืนมถิุนายน 2563 ได้มกีารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนครัง้ที ่1 จ านวน 859,600 หุ้น ใหแ้ก่พนักงานของ
บรษิทัฯ ภายใต ้STGT ESOP ในราคาหุน้ละ 30.6 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 90.0 ของราคา IPO 

 การจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน ครัง้ที่ 2 และ 3 ให้แก่พนักงานภายใต้โครงการ STGT ESOP จะเป็นไปตาม
เงือ่นไขหลกัเกณฑต์ามทีไ่ดอ้ธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิใหพ้นักงานและลูกจา้งไดร้บัการพฒันาและมคีวามก้าวหน้าในสายอาชพี (Career 

Development) โดยมุ่งเน้นใหพ้นักงานและลูกจ้างมกีารวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Planning) ของ
ตนเอง เรยีนรูแ้ละประเมนิความถนัด ความสนใจ รวมทัง้ความสามารถของตนเอง แสวงหาโอกาส และตัง้เป้าหมายใน
สิง่ทีต่นเองอยากเป็น อยากท าในอนาคต ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

ทัง้นี้ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ บรษิัทฯ จดัให้มกีารประเมนิ
ความสามารถของพนักงานและลูกจา้ง (Employee Competency Assessment) เพื่อให้พนักงานและลูกจา้งแต่ละคน
ตระหนักถงึช่องว่างของความสามารถของตนเองโดยเปรยีบเทยีบกบัระดบัความสามารถทีค่าดหวงัตามคุณสมบตัแิละ
รูปแบบของความสามารถพนักงานและลูกจา้ง (Employee Competency Model) ที่บรษิัทฯ ก าหนดไว้ โดยพนักงาน
และลูกจา้งจะน าผลการประเมนิมาเป็นขอ้มลูประกอบในการวางแผนการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ท างาน ไม่ว่าจะเป็นการเรยีนเพิม่เตมิ การอบรมสมัมนาทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และการฝึกอบรมในการท างาน 
(On the Job Training) รวมถงึเพื่อประกอบการพจิารณาปรบัต าแหน่ง และปรบัอตัราค่าตอบแทนใหก้บัพนักงานและ
ลูกจา้งตามความเหมาะสมกบัผลการปฏบิตังิานอกีดว้ย 

การวางแผนความกา้วหน้าในสายอาชพีของพนักงานและลูกจา้งถอืเป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของการประเมนิ 
ผลงานประจ าปี หวัหน้างาน พนักงานและลูกจา้งจะมกีารพูดคุยเพื่อวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชพีของพนักงาน
และลูกจา้งร่วมกนั โดยจะมกีารก าหนด/ทบทวนผลส าเรจ็ของงาน เป้าหมายในอาชพี รวมถงึแผนพฒันาของพนักงาน
และลูกจา้งในช่วงตน้ปีของแต่ละปี 

ขอ้มลูสรุปชัว่โมงการอบรมและค่าใชจ้่ายการอบรมและสมัมนาเพื่อพฒันาผูบ้รหิารและพนักงาน ในปี 2563 ดงันี้ 

 จ านวน 

ชัว่โมงการอบรมส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงาน (ชัว่โมง/คน/ปี) 3.4 

ค่าใชจ้่ายการอบรมและสมัมนาส าหรบัผูบ้รหิารและพนักงาน (ลา้นบาท) 1.7 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ให้มปีระสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มส่ีวน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตัง้แต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดขีอง 
บรษิัทฯ ได้ครอบคลุมเนื้อหาหลกัการส าคญัตัง้แต่หลกัการในการบรหิารงานของผู้บรหิารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และ
สามารถตรวจสอบได ้รวมทัง้อนุมตักิฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัและกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย โดยครอบคลุมตัง้แต่
โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรท าให้เกิดความเชื่อมัน่ว่า  

การด าเนินงานใดๆ ของบรษิทัฯ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ทุกฝ่าย 

 เพื่อให้บรษิัทฯ มคีวามน่าเชื่อถือส าหรบัผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสงัคมโดยรวม  
บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่โีดยยดึหลกัปฏบิตัติามหลกัการก ากับดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทั
จดทะเบยีน ปี 2560 ซึง่จดัท าโดย ส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นแนวทางในการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ  

หลกัการและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความส าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโดยครอบคลุมหลกั
ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Go1ernance) 8 หลกัปฏบิตั ิซึง่สามารถสรุปโดยสงัเขปไดด้งันี้ 

หลกัปฏิบติั 1 บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ซึง่รวมถงึ 

- คณะกรรมการบรษิทัจะท าความเขา้ใจบทบาทและตระหนักถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าทีต่อ้งก ากบัดแูลให้
องคก์รมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ (1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ 
(2) การก าหนดกลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมาย (3) การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการบรษิัทจะก ากบัดูแลบรษิทัฯ ให้น าไปสู่ผลการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(Governance Outcome) 
เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบระมดัระวงั 
(Duty of Care) และซื่อสตัยสุ์จรติต่อองคก์ร (Duty of Loyalty) และดแูลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบายหรอืแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้รวมทัง้มกีระบวนการอนุมตัิ
การด าเนินงานที่ส าคญั เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มผีลกระทบต่อบรษิัทฯ อย่ างมนีัยส าคญั การท า
รายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ 

- คณะกรรมการบริษัทจะท าความเขา้ใจขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
ก าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหแ้ก่คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนตดิตามดูแลใหค้ณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ ฝ่าย
จดัการ ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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หลกัปฏิบติั 2 วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ ซึง่รวมถงึ 

- คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดหรอืดูแลใหว้ตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ (Objectives) เป็นไป
เพื่อความยัง่ยืน โดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทัง้บริษัทฯ ลูกค้า  
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 

- คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลให้วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการน า
เทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

หลกัปฏิบติั 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล ซึง่รวมถงึ 

- คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ทัง้ในเรื่อง
ขนาดองคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้

- คณะกรรมการบรษิทัจะเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ัน่ใจว่าองคป์ระกอบและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ 

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปร่งใสและ
ชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการบรษิทัทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว ้

- ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา
ใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการบรษิทัน าพา
องคก์รใหด้ าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

- คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีก่ ากบัดูแลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏิบตัหิน้าทีแ่ละจดัสรร
เวลาในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนอย่างเพยีงพอ 

- คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีก่ ากบัดูแลใหม้กีรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของ
บรษิทัย่อยและกจิการอื่นทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่ละแห่ง รวมทัง้
บรษิทัย่อยและกจิการอื่นทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุนจะตอ้งมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

- คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารประเมนิผลการท างานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมนิผลการท างาน
ของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี และสามารถน าผลการ
ประเมนิไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ ได ้

- คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัและกรรมการแต่ละคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที ่ลกัษณะการประกอบธุรกจิ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุน
ใหก้รรมการทุกคนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้ าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ 

- คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย 
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็น และมเีลขานุการบรษิทัทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่ าเป็นและเหมาะสมต่อการ
สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั 
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หลกัปฏิบติั 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูง และการบริหารบุคลากร ซึง่รวมถงึ 

- คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการให้มัน่ใจว่ามกีารสรรหาและพฒันากรรมการผู้จ ัดการใหญ่และผู้บรหิาร
ระดบัสงูใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

- คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม โดย
ไดร้บัค าแนะน าและผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

- คณะกรรมการบริษัทจะท าความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรหิารและการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มคีวามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ แล ะ
แรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

ในปี 2563 กรรมการเขา้รบัการอบรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิหน้าที่โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย ดงันี้ 

รายชื่อ หลกัสูตรอบรม 

1. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020 

2. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2020 

3. นางอุณากร พฤฒธิาดา Advanced Audit Committee Program (AACP) 37/2020 

หลกัปฏิบติั 5 การประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ ซึง่รวมถงึ 

- คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัและสนับสนุนการด าเนินการทีก่่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกจิ ควบคู่ไปกบัการ
สรา้งคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่ อสังคมและ
สิง่แวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้
ด าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ ์(Strategies) ของบรษิทัฯ  

- คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

- คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีรอบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กรที่
สอดคล้องกบัความต้องการของบรษิทัฯ รวมทัง้ดูแลใหม้กีารน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาส
ทางธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบรหิารความเสี่ยง เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ  

หลกัปฏิบติั 6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม ซึง่รวมถงึ 

- คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะ
ท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอิสระ 
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- คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้ะหว่างบริษทัฯ 
กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ขอ้มลู 
และโอกาสของบรษิทัฯ และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กี่ยวโยงกบับรษิทัฯ ในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

- คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลใหม้กีารจดัท านโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ 

ทีช่ดัเจนและสื่อสารในทุกระดบัขององค์กรและต่อคนภายนอกเพื่อใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมถงึการ
สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- คณะกรรมการบรษิัทจะก ากบัดูแลใหบ้รษิัทฯ มกีลไกในการรบัเรื่องร้องเรยีนและการด าเนินการกรณีมกีาร  

ชีเ้บาะแส 

โดยในปี 2563 บรษิัทฯ มเีรื่องร้องเรยีนที่มาจากช่องทางการรบัข้อร้องเรยีน ที่เกี่ยวขอ้งกบังานวศิวกรรม 
จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งบรษิทัฯ ได้ด าเนินการสบืสวน สรุป และจดัการขอ้รอ้งเรยีนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้วในระหว่างปี ส่วนอกี 
1 เรื่องเป็นการรบัขอ้ร้องเรียนในปี 2562 ก่อนการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยข้อร้องเรยีน
ดงักล่าวไดด้ าเนินการรบัผ่านช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรยีนจากกลุ่มศรตีรงั โดยบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการสบืสวน สรุป และ
จดัการขอ้รอ้งเรยีนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้วเช่นกนั โดยคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามส าคญัใน
นโยบายป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อสร้างจติส านึกทีด่ ีและค่านิยมที่ถูกต้องในองค์กร และยงัคงเปิดรบัช่องทาง  

การรบัขอ้รอ้งเรยีนใหห้ลากหลาย รดักุม และมปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 

หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ซึง่รวมถงึ 

- คณะกรรมการบรษิัทมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลให้ระบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัต่างๆ ของบรษิทัฯ ถูกต้อง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏบิตัิ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามดูแลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระ
หนี้ เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ  

- ในภาวะทีบ่รษิทัฯ ประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณา
ใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ มแีผนในการแก้ไขปัญหา หรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงนิได ้ทัง้นี้ 
ภายใตก้ารค านึงถงึสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

- คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาจดัท ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable Development) ตามความ
เหมาะสม หรอือย่างน้อยเปิดขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 

- คณะกรรมการบรษิทัจะก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้หีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อ
ท าหน้าทีใ่นการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม 
เท่าเทยีมกนั และทนัเวลา 

- คณะกรรมการบรษิทัจะส่งเสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลูส าคญัของบรษิทัฯ 
นอกเหนือจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท์ีก่ าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เช่น 
ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เป็นตน้ 
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หลกัปฏิบติั 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น ซึง่รวมถงึ 

- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มัน่ใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพจิารณาและตัดสินใจในเรื่องส าคญัของ  

บรษิทัฯ เป็นไปตามสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส  
มปีระสทิธภิาพ และอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตนได้ 

- คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งและครบถว้น 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยยดึมัน่กฎหมาย คุณธรรมจรยิธรรม บรหิารงานดว้ยความโปร่งใส และรบัผดิชอบ
ต่อผู้มส่ีวนได้เสยี เพื่อใหธุ้รกิจเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ผู้มหีน้าทีต่้องปฏิบตัติามหลกัจรรยาบรรณนี้ ได้แก่ กรรมการ 
ผูบ้รหิาร พนักงาน ตลอดถงึลูกจา้ง ทีป่รกึษา ตวัแทนหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายใหก้ระท าหน้าทีใ่นนามบรษิทัฯ หรอืแทน
บุคคลทีก่ล่าวถงึขา้งตน้ ซึง่หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิประกอบดว้ย 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการคุม้ครองสทิธิของผูถ้อืหุน้ทุกคน โดยจะไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะเป็นการละเมดิ
หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและมุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทัง้ปฏิบตัิต่อ  

ผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั จงึไดก้ าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ของ
บรษิทัฯ ส่งเสรมิ สนับสนุน และอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตนในเรื่องต่างๆ ทีส่มควรไดร้บั ซึง่รวมถงึ
สทิธพิืน้ฐานตามกฎหมายและสทิธใินการไดร้บัขอ้มูลขา่วสารทีส่ าคญั สทิธใินการเสนอระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 
และการเสนอชื่อบุคคลทีส่มควรเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตลอดจนสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยก าหนดให้มกีารปรบัปรุงและพฒันาแนวทางการใช้สทิธดิงัก ล่าวเพื่อ
ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้อย่างสม ่าเสมอ 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ มนีโยบายใหก้รรมการทุกคนมหีน้าที่เขา้ร่วมในการประชุมผู้ถอืหุน้ทุกครัง้ เว้นแต่กรณีมเีหตุ
จ าเป็นตามสมควร และก าหนดให้เลขานุการบริษัทรบัผดิชอบด าเนินงานในวนัประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความ
เรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ อ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการประชุมทุกคราว รวมถงึเอือ้ใหผู้้ถอืหุน้สามารถ
ใชส้ทิธขิองตนได ้

จรรยาบรรณว่าด้วยความสมัพนัธก์บัลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี  
มคีุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน ในระดบัราคาที่เหมาะสม เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าและบริการอย่าง
ครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ รวมทัง้รกัษาสมัพนัธภาพทีด่แีละยัง่ยนื ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ตี่อลูกคา้อย่าง
เคร่งครดั 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 
ตลอดจนจดัใหม้กีารสอบถามความพงึพอใจของลูกคา้ และสรุปขอ้มูลเพื่อน าไปวเิคราะห์ โดยด าเนินการอย่างดทีีสุ่ด
เพื่อใหลู้กคา้และประชาชนไดร้บัการตอบสนองอย่างรวดเรว็ อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัต่อการเกบ็รกัษาความลบั
ลูกคา้ โดยไม่น าขอ้มลูของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูเ้กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 
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จรรยาบรรณว่าด้วยความสมัพนัธก์บัคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า  

(1) ความสมัพนัธก์บัคู่คา้ 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อการเลอืกคู่คา้ โดยบรษิัทฯ จะพจิารณาเลอืกคู่ค้าที่มศีกัยภาพและเหมาะสม
ตามพนัธกจิของบรษิทัฯ มกีารปฏบิตัติ่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครดั 
โปร่งใสและตรวจสอบได ้รวมถงึหลกีเลีย่งการท าธุรกจิกบัคู่คา้ทีเ่สนอใหผ้ลประโยชน์ใดๆ โดยไม่สุจรติ หาทางออกทีต่ัง้
อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขได้ บรษิทัฯ จะรบีแจง้ใหคู้่คา้ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผลต่อไป 

(2) ความสมัพนัธก์บัคู่แขง่ทางการคา้  

บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมินโยบายการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสรแีละเป็นธรรม โดยแข่งขนัทางการคา้
ภายในกรอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกีารที่ 
ผดิกฎหมาย ไม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม และไม่พยายามท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาใหร้า้ย  

โดยปราศจากความจรงิและไม่เป็นธรรม 

จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพ การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดย  

ใหโ้อกาสพนักงานอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนักงาน โดยพจิารณาจากการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน รวมถงึการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย การใหร้างวลั และการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระท าดว้ยความเสมอ
ภาค สุจรติใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาค และปฏิบตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงาน
อย่างเคร่งครดั โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

จรรยาบรรณว่าด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทฯ มนีโยบายการด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยปฏิบตัิและให้ความ
ร่วมมอืหรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบยีบที่ออกโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแล ตลอดจนขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัด้านสิง่แวดล้อม อาชวีอนามยั และความปลอดภยั 
ค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม 
สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติของประชาชนน้อยทีสุ่ด สนับสนุนการจดัท าโครงการและกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่สงัคม
และสิง่แวดล้อม ปลูกฝังจติส านึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมใหเ้กิดขึน้ในหมู่พนักงานทุกระดบั
อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัเรื่องการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ทีม่เีจตจ านงเดยีวกนักบับรษิทัฯ ในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้เป็นผู้น าในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่าง  

มปีระสทิธภิาพ เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั และใหค้วามส าคญักบัการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของชุมชนและสงัคม โดย
มุ่งเน้นใหเ้กดิการพฒันาสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบติัต่อภาคการเมือง 

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง ทุกคนมสีทิธเิขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมอืงในนามของตนเองนอกเหนือเวลาท างานและไม่ใช่ 
ในนามของบรษิทัฯ ทัง้นี้บรษิทัฯ ได้มขีอ้ก าหนดว่าหา้มกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจ
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ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจว่าบรษิทัฯ มส่ีวนเกี่ยวขอ้งหรอืใหก้ารสนับสนุนพรรคการเมอืงแต่อย่างใด และหา้มใชท้รพัย์สนิ
ของบรษิทัฯ เพื่อการสนับสนุนพรรคการเมอืงใดๆ 

จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการเคารพสิทธมินุษยชน โดยบริษัทฯ และพนักงานจะปฏิบตัิต่อกนัด้วยความ
สุภาพ เคารพซึ่งกนัและกนั และปฏบิตัติ่อกนัอย่างเท่าเทยีมกนั ทุกคนมโีอกาสเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ มีเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นเท่าที่ไม่ละเมิดเสรีภาพของบุคคล ทัง้นี้ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการส่งเสรมิสทิธติามระเบยีบสงัคมและระเบยีบสากลในทุกๆ ที่ที่บรษิัทฯ 
ด าเนินธุรกจิ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินธุรกจิดงักล่าวมไิดม้ส่ีวนร่วมกระท าหรอืงดเวน้การกระท าอนัเป็นการละเมดิ
สทิธมินุษยชน 

จรรยาบรรณว่าด้วยการมีส่วนได้เสียและความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิัทฯ มขีอ้ก าหนดว่ากรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานต้องไม่ใชเ้วลาท างาน หรอืทรพัยากรของบรษิทัฯ 
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิส่วนตวั และตอ้งหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีอ่าจมอีทิธพิลเหนือการท างานหรอืการตดัสนิใจ หรือ
อาจมีผลต่อความซื่อสัตย์ที่บุคคลนัน้พึงมีต่อบริษัทฯ อาทิ การใช้ต าแหน่งในบริษัทฯ จัดซื้อหรือจัดจ้าง สมาชิก 

ในครอบครวั เพื่อน หรอืคนใกล้ชดิ การใช้ต าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัฯ สร้างอิทธพิลเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิส่วนตวั 
เป็นตน้ 

จรรยาบรรณว่าด้วยทรพัยสิ์นทางปัญญาและงานอนัมีลิขสิทธ์ิ 

กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่สร้างความตระหนักให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนให้เกียรตแิละ
เคารพซึ่งสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึงบรษิัทฯ จะต้องกระท าการขออนุญาตบุคคลผู้เป็นเจ้าของใน
ทรพัยส์นิทางปัญญาใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเสยีก่อนทีจ่ะมกีารใชง้านในทรพัยส์นิทางปัญญาดงักล่าว รวมทัง้มุ่งส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการในลักษณะใหม่ๆ ไม่ซ ้ากับงานอันมี
เครื่องหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์หรอืสทิธบิตัรของบุคคลอื่น และต้องระมดัระวงัไม่น าขอ้มูล และความลบัของบรษิทัฯ ไป
เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ไม่น าทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณะโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิทัฯ  

 

9.2 โครงสรา้งกรรมการของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิทั มจี านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการอสิระจ านวน 4 ท่าน ซึง่คดิเป็นจ านวนหนึ่งใน
สามของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ ทัง้นี้ กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ต้องมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. อกีทัง้ มขีอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามที่
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศก าหนด และกรรมการของบริษัทฯ ทุกต าแหน่งมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะ
ต้องหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) พ.ร.บ.หลกัทรพัย์ฯ หรอื
ตามหลกัเกณฑ์ทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ไม่มลีกัษณะทีแ่สดงถงึการขาดความ
เหมาะสมทีจ่ะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกจิการทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมาย 

ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื
ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
ทัง้นี้ ก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นกรรมการผูม้คีวามรู ้หรอืมปีระสบการณ์
ด้านบญัชีและการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ตรวจสอบจะตอ้งด ารงคุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 

(1) มคีุณสมบตัใินลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัย์ฯ  ว่าดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขต
การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  

(4) มคีุณสมบตัอิื่นๆ ครบถว้น และเหมาะสมตามกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 

(5) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการสรรหาประกอบไปด้วยกรรมการของบรษิัทฯ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ในการพจิารณา
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคล เพื่อเขา้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการชุดย่อย
ต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดว้ยความโปร่งใส ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนการสรา้งความมัน่ใจและ
ความน่าเชื่อถอืต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อเพิม่มลูค่าและส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนประกอบไปด้วยกรรมการของบรษิัทฯ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าหน้าทีใ่น
การพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ด้วยความเป็นธรรม 
สมเหตุสมผล ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนการสรา้งความมัน่ใจและความน่าเชื่อถอืต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อ
เพิม่มลูค่าและส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ไดม้กีารแต่งตัง้กรรมการอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นประธาน
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงประกอบไปด้วยกรรมการของบรษิทัฯ จ านวน 4 ท่าน เพื่อท าหน้าทีใ่นการ
พจิารณาก าหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตัภิายในกลุ่มบรษิทั รวมถงึการ
สนับสนุนใหม้กีารอบรม รวบรวม ตดิตามความเสีย่งเพื่อใหเ้กดิความตระหนักและเขา้ใจในความส าคญัของการบรหิาร
ความเสี่ยงและสามารถน าไปปฏิบตัิได้ เพื่อสร้างความมัน่ใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มส่ีวนได้เสยี และเป็นการเพิ่ม
มลูค่าและส่งเสรมิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ  
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คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 คน และกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ รวมจ านวน
กรรมการบริหารทัง้สิ้น 6 ท่าน มีหน้าที่ก ากับควบคุมการด าเนินนโยบาย กลยุทธ์ ทิศทางเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไวเ้พื่อ
สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และเพื่อใหบ้รษิทัฯ เตบิโตอย่างยัง่ยนื 

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารจดัท าแบบประเมนิ  

ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในรูปแบบของการประเมนิรายบุคคลและการ
ประเมนิรายคณะ ซึง่อา้งองิจากแบบประเมนิของตลาดหลกัทรพัยฯ์แห่งประเทศไทย โดยผลการประเมนิจะน ามาใชเ้ป็น
กรอบในการพจิารณาทบทวนการปฏบิตังิานในหน้าที ่ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ตลอดจนน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุง
และพฒันาการด าเนินงานต่อไป 

บรษิทัฯ จดัท าแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทั ออกเป็น 3 ชุด ดงันี้ 
• เอกสารชุดที ่1 “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายคณะ”  

เพื่อใชป้ระเมนิการท างานของคณะกรรมการบรษิทัในภาพรวมขององคค์ณะ 
• เอกสารชุดที ่2 “แบบประเมนิของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล”  

เพื่อใชป้ระเมนิการท าหน้าทีอ่ย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการของกรรมการรายบุคคล 

• เอกสารชุดที ่3 “แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ”  
เพื่อใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

ในภาพรวมขององคค์ณะ 

แบบประเมินแต่ละชุดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นค าถามปิดและส่วนที่เป็นค าถามเปิด โดยให้
กรรมการแต่ละท่านประเมินให้ครบทัง้ 2 ส่วน ส าหรบัหวัข้อในการประเมินของเอกสารแต่ละชุด ประกอบไปด้วย 
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ การท าหน้าทีข่องกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการ 

เลขานุการบรษิทัจะท าหน้าทีร่วบรวมแบบประเมนิตนเองของกรรมการ ซึ่งหลงัจากไดร้บัผลการประเมนิจาก
กรรมการแต่ละคนแล้วนัน้ จะน าคะแนนทีไ่ดม้าเฉลี่ยรวมกนั และจดัท ารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อ
รบัทราบผลการประเมนิต่อไป 

ทัง้นี้ ส าหรบัปี 2563 สามารถสรุปผลการประเมนิได ้ดงันี้ 
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั           ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
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กรรมการผู้จดัการใหญ ่

ขอบเขต อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

(1) ก าหนดวสิยัทศัน์ ทศิทางการด าเนินธุรกจิ นโยบาย กลยุทธท์างธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และ
แผนงบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้ก าหนดโครงสรา้งและอ านาจบรหิารงาน เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

(2) สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการด าเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทัใหผู้้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทฯ ใช้เป็นกรอบในการจดัท าแผนงานและบรหิารจดัการธุรกจิของ  

แต่ละหน่วยงาน 

(3) ก ากับดูแลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทัง้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้ก าหนดของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และ
น ามาซึง่ผลประกอบการทีไ่ดต้ัง้เป้าหมาย ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นเป้าหมายทางการเงนิ และเป้าหมายทีม่ใิช่การเงนิ 

(4) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส รวมถงึแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ ปรบัปรุง และพฒันาการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย 

(5) อนุมตัิรายจ่ายต่างๆ รวมทัง้ค่าตอบแทนใดๆ ภายใต้งบประมาณ แผนงาน หรอืกรอบการด าเนินงาน 

ทีไ่ดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั และตามอ านาจด าเนินงานทีผ่่านการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

(6) มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ และขอ้บงัคบัเพื่อให้ปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและ
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และเพื่อรกัษาระเบยีบวนิัยการท างานภายในองคก์ร 

(7) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

(8) ดูแลให้บรษิัทฯ มรีะบบการจดัการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

(9) ดแูลเกีย่วกบัการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ ในภาพรวม 

(10) พจิารณาและอนุมตักิารว่าจา้ง เลกิจา้ง เลื่อนต าแหน่ง ลงโทษทางวนิัย โยกยา้ย ปรบัระดบั ขึน้เงนิเดอืน 
หรอืปรบัอตัราเงนิเดอืน ตลอดจนพจิารณาความดคีวามชอบประการอื่นของพนักงานบรษิัทฯ รวมถงึการพจิารณา และ
บรหิารจดัการอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว หรอืตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี้ ภายใต้
งบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

(11) อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานของกจิการตามอ านาจด าเนินงานที่ผ่าน
การอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(12) เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ในการประชาสมัพนัธ์องค์กรต่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของการ
สรา้งเครอืขา่ยความสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณ์ทีด่ขีององค์กรในระดบัประเทศและระดบัสากล 

(13) สนับสนุนการจดัใหม้ชี่องทางในการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้อย่างเหมาะสม สม ่าเสมอ และจดัใหม้กีารเปิดเผย
ขอ้มลูอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส 
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(14) มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะบางอย่างแทนได ้โดย
การมอบอ านาจช่วง และ/หรอืการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบอ านาจ 
และ/หรอืใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/
หรอืบรษิทัฯ ไดก้ าหนดไว ้

ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืผูร้บัมอบอ านาจ
จากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงทีท่ าใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามนิยาม
ที่ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอื
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าหนด) อาจมส่ีวนได้เสยี หรอือาจได้รบัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตัไิว ้และเป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิ
ปกตแิละเงือ่นไขการคา้ปกต ิซึง่เป็นไปตามประกาศส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

(15) ด าเนินการอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
ซึง่อยู่ภายใตก้ฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ ขอ้บงัคบั
และหลกัเกณฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษิัทฯ ได้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่โดยคณะกรรมการบรษิัทหรือ 

ผูไ้ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปี โดยปรบัปรุงรูปแบบการประเมนิมาจากรูปแบบของตลาด
หลกัทรพัย์ฯ และปรบัปรุงขอ้มูลใหส้อดคล้องกบัขอ้มูลของบรษิทัฯ เพื่อง่ายต่อการท าความเขา้ใจและท าการประเมนิ 
โดยก าหนดแบบประเมนิออกเป็น 3 หมวด ดงันี้ 

หมวดท่ี 1 “ความคบืหน้าของแผนงาน” เพื่อใชป้ระเมนิการปฏบิตังิานตามเป้าหมายและสถานะความส าเรจ็ 

หมวดท่ี 2 “การวดัผลการปฏิบตัิงาน” โดยก าหนดหวัขอ้ในการประเมนิ ได้แก่ ความเป็นผู้น า การก าหนด  

กลยุทธ์ การปฏบิตัติามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ ความสมัพนัธ์
กบัภายนอก การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร การสบืทอดต าแหน่ง ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และ
คุณลกัษณะส่วนตวั 

หมวดท่ี 3 “การพฒันา” เพื่อใช้ประเมนิจุดแขง็ส าคญัที่กรรมการผู้จดัการใหญ่ควรรกัษาไว้ และประเด็นที่
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ควรไดร้บัการพฒันามากขึน้ในปีถดัไป 

ผลการประเมนิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่จากคณะกรรมการบรษิทัไดน้ าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

ในการสรรหากรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบรษิทัฯ คณะกรรมการสรรหามหีน้าทีส่รรหาบุคคลทีม่ี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนการท างาน รวมถงึการก าหนดค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงนิโบนัส และปรบัขึน้เงนิเดอืนของกรรมการ 
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กรรมการชุดย่อย และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืน าเสนอต่อทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป 

อกีทัง้ ในการสรรหากรรมการอสิระของบรษิทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองบุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนและมี
ความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายก ากับดูแล
กจิการของบรษิทัฯ ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงาน ก.ล.ต. ดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระ 
รายนัน้ๆ ดว้ย  

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอื 

ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื 

ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี้ ลกัษณะตอ้งหา้ม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือ หุ้น 

รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย  

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 

ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น
หรอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุม ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี  

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ
เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็น
ผลใหบ้รษิทัฯ หรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั
ฯ หรอืตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีาร
ค านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการ
ทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีม่ี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ สงักดั
อยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิาร
ทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
ถอืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 
หรอืไม่เป็นหุ้นส่วนที่มนีัยในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบั
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

10. ไม่เป็นกรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

11. มคีุณสมบตัอิื่นๆ ครบถว้น และเหมาะสมตามกฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ 
12. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

9.4 แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

บรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารวางแผนความก้าวหน้าในอาชพีของพนักงานในระดบับรหิาร กล่าวคอื พนักงานใน
ต าแหน่งผู้บริหารตามนิยามในประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(รวมทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และพนักงานทีป่ฏบิตังิานในต าแหน่งส าคญัของ
องค์กร (Critical Positions) โดยเรยีกกระบวนการนี้ว่า “การบรหิารผู้สบืทอดต าแหน่ง (Succession Management)” 
โดยผ่าน 2 ขัน้ตอนหลกั ดงันี้ 

(1) การก าหนดหรอืเสนอผูส้บืทอดต าแหน่ง จะด าเนินการประเมนิ 2 ส่วนทีส่ าคญั คอื  
1) ประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance) และ  
2) ประเมนิศกัยภาพ (Potential) โดยพจิารณาจากศกัยภาพความเป็นผูน้ า (Leadership Competency) 

และพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร (Core Value) 

ผู้ที่ผ่านการประเมนิเป็นผู้สบืทอดต าแหน่งจะถือเป็นพนักงานผู้มศีกัยภาพสูง (High Potential Talent) 

และจะไดร้บัการพฒันาอย่างเหมาะสมเพื่อเตรยีมเป็นผู้น าขององค์กรในอนาคตต่อไป ทัง้นี้ การพจิารณาจะพจิารณา
จากพนักงานของบรษิัทฯ เป็นล าดบัแรก หากไม่สามารถหาผู้สบืทอดต าแหน่งได้จากภายใน บรษิัทฯ จงึจะท าการ 
สรรหาจากบคุคลผูม้คีวามเหมาะสมจากภายนอก 

(2) การทบทวนและสรุปรายชื่อผูส้บืทอดต าแหน่ง (Succession Slate)  

ทุกต าแหน่งส าคญัจะมผีูส้บืทอดต าแหน่งอย่างน้อย 1 คน โดยก าหนดผู้สบืทอดต าแหน่งทีม่คีุณสมบตัิ
ใกลเ้คยีง หรอืตรงกบัต าแหน่งทีจ่ะสบืทอดและพรอ้มท างานในต าแหน่งนัน้ไดท้นัท ีและ/หรอืผูส้บืทอดต าแหน่งทีม่คีวาม
พรอ้มในอกี 1-2 ปี 

(3) การจดัท าแผนพฒันา (Development Plan) 

บรษิทัฯ ก าหนดใหม้แีผนการพฒันาในสายอาชพี (Career Development Plan) และการพฒันารายบุคคล 
(Individual Development Plan) ซึ่งประกอบด้วยการพฒันาภาวะความเป็นผู้น า การโยกย้ายงาน หน้าที่และความ
รบัผดิชอบ และการมอบงานพเิศษ (Special Project Assignment) เพื่อมัน่ใจว่ากลุ่มผูส้บืทอดต าแหน่งนี้มคีวามพรอ้ม 

ทีจ่ะทดแทนท างานในต าแหน่งทีก่ าหนดไวไ้ด ้ทัง้นี้ แผนการสบืทอดต าแหน่ง และรายชื่อผูส้บืทอดต าแหน่งนี้จะมกีาร
ทบทวนทุกปี 
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9.5 นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและบรหิารกจิการบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ก าหนดมาตรการและกลไกทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพื่อใหบ้รษิัทฯ สามารถก ากบัดูแลและบรหิารจดัการกิจการของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมถงึการตดิตามดแูลใหบ้รษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมมกีารปฏบิตัติามมาตรการและกลไกตา่งๆ 
ที่ก าหนดไว้ได้เสมอืนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบรษิัท
มหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลกัทรพัย์ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดจนประกาศ ข้อบงัคบั
และหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ 
เพื่อรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

(1) บรษิัทฯ จะส่งบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทั
ร่วม ตามสดัส่วนการถือหุน้ในแต่ละบรษิัทฯ เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดูแลใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมด าเนินการให้
สอดคล้องกบักฎหมาย นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้นโยบายอื่นๆ ของบรษิทัฯ อย่างไรกด็ ีการส่งตวัแทน
ของบรษิัทฯ เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิัทย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมจะต้องได้รบัการพจิารณาและ เห็นชอบโดย 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยค านึงถงึความเหมาะสมของแต่ละบรษิทัฯ  
(2) หากในการเข้าท ารายการ หรือการด าเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือ

จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิตามประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศ
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มหีน้าทีต่อ้งขออนุมตัทิีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/
หรอืขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ หรอืขออนุมตัจิากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งตามกฎหมายก่อนการเขา้ท า
รายการ บรษิทัย่อยจะเขา้ท ารายการหรอืด าเนินการนัน้ไดต้่อเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ 
และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

นอกจากนี้ หากในการเขา้ท ารายการหรอืการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบรษิัทย่อย อนัท าให้บรษิทัฯ  
มหีน้าทีต่อ้งเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศทีเ่กีย่วขอ้งของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้แทนของบรษิัทย่อยดงักล่าวมหีน้าที่ต้องแจ้งมายงัฝ่าย
จดัการของบรษิทัฯ ในทนัททีีท่ราบว่าบรษิทัย่อยมแีผนจะเขา้ท ารายการหรอืเกดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

(3) คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมแต่ละบรษิทัจะมขีอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบทีส่ าคญัตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน
ให้แก่บรษิัทฯ ทราบ โดยน าประกาศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยฯ์ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม รวมทัง้เปิดเผยและน าส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งต่อ
คณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย  และ/หรือบริษัทร่วมใน
ลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลกีเลี่ยงการท ารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์  

(4) บรษิทัฯ จะก าหนดแผนงานและด าเนินการทีจ่ าเป็น เพื่อท าใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมี
การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะด าเนินการทีจ่ าเป็นและ
ตดิตามใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมมรีะบบในการเปิดเผยขอ้มลูและระบบควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม
ในการด าเนินธุรกจิ 
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นอกจากนี้ บรษิัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชดิถึงผลประกอบการและการด าเนินงานของบรษิัทย่อย และ/หรอื 
บรษิทัร่วมดงักล่าวและน าเสนอผลการวเิคราะหร์วมถงึแสดงความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั และ
คณะกรรมการบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมนัน้ๆ เพื่อใช้ประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบายหรอืปรบัปรุงส่งเสรมิให้
ธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม มกีารพฒันาและเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

9.6 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใสและตระหนักถงึความส าคญัในเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ รวมถงึกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดนโยบายการใชข้อ้มลู
ภายในและวธิกีารดแูลมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ซึง่รวมถงึผูด้ ารงต าแหน่งระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิที่เป็น
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย น าความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่ รวมทัง้การใชข้อ้มลูดงักล่าวเพื่อซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

แนวปฏบิตั ิ

(1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจดัท าและเปิดเผย
รายงานการถอืและการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยข์อง (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรอื ผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา 
(ค) บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิตบิุคคลทีต่นเอง คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิติภาวะถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 30.0 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าวและการถอืหุน้
ดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนัน้ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ฯ และ
ประกาศส านักงาน ก.ล.ต. ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ใหค้วามรูเ้รื่องการรายงานการไดม้าหรอืจ าหน่ายหลักทรพัยต์ามมาตรา 
s246 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดท าและน าส่งรายงานการถือและการ
เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์อง (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา (ค) บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉันสามภีริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิ ติภาวะถือหุ้น
รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30.0 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลดงักล่าว และการถอืหุน้ดงักล่าวเป็นสดัส่วนที่
มากทีสุ่ดในนิตบิุคคลนัน้ ตามแบบรายงานการถอืและการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
มายงัเลขานุการบรษิัททุกครัง้ ในวนัเดียวกนักบัวนัที่ส่งรายงานดงักล่าวต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยให้การจดัท าและ
ระยะเวลาและวธิกีารในการน าส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์และการได้มาหรอืจ าหน่าย
หลกัทรพัย์ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และประกาศส านัก งาน 
ก.ล.ต. ทีเ่กีย่วขอ้ง และเลขานุการบรษิทัจะมกีารจดัท าเป็นรายงานแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

(3) บริษัทฯ ก าหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สนันิษฐานว่ารูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายใน ตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายในทีย่งัมไิดม้กีารเปิดเผย
ต่อสาธารณชนและเป็นขอ้มูลที่มผีลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืมูลค่าของหลกัทรพัย์ หรอือาจมผีลกระทบต่อการ
ตดัสนิใจของผูล้งทุนในการซื้อหรอืขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ หรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูล้งทุนทีป่ระสงคจ์ะ
ลงทุนในหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยน าขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคล
อื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย ซึ่งหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าการกระท า
ดงักล่าวจะท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเพื่อให้ผู้อื่นกระท าการดงักล่าว ไม่ว่าตน
ไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม นอกจากนัน้ กรรมการและผูบ้รหิาร และผู้ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ รวมถงึ
คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าวจะต้องระงบัการซื้อ ขาย 
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เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรอืเสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้ม ในช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเผยแพร่งบการเงนิ ผลการด าเนินงานทางการเงนิทัง้รายปีและรายไตรมาสหรอืขอ้มลู
เกี่ยวกบัฐานะการเงนิและสถานะของบรษิัทฯ จนกว่าบรษิัทฯ จะได้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนแล้ว ทัง้นี้ 
บริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูก
สนันิษฐานว่ารูห้รอืครอบครองขอ้มลูภายใน งดการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดอืน ก่อนการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชัว่โมง ภายหลงัการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะ
สามารถท ารายการขา้งตน้ได ้รวมทัง้หา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวธิใีดๆ 

(4) บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่เก็บรกัษา
ความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย ทีต่นไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที ่และหา้มมใิหน้ าความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ตลอดจนขอ้มลูความลบัของคู่คา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีต่นไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที ่ไปใชป้ระโยชน์ไม่ว่า
ทางใด แมว้่าการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ท าใหเ้กดิผลเสยีหายแก่บรษิทัฯ บรษิทัย่อย หรอืคู่คา้ของบรษิทัฯ กต็าม  

(5) บรษิัทฯ ก าหนดห้ามมใิหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เปิดเผยขอ้มูล
ภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และหา้มมใิหบุ้คคลดงักล่าวใชต้ าแหน่งหน้าทีข่องตนในบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ย 
น าขอ้มูลภายใน หรอืสารสนเทศทีม่สีาระส าคญัต่อการด าเนินงานซึ่งตนได้รบัรู ้หรอืรบัทราบในระหว่างปฏบิตังิานใน
บรษิัทฯ และ/หรอืบรษิัทย่อย ซึ่งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้ส าหรบัแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวธิกีารใด
ในทางมชิอบ หรอืเปิดเผยกบับุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม ไม่
ว่าบุคคลดงักล่าวจะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไม่กต็าม    

(6) บรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีระบวนการลงโทษบุคลากรทีไ่ม่ปฏบิตัติามนโยบายการใชข้อ้มลูภายใน หากมกีาร
ฝ่าฝืนน าขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทน
หรอืไม่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รบัการพจิารณาทางวนิัยตามระเบยีบที่บรษิัทฯ ก าหนดไว้ หรอืมโีทษตาม
กฎหมาย ซึง่การลงโทษจะพจิารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผดินัน้ๆ 
 

9.7 การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรบัใช้ 

บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงาน 
ก.ล.ต. และคณะกรรมการบริษัทมีกระบวนการในการทบทวนการน าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัท  

จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้ครอบคลุมและทนัต่อ
พฒันาการทีส่ าคญัดา้นการหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างสม ่าเสมอ 

 

9.8 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

9.8.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 

ในปี 2563 บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนให้กบับรษิทัฯ  
โดยม ีนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3930 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่มคีุณสมบตัไิม่ขดักบั
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนส าหรบัการสอบบญัชี ประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯ เป็นจ านวนรวมทัง้สิ้น 
3.21 ลา้นบาท 
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นอกจากนี้  SDME ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง Ernst & Young Hua Ming LLP Shanghai 

Branch เพื่อท าหน้าทีส่อบบญัช ีประจ าปี 2563 และไดจ้่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ีเป็นจ านวนเท่ากบั 0.11 ลา้น
เหรนิหมนิป้ีหรอืเทยีบเท่ากบัจ านวนประมาณ 0.50 ล้านบาท (ค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี 2563 ของบรษิทัฯ 
ในอตัรา 1 บาท เท่ากบั 4.57 เหรนิหมนิป้ี) 

อีกทัง้ STU ได้ตกลงว่าจ้าง Cherry Bekaert LLP เพื่อท าหน้าที่สอบบัญชี ประจ าปี 2563 และได้จ่าย
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ีเป็นจ านวนเท่ากบั 0.03 ลา้นดอลลารส์หรฐั หรอืเทยีบเท่ากบัจ านวนประมาณ 0.89 ลา้น
บาท (ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ปี 2563 ของบรษิทัฯ ในอตัรา 1 บาท เท่ากบั 31.26 ดอลลารส์หรฐั) 

ทัง้นี้ บุคคลหรอืกิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผู้สอบบญัชแีละส านักงานสอบบญัชทีี่ผูส้อบบญัชสีงักดัขา้งต้นไม่เป็น
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามมาตรฐานการบญัชวี่าดว้ยเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบั
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.8.2 ค่าบริการอ่ืน 

 บรษิทัฯ และ STU มกีารจ่ายค่าบรกิารอื่น (Non-audit Fee) ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ให้แก่บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และ Cherry Bekaert LLP เป็นจ านวน 0.66 ล้านบาท และ 0.05 ล้าน
ดอลลารส์หรฐั หรอืคดิเป็นจ านวนประมาณ 1.42 ลา้นบาท ตามล าดบั (ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเฉลีย่ปี 2563 ของ
บรษิทัฯ ในอตัรา 1 บาท เท่ากบั 31.  ดอลลารส์หรฐั) 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

10.1 นโยบายภาพรวม 

      บริษัทฯ และบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
สามารถบรหิารกจิการใหเ้ตบิโตอย่างมัน่คงและเป็นทีย่อมรบัในสงัคมบนพืน้ฐานของจรยิธรรมและหลกัการก ากับดแูล
กจิการทีด่ ีรวมทัง้สามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพโดยค านึงถงึผลกระทบในการด า เนิน
ธุรกิจที่มตี่อผู้ที่มส่ีวนได้เสยีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในทุกด้าน เพื่อให้การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื วดัผลได ้และตอบสนองความคาดหวงัของ
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างเหมาะสม ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดค้ านึงถงึแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ ตามหลกั 8 ประ
ดการทีก่ าหนดหวโ้ดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี้ 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดก้ าหนดแนวทางในการดูแลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกจิโดยค านึงถงึ
ความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่สญัญา ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ยงั
ส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์และการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญารวมถงึการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบในหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

(1) การก ากบัดูแลกิจการ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมคีวามมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความ
สุจรติ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญั และสามารถตรวจสอบได้ พรอ้มทัง้น าหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ดมีา
เป็นแนวทางการด าเนินการ ซึ่งบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะค านึงถงึผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ 
พนักงาน และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึมกีารแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) ความรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมนีโยบายการด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลกัพื้นฐานทางจรยิธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาดุลยภาพของการด าเนินงานทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
สิง่แวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่การด าเนินธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื 

(3) การก ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญักบั
การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องกบัสิง่แวดล้อม ชวีอนามยั และความปลอดภยั รวมถงึการปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณทางธุรกจิที่เป็นสากล โดยก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และต้องไม่มส่ีวนรูเ้หน็ ช่วยเหลอืหรอืกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย 
กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) การก ากบัดูแลการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่สนับสนุน
การด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา โดยก าหนดใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้อง
ปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไม่มส่ีวนรูเ้หน็ ช่วยเหลอื หรอืกระท าการใดๆ อนัเป็น
การละเมดิ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ และบริษัทย่อยส่งเสริมให้กรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัในองค์กรใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพเหมาะสมและเพยีงพอ และเกิดประโยชน์
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สูงสุด รวมถงึสื่อสาร ใหค้วามรู ้สนับสนุนและสรา้งจติส านึกแก่พนักงาน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ในการบริหารการ
ใชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร 

การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมคีุณธรรมและมเีจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตั ิและขอ้ก าหนดในการ
ด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัคอร์รปัชัน่กบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบรษิัทฯ และเพื่อให้การตดัสนิใจและการ
ด าเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่งดา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ ไดร้บัการพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบ บรษิทัฯ 
จงึไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิ
และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื 

ค านิยามตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

คอรร์ปัชัน่ (Corruption) หมายถงึ การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบใดๆ โดยการเสนอให ้สญัญา มอบให ้ให้
ค ามัน่ เรยีกรอ้ง หรอืรบั ซึ่งเงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หน่วยงานของรฐั 
หน่วยงานของเอกชน หรอืผู้ที่มหีน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรอืละเว้นการ
ปฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการใหไ้ดม้าหรอืรกัษาไวซ้ึ่งธุรกจิ หรอืแนะน าธุรกจิใหก้บับรษิทัฯ โดยเฉพาะ หรอื เพื่อใหไ้ดม้า
หรอืรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์อื่นใดทีม่คีวามไม่เหมาะสมทางธุรกจิ เวน้แต่เป็นกรณีทีไ่ม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ประกาศ หรอืขอ้บงัคบั 

นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายทีจ่ะต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยมุ่งเน้นการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองค์กร
ให้บุคคลากรทุกระดบัตระหนักถึงพษิภัยของการทุจริตคอร์รปัชัน่ สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมัน่ต่อ  

ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกฝ่าย โดยมนีโยบายและแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการตอ่ตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นการเฉพาะ เพื่อให้
การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี้ หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ด าเนินการหรอืยอมรบัการคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบทัง้
ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยครอบคลุมถงึทุกธุรกจิในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และใหม้กีารตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่นี้อย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการ
ด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

• คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่และรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลใหม้รีะบบที่สนับสนุน
การต่อต้านคอร์รปัชัน่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายจดัการได้ตระหนักและให้ความส าคญักับการต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการตรวจสอบระบบรายงานทางการเงนิและบญัชรีะบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบรหิารความเสีย่งใหม้ัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มคีวามรดักุม
เหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ 

• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายจดัการและผูบ้รหิาร มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการก าหนดใหม้รีะบบและใหก้าร
ส่งเสรมิและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความ
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เหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับแล ะ
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

• หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏบิตังิานว่าเป็นไป
อย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิอ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏบิตั ิและกฎหมาย ขอ้ก าหนดของหน่วยงาน
ก ากบัดแูล เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามรีะบบควบคุมทีม่คีวามเหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

• กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานของบรษิทัฯ ทุกระดบั ต้องปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่และหลกั
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

• พนักงานของบรษิทัฯ ไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยคอร์รปัชัน่ที่เกีย่วขอ้งกบั 

บรษิทัฯ โดยต้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ ขอ้เทจ็จรงิ
ต่างๆ หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผู้บงัคบับญัชา หรอืบุคคลทีก่ าหนดใหท้ าหน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบั
การ ตดิตามการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว ้ 

• บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน่ที่เกี่ยวข้องกับ  

บรษิทัฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการทุจรติคอร์รปัชัน่ ตามทีบ่รษิทั
ก าหนดไว ้

• ผูท้ีก่ระท าคอรร์ปัชัน่เป็นผูก้ระท าผดิหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่จะตอ้งไดร้บัการ
พจิารณาทางวนิัยตามระเบยีบที่บรษิัทฯ ก าหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รบัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผดิ
กฎหมาย 

• บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู้ และท าความเขา้ใจกบับุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัิ
หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ หรอือาจเกิดผลกระทบต่อบรษิัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่น้ี 

• บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ว่าคอร์รปัชัน่เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ไดท้ัง้การท า
ธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

• บรษิทัฯ จดัใหม้รีะเบยีบการเบกิจ่ายโดยก าหนดวงเงนิ ตารางอ านาจอนุมตั ิวตัถุประสงคแ์ละผูร้บั ซึง่ตอ้ง
มเีอกสารหลกัฐานทีช่ดัเจนประกอบ เพื่อป้องกนัไม่ใหม้กีารช่วยเหลอืทางการเมอืง  รวมถงึเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรจิาค
เพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างส าหรับการทุจริต
คอร์รปัชัน่ และการเลี้ยงรบัรอง ของขวญั และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เป็นไปตามนโยบาย พรอ้มทัง้มกีระบวนการตรวจสอบ
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ขอ้ก าหนดในการด าเนินการ 

• นโยบายต่อตา้นคอร์รปัชัน่นี้ ใหค้รอบคลุมไปถงึกระบวนการบรหิารงานบุคคล ตัง้แต่การสรรหาหรอืการ
คดัเลอืกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิานพนักงาน และการใหผ้ลตอบแทน โดย
ก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัสื่อสารท าความเขา้ใจกบัพนักงานเพื่อใชใ้นกจิกรรมทางธุรกจิทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ
และควบคุมดแูลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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• การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ใหใ้ชแ้นวปฏบิตัติามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด นโยบายและ
แนวปฏิบตัิต่อผู้มส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ รวมทัง้ระเบยีบ และคู่มอืปฏิบตังิานของบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนแนวทาง
ปฏบิตัอิื่นใดทีบ่รษิทัฯ จะก าหนดขึน้ต่อไป 

• เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมการบริษัท 
ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ ทุกระดบัตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

o ของก านัล การเลี้ยงรบัรอง และค่าใชจ้่าย การให ้มอบ หรอืรบัของก านัล การเลี้ยงรบัรอง ใหเ้ป็นไป
ตามแนวทางปฏบิตัทิีบ่รษิทัฯ ก าหนด  

o เงนิบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืเงนิสนับสนุน การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุนต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมายโดยต้องมัน่ใจว่าเงนิบรจิาคหรอืเงนิสนับสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งใน
การตดิสนิบน 

o ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิและการจดัซื้อจดัจา้งกบัภาครฐั การใหห้รอืรบัเงนิบรจิาค หรอืเงนิสนับสนุน
ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมายโดยตอ้งมัน่ใจว่าเงนิบรจิาคหรอืเงนิสนับสนุนไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อเป็น
ขอ้อา้งในการตดิสนิบน 

การร้องเรียน 

บรษิัทฯ ก าหนดใหม้ชี่องทางรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม เกี่ยวกบัการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 
กฎระเบยีบของบรษิทัฯ จรยิธรรมธุรกจิ จรรยาบรรณการประกอบธุรกจิ ตลอดจนรายงานทางการเงนิทีไ่ม่ถูกตอ้ง และ
ระบบการควบคุมภายในทีบ่กพร่องของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ผูร้อ้งเรยีนตอ้งแจง้ขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิ ไม่กล่าวหาผูอ้ื่นโดยไม่มี
หลกัฐานทีช่ดัเจนเพยีงพอ พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีก่ระท าไปโดยความสุจรติ   

การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดบัของบริษัทฯ โดย
สามารถแจง้เบาะแสการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดโ้ดยนิรนาม โดยผ่านวธิกีารและช่องทางดงัต่อไปนี้ 
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กล่องรบัเรื่องรอ้งเรยีน ณ โรงงาน และส านักงานสาขาของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการคุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนทีม่เีจตนาสุจรติ บรษิทัฯ จะเกบ็รกัษาขอ้มูลของผูร้อ้งเรยีนและ
ผู้ให้ขอ้มูลไว้เป็นความลบั โดยผู้ปฏิบตัิหน้าที่เกี่ยวกบัข้อร้องเรยีนมหีน้าที่เก็บรกัษาข้อมูลดงักล่าวไว้เป็นความลบั 
รวมทัง้ผูร้อ้งเรยีนจะไดร้บัความคุม้ครองทีเ่หมาะสม เช่น ไม่มกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะงาน สถานที ่ต าแหน่ง หรอืขม่ขู ่
เลกิจา้ง หรอืการปฏบิตัอิื่นใดทีไ่ม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรยีน ก่อนด าเนินการตามนโยบายนี้จนเสรจ็สมบูรณ์ 
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บุคคลที่เกี่ยวขอ้งทีไ่ด้รบัทราบเรื่องหรอืขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน จะต้องรักษาขอ้มูลดงักล่าวเป็น
ความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เวน้แต่กรณีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หากมกีารจงใจฝ่าฝืน
น าขอ้มลูออกเปิดเผย บรษิทัฯ จะด าเนินการลงโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และ/หรอืด าเนินการทางกฎหมาย 
แลว้แต่กรณี 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฏบิตัติ่อผูท้ีม่ส่ีวน
เกีย่วขอ้งไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์ค านึงถงึความ
เสมอภาคและเสรภีาพที่เท่าเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พื้นฐาน และไม่เลอืกปฏิบตัิไม่ว่าจ ะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ 
สญัชาต ิศาสนา ภาษา เผ่าพนัธุ ์สผีวิ เพศ อายุ การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม รวมถงึจดัใหม้กีาร
ดูแลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเขา้ไปมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
อนัรวมถงึการไม่ใชแ้รงงานเดก็และแรงงานบงัคบั 

การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยตระหนักถงึความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์และปฏบิตัติ่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัทีจ่ะช่วยเพิม่มูลค่าของกจิการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั  และการเจรญิเตบิโต
อย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความส าคญักับการเคารพสิทธิของ
พนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน โดยจดัใหม้กีระบวนการจา้งงาน และเงือ่นไขการจา้ง
งานเป็นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  เหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน และมีกระบวนการ
ประเมนิผลการท างานทีเ่ป็นธรรม รวมทัง้จดัใหม้สีวสัดกิารดา้นต่างๆ ส าหรบัพนักงานอย่างเหมาะสม 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรทุกระดบั โดยจดัให้มกีารฝึกอบรมสมัมนาวชิาการด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถและเสรมิสร้างศกัยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทศันคตทิีด่ ี 
มคีุณธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทมีแก่บุคลากร และสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีม่คีวามสุขและยอมรบัซึ่ง
กนัและกนั และมกีารปฏบิตัติ่อพนักงานทุกระดบัโดยไม่มกีารเอารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั  

นอกจากนี้ ยงัเปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็น
ธรรมหรอืการกระท าที่ไม่ถูกต้องในบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดงักล่าว 
ตลอดจนค านึงถงึความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยส่งเสริมใหว้าระความปลอดภยั
เป็นวาระส าคญั 

ความรบัผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะผลติและจ าหน่ายสนิคา้ทีม่คีุณภาพ เพื่อสรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้และ
ผูบ้รโิภค ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารทีถู่กต้อง เพยีงพอต่อลูกคา้ ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ดว้ยความ
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ จดัใหม้รีะบบและช่องทางใหลู้กคา้รอ้งเรียนเกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารไดอ้ย่างสะดวกและมี
ประสทิธภิาพ  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะปฏบิตัติ่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิและรกัษาความลบั
ของลูกคา้ ตลอดจนมุ่งมัน่ในการสรา้งความพงึพอใจ และความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ภายใต้ความปลอดภยัและเทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสม เพื่อรกัษาคุณภาพทีไ่ดม้าตรฐานสากลและยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อย่างต่อเนื่อง 
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การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหค้วามส าคญัในเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ โดยส่งเสรมิการใชท้รพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความปลอดภยัของสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประกอบธุรกิจโดยมรีะบบการ
ด าเนินงานทีม่มีาตรฐานและมกีารควบคุมทีด่ ีส่งเสรมิการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อมทีย่ ัง่ยนื ทัง้ยงัปลูกฝังจติส านึก
ความรบัผดิชอบต่อ สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมให้เกิดขึ้นในบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และพนักงานทุกระดบัอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้สนับสนุนการจดักิจกรรมทีม่ส่ีวนในการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกอนัเป็นสาเหตุของการเกดิภาวะโลกรอ้น 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม ยดึมัน่การปฏบิตัิ
ตนเป็นพลเมอืงที่ด ีและปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างครบถ้วน โดยมนีโยบายส่งเสรมิการสรา้ง
ความรูสู้่ชุมชน สรา้งงาน และกระจายรายได ้ช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน เพื่อการพฒันาสงัคมและประเทศ
อย่างยัง่ยนื รวมทัง้สนับสนุนการจดักจิกรรมและปลูกจติส านึกดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างเป็นรปูธรรม เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมขบัเคลื่อนสงัคมไทยใหม้กีารพฒันาดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยงัเปิดโอกาสใหชุ้มชน สงัคม หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อย ตามความเป็นจรงิสามารถสื่อสาร เสนอแนะ หรอืรอ้งทุกข์
ผ่านช่องทางทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมไว ้

การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด า เนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะสนับสนุนให้เกิดการสรา้งนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานภายในองค์กร 
และในระดบัความร่วมมอืระหว่างองค์กร ซึง่นวตักรรมดงักล่าว หมายถงึ การรเิริม่ท าสิง่ต่างๆ ดว้ยวธิใีหม่ๆ นอกจากนี้ 
ยงัอาจหมายถงึการเปลี่ยนแปลงทางความคดิ หรอืการปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพื่อเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่
ธุรกจิ เป้าหมายของนวตักรรมคอืการเปลี่ยนแปลงในเชงิบวก เพื่อท าใหส้ิง่ต่างๆ เกดิความเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ี
ขึน้ ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมอย่างสงูสุด โดยบรษิทัฯ มแีนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้ 

• ส ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบนัว่าก่อให้เกดิ
ความเสีย่งหรอืมผีลกระทบในทางลบต่อสงัคมหรอืสิง่แวดล้อมหรอืไม่ อย่างไร พรอ้มทัง้ศกึษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลด
ผลกระทบดงักล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการท างานอย่าง
ละเอยีด และครอบคลุมทุกดา้น เพื่อสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสู่การคน้พบนวตักรรมทางธุรกจิ 

• เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิ จและ
ผูป้ระกอบการรายอื่นไดป้ฏบิตัติาม 

• วเิคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่องซึ่งเป็นการสรา้ง
โอกาสในการคดิคน้สิง่ใหม่ เพื่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และการเตบิโตของธุรกจิ 

ทัง้นี้ การเผยแพร่นวตักรรมถอืเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ใหก้บักลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ใหร้บัทราบทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทีห่ลากหลาย เพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยเขา้ถงึกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัฯ อย่างทัว่ถงึ 
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10.2 การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขอ้มลูเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) และรายงานความยัง่ยนื ตามหลกัการความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและแนวทางการจดัท ารายงานความยัง่ยนืของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สอดคล้องกับ
กรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives: GRI) โดยเนื้อหาจะครอบคลุมการประเมนิประเดน็ทีส่ าคญัต่อ
ความยัง่ยืนของกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
(Economic) สงัคม (Social) และสิง่แวดลอ้ม (Environment) 

 บรษิทัฯ จงึไดม้กีารรวบรวม ประเมนิ และจดัล าดบัความส าคญัของประเดน็ส าคญัทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิ 
โดยส่วนงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ามารถหาแนวทางและวางแผนการจดัการไดอ้ย่างเหมาะสม ประเดน็ส าคญัทีไ่ด้
จากการวเิคราะหแ์ละจดัล าดบั ทีผ่่านการทวนสอบโดยคณะท างาน ไดน้ าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อขอ
ความเหน็ชอบเปิดเผยในรายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2563 พบว่ามปีระเดน็ส าคญัตาม Materiality Matrix ดงันี้ 

1. ดา้นบรรษทัภบิาลและเศรษฐกจิ 

1) จรรยาบรรณธุรกจิ และการก า กบัดแูลกจิการทีด่ ี

2) การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

3) ผลประกอบการทีด่ ีเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 
4) การใหผ้ลตอบแทนทีด่ ีสม ่าเสมอ 

5) การบรหิารความเสีย่งและความต่อเนื่องทางธุรกจิ 

6) การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลูกคา้ 
7) การจดัซื้อจดัจา้งทีด่ ี

8) การร่วมพฒันาคู่คา้ 
9) การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ 

2. ดา้นสงัคม 

1) การดแูลและพฒันาพนักงาน 

2) อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

3) การจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

4) การสนับสนุนและมส่ีวนร่วมกบัชุมชน 

5) คุณภาพสนิคา้และบรกิาร 

3. ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

1) ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2) การใชพ้ลงังาน 

3) การลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

4) การใชน้ ้าและการจดัการน ้าเสยี 

5) คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

6) ของเสยีและวสัดุไม่ใชแ้ลว้ 
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10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

 บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการมส่ีวนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคมใหเ้ติบโตไปพร้อมๆ กบัการด าเนิน
ธุรกจิ โดยด าเนินการผ่านกจิกรรมและโครงการต่างๆ ตามกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและเจตนารมณ์ของเป้าหมายโครงการ 
ดงันี้ 

ด้านเดก็และเยาวชน  

• งานวนัเดก็แห่งชาติประจ าปี  

บรษิทัฯ เชื่อว่าเดก็และเยาวชนทีด่จีะเป็นอนาคตของชาต ิบรษิทัฯ จงึมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิและพฒันาเดก็
ให้มีความสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในทุกๆ ปี แต่ละสาขาของบริษัท ฯ จะให้การ
สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่มกีารจดังาน รวมถึงการจดังานวนัเดก็ใหก้บัน้องๆ ในชุมชนทีบ่รษิทัฯ ตั ้งอยู่ ในปี 2563 

ดงันี้ 

o สาขาหาดใหญ่และโรงงานสาขาสุราษฎรธ์านี ไดจ้ดังานวนัเดก็แห่งชาต ิในแนวคดิ “ฮาวททูิง้” ทิง้อย่างไร
ใหร้กัษ์โลก โดยมซีุ้มเกมส ์เช่น “กจิกรรม ถุงผา้ DIY” แจกถุงผา้พรอ้มสใีหน้้องๆ ไดต้กแต่งถุงผา้ตามจนิตนาการ “ซุ้ม
เกม แยกขยะ” สอดแทรกความรูเ้รื่องการแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คอื ขยะทัว่ไป ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย ขยะ
อินทรีย์  และ “ซุ้ม เกม ซ่า เล็งรับซื้ อ ”  เพื่ อปลูกฝังให้เด็กๆ ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการ  

คดัแยกขยะ และปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้งและมอีาหารและน ้าดื่มแจกฟรตีลอดงาน 

o สาขาสุราษฎรธ์านี ร่วมจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิณ เทศบาลต าบลกาญจนดษิฐ ์ภายในงานจะมซีุม้เกม
แจกของรางวลั กจิกรรมต่างๆ บนเวท ีและซุม้อาหารบรกิารฟรตีลอดงาน  

o สาขาตรงั สนับสนุนอุปกรณ์การศกึษาและจกัรยานเพื่อใชส้ าหรบักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาตใิหก้บัองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางหมาก องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง โรงเรียน 

ในเขตพื้นที่ใกล้เคยีง ได้แก่ โรงเรยีนบ้านบางหมากใหญ่ โรงเรยีนวดัควนธานี โรงเรยีนนาป้อ และสถานีต ารวจภูธร
อ าเภอกนัตงั รวมอุปกรณ์การศกึษาจ านวนทัง้สิน้  90  ชุด และจกัรยานจ านวน  11 คนั   

• กิจกรรม “อาสา ทาสี แต้มฝัน ให้น้อง”  

วนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 บรษิทัฯ ร่วมกบั  โรงเรยีนวดัควนธานี เทศบาลต าบลควนธานี และคนในชุมชน 
จดักจิกรรมทาสกี าแพงโรงเรยีนวดัควนธานี อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ทีอ่ยู่ในสภาพทรุดโทรมใหก้ลบัมาสดใสเหมอืน
ใหม่อกีครัง้ และช่วยกนัท าความสะอาดภายในโรงเรยีน ช่วยสรา้งบรรยากาศของโรงเรยีนใหส้วยงามสะอาดตายิง่ขึน้  

• สนับสนุนบริจาคสมทบทุนสร้างสนามเดก็เล่น "ตามรอยพระยุคลบาท" โรงเรียนบ้านพรใุหญ่   

วนัที่ 27 พฤศจกิายน 2563 บรษิัทฯ ได้สนับสนุนเงนิบรจิาคเพื่อสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่น เพื่อน ามาใช้
ด าเนินการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนบา้นพรุใหญ่ต่อไป 

ด้านการพฒันาอาชีพและความเป็นอยู่   

 นอกเหนือจากการสร้างงานโดยรบัคนในชุมชนเขา้ท างาน บรษิัทฯ ให้ความส าคญักบัการส่งเสรมิและสรา้ง
อาชพีใหก้บัคนในชุมชนโดยพจิารณาจากความตอ้งการและความสามารถของชุมชนเพื่อสรา้งความเป็นอยู่ที่ดขี ึน้ ดงันี้ 
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• โครงการเกษตรอินทรียวิ์ถีพอเพียง 

 ปี 2561 บรษิัทฯ สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรอินทรยี์ชุมชนบ้านหลบมุม ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ปลูกผกัปลอดสารพษิ เพาะเห็ด และท าน ้าสมุนไพร เพื่อสร้างอาชพีใหชุ้มชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง
ตามรอยพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และในปี 2562 ไดข้ยายผลโครงการเลีย้งหมู
หลุมจ านวน 6 ตวั สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บักลุ่ม จ านวน 29,580 บาท และต่อเนื่องในปี 2563 โครงการสามารถสรา้ง
รายได้ให้กบัชุมชน รวม 3 ปี กว่า 400,000 บาท ทัง้นี้ สมาชกิยงัได้แบ่งรายได้ร้อยละ 10 ไว้ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ 
ทีด่อ้ยโอกาสในชุมชนอกีดว้ย 

• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชน 

 บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิและสนับสนุนอาชพีชุมชนทีโ่รงงานตัง้อยู่ โดยการซื้อสนิคา้และบรกิารจากชุมชน
มาใชใ้นกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ เช่น อาหาร ขนมเครื่องดื่ม กระเช้าปีใหม่จากชุมชนบ้านย่านยาวออก ต าบลพะตง  
ในปี 2563 สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน 27,456 บาท 

• โครงการถนนปลอดภยัห่วงใยชุมชน  

 15 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ ร่วมกบัชาวบา้นในชุมชนหมู่บา้นคลองประตู ช่วยกนัซ่อมแซมถนนหมู่บา้นทีช่ ารดุ
ท าใหก้ารเดนิทางสญัจรล าบากและอนัตราย โดยบรษิทัฯ สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นคอนกรตีผสมเสรจ็ 
จ านวน 2 ควิ (5,000 บาท) สามารถช่วยซ่อมแซมหน้าถนนทีช่ ารุดในระยะ 1 กโิลเมตร  

• พฒันาศาลาหมู่บ้านเขาไม้แดง 

พนักงานสาขาสุราษฎรธ์านี ร่วมกบัชาวบา้นชุมชนเขาไมแ้ดงหมู่ที ่7 ต าบลพลายวาส ปรบัปรุงภูมทิศัน์ศาลา
หมู่บ้านและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าทีช่ ารุด เช่น ปลัก๊ไฟ พดัลมตดิผนัง เพื่อใหม้คีวามพรอ้มในการใชท้ ากจิกรรมของ
หมู่บ้าน ทัง้นี้ ยังได้ติดตัง้ถังดบัเพลิงและจดัอบรมเรื่องความปลอดภัยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเพลงิไหมไ้ดท้นัท่วงท ี

• โครงการถนนสดใส ร่วมใส่ใจ เส้นทางสญัจร ครัง้ท่ี 2 

 พนักงานบรษิทัฯ ไดร้่วมกบัประชาชนจติอาสาต าบลบางหมากและต าบลควนปรงิ ท าการปรบัภูมทิศัน์ 2 ขา้ง
ทางถนนยุทธศาสตร์ โดยการตดัหญ้า เกบ็ขยะ และล้างท าความสะอาดถนน ใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสะอาด
สวยงาม   ภายใต้โครงการท าความดดีว้ยหวัใจ  เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเดจ็พระวชริเกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที ่10 
ซึ่งกจิกรรมดงักล่าวถอืเป็นการสรา้งพลงัความสมคัรสมานสามคัคขีองชาวชุมชน และสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง
โรงงานและชุมชนใหอ้ยู่ร่วมไดก้นัอย่างยัง่ยนื 

ด้านสุขภาพและอาชีวอนามยัท่ีดี 

บรษิัทฯ ค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภยัของคนในชุมชนและสงัคม จงึได้ส่งมอบความห่วงใยผ่านการ
สนับสนุนถุงมอืยางทางการแพทยใ์หก้บัชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อใชใ้นการป้องกนัการสมัผสัอย่างปลอดภยั เช่น 
ศูนย์รบับรจิาคโลหติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล มหาวิทยาลยั มูลนิธป่ิอเต๊กตึ้ง  Soi Dog และ
มลูนิธริกัษ์แมวปันใจใหแ้มวจร ฯลฯ  
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• การสนับสนุนค่ายสตัวแพทยอ์าสาและมูลนิธิช่วยเหลือสตัว ์

บรษิทัฯ ใหก้ารสนับสนุนในการออกค่ายสตัวแพทยอ์าสาของนักศกึษา และการจดักจิกรรมท าหมนัแมว สุนัข
จรจดั และฉีดวคัซนีพษิสุนัขบา้  

ปี 2563 ที่ทัว่โลกประสบกับโรคระบาดของไวรสั COVID-19 บริษัทฯ ได้บริจาคถุงมือทางการแพทย์เพื่อ
ช่วยเหลอืโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้สิน้จ านวน 2,000,000 บาท  

• บริจาคถงุมือทางการแพทย ์1 ล้านช้ิน ให้รฐับาลจีน 

 บรษิทัฯ บรจิาคถุงมอืทางการแพทย์ จ านวน 1,000,000 ชิน้ ใหก้บั Shanghai Charity Foundation เพื่อส่งต่อ
ใหก้บักระทรวงสาธารณสุขสาธารณรฐัประชาชนจนี โรงพยาบาล 15 แห่ง และสถาบนัทีเ่กี่ยวขอ้ง น าไปใชใ้นการ
ดแูลรกัษาผูป่้วยและป้องกนัการตดิเชือ้ของเจา้หน้าทีจ่ากการระบาดของไวรสั COVID-19  

• บริจาคถงุมือทางการแพทย ์1 ล้านช้ิน ให้กระทรวงสาธารณสุข 

วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563 กลุ่มบรษิทัศรตีรงัไดส่้งมอบถุงมอืยางทางการแพทย ์จ านวน 1,000,000 ชิน้ ใหก้บั
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พรอ้มทัง้คณะผู้บรหิารระดบัสูงของกระทรวงสาธารณสุข เป็นตวัแทนรบัมอบ ณ ส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข ซึง่ถุงมอืยางทางการแพทยท์ีบ่รจิาคจะถูกส่งต่อใหก้บัโรงพยาบาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการดแูลและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

• บริจาคถงุมือทางการแพทย ์ให้จงัหวดัสงขลา จงัหวดัตรงั และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

บรษิทัฯ ส่งมอบถุงมอืยางทางการแพทยใ์หก้บัผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา จงัหวดัตรงั และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
จงัหวดัละ 100,000 ชิ้น เพื่อส่งต่อใหก้บัโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไวรสั COVID-19 ภายในจงัหวดั 

• โครงการบริจาคถงุมือยางทางการแพทย ์เพือ่สนับสนุนโครงการรบับริจาคโลหิตของ 

บรษิทัฯ ไดส้นับสนุนถุงมอืยางทางการแพทยใ์หก้บัหน่วยรบับรจิาคโลหติเคลื่อนที ่สภากาชาดไทย ณ อาคาร
ปาร์ค เวนเชอร์ อโีคเพลก็ซ์ ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ าทุก 3 เดอืน ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้น
มา โดยในปี 2563 บรษิทัฯ ไดม้อบถุงมอืยางใหแ้ก่สภากาชาดไทย รวมจ านวน 80 กล่อง หรอื 8,000 ชิน้ 

• โครงการบริจาคโลหิต 

บรษิทัฯ จดักจิกรรมใหพ้นักงานร่วมบรจิาคโลหติกบัหน่วยรบับรจิาคโลหติเคลื่อนทีข่องสภากาชาดไทย เป็น
ประจ าทุก 3 เดอืน ทัง้ที่สาขากรุงเทพมหานคร สาขาหาดใหญ่ สาขาสุราษฎร์ธานี และสาขาตรงั  เพื่อสนับสนุนงาน
บรกิารโลหติสภากาชาดไทย ทดแทนโลหติทีถู่กใชไ้ปในการช่วยเหลอืชวีติผูป่้วยจากเหตุการณ์ต่างๆ กจิกรรมนี้ยงัช่วย
ส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามเอือ้เฟ้ือต่อเพื่อมนุษยแ์ละสรา้งเสรมิสุขภาพใหแ้ขง็แรง 

• สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขนัฟตุบอลเช่ือมความสามคัคีสถานีต ารวจภธูรอ าเภอกนัตงั 

สาขาตรงั มอบเงนิสนับสนุนการแข่งขนัฟุตบอลเชื่อมความสามคัคีใหก้บัสถานีต ารวจภูธรอ าเภอกนัตงั เป็น
จ านวน 5,000 บาท 
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ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติัและผู้ด้อยโอกาส   

บรษิทัฯ ใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัหิรอืผูด้้อยโอกาสในสงัคม ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยให้
ความช่วยเหลอืและบรรเทาทุกขใ์นหลากหลายรูปแบบ ทัง้การสรา้งอาชพี การมส่ีวนร่วมของพนักงาน ใหง้บประมาณ
ช่วยเหลอื มอบถุงยงัชพี น ้าดื่มศรตีรงั และถุงมอืทางการแพทย์  โดยองค์กรเป็นผูใ้หก้ารใหค้วามช่วยเหลอืโดยตรง 
และการใหค้วามช่วยเหลอืผ่านลูกคา้และพนัธมติรของบรษิทัฯ ผ่านการบรจิาคและโครงการต่างๆ ดงันี้ 

• โครงการต่อสญัญาจ้างงานและพฒันาศกัยภาพคนพิการ 

 ในเดือนธนัวาคมของทุกปี บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานการจ้างงานคนพกิาร โรงพยาบาลหาดใหญ่  
จดักจิกรรมต่อสญัญาการจา้งงานพนักงานคนพกิาร และจดักจิกรรมปีใหม่ใหก้บัพนักงานคนพกิารทีจ่า้ง ซึง่นอกจากจะ
ช่วยสรา้งอาชพีและรายไดแ้ลว้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาพนักงานคนพกิารทีบ่รษิทัฯ จา้งงาน ใหม้คีวาม
มัน่ใจในตนเอง กลา้แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมในกบับุคคลอื่นในสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุข 

• โครงการ “แบ่งปันรกัสู่ผู้ป่วยเรือ้รงั”  

ปี 2561 บรษิทัฯ ร่วมกบัหน่วยสงัคมสงเคราะหโ์รงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล มอบ
ถุงมอืยางทางการแพทย์และสิง่ของจ าเป็นใหก้บัผู้ป่วยเพื่อใช้ในการรกัษาตวั โดยมตีวัแทนบรษิัทฯ ร่วมลงพื้นที่กบั
เจา้หน้าทีแ่ละอาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้นทุกๆ 6 เดอืน เพื่อตดิตามอาการของผูป่้วย ปี 2563 บรษิทัฯ ไดม้พีนัธมติร
ร่วมโครงการเพิม่ขึ้น คอื บรษิัท รบัเบอร์แลนด์โปรดกัส์ จ ากดั สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรตฯิ  พะตง และเครอืข่าย
อุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา ปัจจุบนัมผีูป่้วยทีไ่ดร้บัความช่วยเหลอืในโครงการ 25 ราย รวมจ านวนถุงมอื 29,800 ชิ้น 
ช่วยลดรายจ่ายใหก้บัผูป่้วย 43,806 บาท 

• โครงการ “แบ่งปันน ้าใจสู้ภยัน ้าท่วม”  

o วนัที ่14 มถิุนายน 2563 บรษิทัฯ มอบเรอืทอ้งแบนใหอ้งค์การบรหิารส่วนต าบลพะตง เพื่อใชช้่วยเหลอื
ประชาชนมากกว่า 1,300 หลงัคาเรอืน กรณีเกดิอุทกภยัในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลพะตง จงัหวดัสงขลา โดยใชง้บประมาณ
ทัง้สิน้ 162,300 บาท 

o วนัที่ 2 ธนัวาคม 2563 บริษัทฯ เตรียมพร้อมส าหรบัแผนการช่วยเหลือพนักงาน และชุมชนกรณีเกิด
อุทกภยั โดยจดัตัง้ทมีช่วยเหลอื 24 ชัว่โมง และเตรยีมถุงยงัชพีส ารองไวจ้ านวน 100 ชุด  

o วนัที่ 4 ธนัวาคม 2563 บรษิัทฯ มอบถุงยงัชพีให้ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ์ 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี    

o วนัที ่17 ตุลาคม 2563 บรษิทัฯ ไดล้งพืน้ทีม่อบถุงยงัชพีใหก้บัผูป้ระสบภยัน ้าท่วม ณ ชุมชนรมิแม่น ้าตรงั 
บ้านบนิหย ีต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั โดยภายในถุงยงัชพีประกอบดว้ยอาหารพรอ้มรบัประทาน เครื่อง
อุปโภคบรโิภค ของใชจ้ าเป็น ยารกัษาโรค และน ้าดื่ม เป็นตน้ 

• โครงการ “แบ่งปันสมัผสัแห่งรกั”  

นอกจากการใหก้ารสนับสนุนถุงมอืยางทางการแพทย์ บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืชุมชนโดยรอบโดยการ
แจกขา้วกล่องใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในต าบลพะตง และอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
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ด้านศิลปวฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

บรษิทัฯ ใหก้ารสนับสนุนวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิน่ทีจ่ดัขึน้ในทุกชุมชนทีโ่รงงานตัง้อยู่ การสนับสนุนร่วมเป็น
เจา้ภาพงานทอดกฐนิ ทอดผา้ป่า ตลอดจนการปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งต่างๆ เพื่อเป็นการร่วมรกัษาวฒันธรรมและประเพณี
อนัดงีามของทอ้งถิน่นัน้ๆ 

• ร่วมงานทอดกฐิน 

บรษิัทฯ ร่วมทอดกฐนิกบัวดัโดยรอบบรษิทัฯ อนัประกอบไปด้วย วัดทุ่งลุง วดัควนเนียง วดัทุ่งปรอื และวดั
ม่วงก๊อง ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

• ถวายเทียนพรรษา  

 วนัที ่4 กรกฎาคม 2563 บรษิทัฯ ไดถ้วายเทยีนพรรษา ประจ าปี 2563 แก่พืน้ทีใ่กล้เคยีงบรษิทัฯ ไดแ้ก่พืน้ที่
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางหมาก ควนธานี และควนปรงิ 

• งานประเพณีชกัพระประจ าปี 

 บรษิทัฯ สนับสนุนกจิกรรมงานประเพณีชกัพระ ประจ าปีของเทศบาลควนธานี อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั โดย
ใหพ้นักงานเขา้ร่วม เพื่อเป็นการสบืสานประเพณีทีด่งีามใหส้บืต่อไป 

• การสนับสนุนเคร่ืองตดัหญ้า ให้กบัวดัคลองประตู  

บรษิทัฯ ไดใ้หก้ารสนับสนุนเครื่องตดัหญา้ใหก้บัวดัคลองประตู จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใหท้างวดัไดใ้ชป้ระโยชน์
ในงานปรบัภูมทิศัน์  

• สมทบทุนสร้างมสัยิดบ้านพรใุหญ่หลงัใหม่ทดแทนหลงัเก่าท่ีช ารดุ 

เมื่อวนัที่ 14 มนีาคม 2563 โรงงานสาขาตรงัได้สนับสนุนเงนิจ านวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างมสัยดิ
บ้านพรุใหญ่หลงัใหม่ทดแทนหลงัเก่าทีช่ ารุด โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นสถานทีย่ดึเหนี่ยวทางจติใจใหก้ับชุมชมมุสลมิ
บา้นพรุใหญ่ 

• งานฉลองรฐัธรรมนูญ จงัหวดัตรงั 

บรษิทัฯ ไดม้อบตู้เยน็ใหก้บัทีว่่าการอ าเภอกนัตงั และจกัรยานใหก้บัส านักงานกาชาด เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ของเหล่ากาชาดจงัหวดัตรงั ในงาน “ววนัรวมน ้าใจช่วยกาชาด” ระหว่างวนัที ่4-15 ธนัวาคม 2563 ณ ลานวฒันธรรม 
สนามกฬีาทุ่งแจง้ 

ด้านส่ิงแวดล้อม    

 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการร่วมรกัษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตแิละร่วมลดภาวะโลกรอ้น โดยการเพิม่
พืน้ทีส่เีขยีวเพื่อช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และค านึงถงึการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหาร โดยร่วมกบั
หน่วยงานทอ้งถิน่และองคก์รต่างๆ จดักจิกรรมปลูกป่า สรา้งฝาย การปล่อยพนัธส์ตัวน์ ้าคนืสู่แม่น ้า ล าคลอง และทะเล 
เพื่อช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศของชุมชน ห่วงโซ่อาหาร และรกัษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตผิ่านโครงการ ดงันี้ 
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• โครงการอนุรกัษ์แหล่งน ้าปล่อยปลาน ้าจืดสู่ชุมชน 

เมื่อวนัที ่4 พฤศจกิายน 2563 บรษิทัฯ ร่วมกบับรษิทั รบัเบอร์แลนด์ โปรดกัส ์จ ากดั และชุมชน ปล่อยพนัธุ์
ปลาน ้าจดืกว่า 6,000 ตวั ลงสู่อ่างเกบ็น ้าอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารใหก้บัคนในชุมชน และเป็น
ส่วนหนึ่งในการรบัรองระบบการจดัการสวนยางอย่างยัง่ยนื FSC  

• โครงการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม คลองตง 

 บรษิัทฯ ได้เขา้ร่วมโครงการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม คลองตง โดยร่วมกบัเทศบาลต าบลพะตง สร้างฝาย ซึ่งจดั
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ในปี 2563 สรา้งฝาย ณ ท่าน ้าชุมชนตน้ลุง  

ทัง้นี้ รายละเอียดงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมสามารถดูเพิม่เติมได้จากรายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 
2563 ซึ่งไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.sritranggloves.com  ภายใตห้วัขอ้การพฒันาความ
ยัง่ยนื  

http://www.sritranggloves.com/
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบขึน้เพื่อเป็นหน่วยงานอิสระทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนและปฏบิตัิการในนามของคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งถือเป็น
เครื่องมอืส าคญัในการก ากบัดูแลองค์กรทีด่เีพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าการด าเนินการขององค์กรเป็นไปตามขอ้ก าหนด และ
การปฏบิตังิานเป็นไปตามจรรยาบรรณทีพ่งึปฏบิตั ิคงไวซ้ึง่ระบบการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยปราศจากการ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการทุจรติ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารสอบทานและตดิตามระบบการควบคุมภายใน และ
จดัใหม้บีุคลากรอย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการตามระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้มกีารตดิตามดแูลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ 
จ านวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาและประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงาน ก.ล.ต. 
รวมถงึไดซ้กัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเกี่ยวกบัความเพยีงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีะบบการควบคมุ
ภายในและการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอกบัขนาดของกิจการ สามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัฯ 
และบริษัทย่อยจากการสูญหายหรือการน าไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ สามารถจดัการกับความเสี่ยงที่มี
นัยส าคญั และช่วยใหก้ารท าบญัชแีละรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามถูกต้อง เปิดเผยขอ้มูล
อย่างครบถ้วน เพยีงพอ และน่าเชื่อถือได ้รวมถงึผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีารปฏบิตัติาม
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้  นอกจากนี้ บรษิัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ  ได้ให้
ความเหน็ว่าไม่พบสถานการณ์ใดๆ ที่เป็นจุดอ่อนเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในทีม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ท าการประเมนิระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO 2013 
(The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) ซึ่งก าหนดองค์ประกอบหลกัที่จ าเป็นใน
การควบคุมภายในไว ้5 องคป์ระกอบดงันี้ 

1) การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2562 เมื่อวนัที ่24 กรกฎาคม 2562 ไดม้มีตอินุมตันิโยบายต่างๆ 
ของบรษิัทฯ ซึ่งรวมถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้าน
คอร์รปัชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมกีารก าหนดแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัจรรยาบรรณ ความโปร่งใส การปฏบิตัติน
ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่างยุตธิรรม การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และขอ้พงึปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานไว้
ในนโยบายดงักล่าวอย่างครบถว้น ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารเผยแพร่นโยบายดงักล่าวใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนักงานรบัทราบ 
ผ่านช่องทางการสื่อสารของบรษิทัฯ เช่น อเีมล์ ประกาศ และระบบ Microsoft office 365 ของบรษิทัฯ เป็นต้น อกีทัง้ 
ยังมีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) ซึ่งก าหนดกระบวนการ วิธีการ และช่องทางในการ
รอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ก าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีก่ระท าไปโดยความสุจรติ ซึง่จะเป็นเครื่องมอืทีช่่วย
ให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยหากตรวจพบว่าผู้บริหารหรอืพนักงานคนใดประพฤต ิ
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ฝ่าฝืน จะตอ้งถูกพจิารณาด าเนินการตามกระบวนการสอบสวนและลงโทษทางวนิัยตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเกีย่วกบั
การท างานต่อไป 

บริษัทฯ ได้ก าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผู้จ ัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

นอกจากนี้ ไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรและแผนการสบืทอดต าแหน่ง ว่าดว้ยการบรหิารงาน
บุคคล รวมถึงได้จดัตัง้ฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพื่อดูแลบรหิารจดัการงานทรพัยากรบุคคลของบรษิทัฯ อย่างเป็นระบบ 
โดยมกีารก าหนด/ทบทวนผลส าเรจ็ของงาน เป้าหมายในอาชพี รวมถงึแผนพฒันาของพนักงานและลูกจา้งในแต่ละปี  

2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัและสนับสนุนใหเ้กดิระบบบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นรปูธรรม โดยมี
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูท้บทวนนโยบาย และก ากบัดูแลการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทัฯ เพื่อใหร้ะบบ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ มปีระสทิธผิลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบรหิารจดัการความเสีย่งนัน้ไดค้ านึงถงึความ
เหมาะสมของสภาวะแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งและมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ดงันัน้ จงึมกีาร
ประเมนิและตดิตามความเสีย่งตลอดเวลาในการปฏบิตังิาน อกีทัง้ ไดก้ าหนดใหม้กีารประชุมหารอืกนัในระดบัผูบ้รหิาร 
เพื่อประเมนิสถานการณ์ และก าหนดกลยุทธใ์นการด าเนินงาน เพื่อรองรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง 

3) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

บริษัทฯ ก าหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ การจัดท าอ านาจหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการบรหิาร มกีารจดัท าโครงสรา้งองค์กรและโครงสรา้งฝ่ายงาน เพื่อ
ก าหนดสายการบงัคบับญัชา ก าหนดอ านาจและระดบัการอนุมตัริายการเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมถงึบรษิทัย่อยมกีาร
แบ่งแยกหน้าทีท่ีอ่าจเอือ้ใหเ้กดิการกระท าทีทุ่จรติออกจากกนั มกีารจดัท าขอ้บงัคบัพนักงาน มกีารจดัท าคู่มอื/ระเบยีบ
ในการท างานทีม่คีวามส าคญัของแต่ละฝ่ายงาน โดยมผีูจ้ดัการฝ่ายรบัผิดชอบในการควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามระบบ
การควบคุมภายในที่วางไว้ และได้มีระบบบริหารคุณภาพที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง ISO 13485:2016/ ISO 

9001:2015/ ISO 22000:2005 

บรษิัทฯ มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิประจ าปีของบรษิทัฯ อย่างเป็นรูปธรรม มกีารก าหนด
ค่านิยมองค์กร (Core Value) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และอัตราการเติบโตของธุรกิจ โดยจัดให้มี
คณะท างานทบทวนการจดัท าดชันีชี้วดั (KPI: Key Performance Indicator) ในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อให้การก าหนด
เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและเป็นแนวทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานดา้นก าไรขาดทุนทางการเงนิ ผลการปฏบิตังิานหน่วยงานหลกัและหน่วยงานสนับสนุน ความพงึพอใจของ
ลูกคา้ เป็นตน้ โดยมกีารตดิตามก ากบัดแูลเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information and Communication) 

บรษิัทฯ มกีารจดัระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสมทัง้ใน Internet Website (www.sritranggloves.com) และ 
Microsoft Office 365 ของบริษัทฯ โดยได้จดัให้มี Internet Website เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทัว่ไป ได้
สามารถรบัขอ้มลูขา่วสารทีส่ าคญัเกีย่วกบับรษิทัฯ อย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้ ยงัเป็นอกีช่องทางหนึ่งในการตดิต่อสื่อสารใน
กรณีทีม่ขีอ้สงสยั หรอืขอ้เสนอแนะจากผูถ้ือหุน้ นักลงทุน หรอืบุคคลทัว่ไป ส่วน Microsoft Office 365 เป็นระบบทีใ่ช้
ในการสื่อสารภายในกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งท าใหก้ารตดิต่อ สื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเรว็ และทัว่ถงึ รวมทัง้ยงัใชเ้ป็น
แหล่งเผยแพร่ หรอืแลกเปลีย่นความรูท้ีม่ผีลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
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5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

ในปี 2563 บริษัทฯ ยงัคงน าระบบการติดตามประเมนิผลซึ่งมดีชันีชี้วดัผลการด าเนินงาน (KPI: Key 

Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมอืวดัผลการด าเนินงานกบัการปฏิบตัิงานในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อให้การ
ก าหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและเป็นแนวทางเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์กร และให้มกีารตดิตามผลอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ก าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ซึ่งมสีายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ และประเมนิการควบคุมภายในของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  
ในด้านต่างๆ อย่างสม ่าเสมอตามแผนงานตรวจสอบภายใน โดยจะน าข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ควรปรบัปรุงของระบบ  

การควบคุมภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อใหบ้รษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยสามารถด าเนินการเพื่อติดตามปรบัปรุงแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งรวมถงึการตดิตามและรายงานสถานะของการปรบัปรุง
แก้ไขดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และแจง้ใหฝ่้ายบรหิารรบัทราบ โดยในการปรบัปรุงแก้ไขดงักล่าว 
หากพบปัญหาหรอือุปสรรคทีอ่าจท าใหไ้ม่สามารถปรบัปรุงแก้ไขไดต้ามขอ้เสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะร่วมปรกึษาหารอืกบัฝ่ายบรหิาร ในการก าหนดแนวทางอืน่ 
หรอืการจดัหาระบบการควบคุมภายในทดแทนอื่น ทีช่่วยแกไ้ขปัญหาอุปสรรคดงักล่าวไดต้่อไป 

  

11.2 หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที ่19 กรกฎาคม 2562 ไดอ้นุมตัแิต่งตัง้ใหน้างสาวนะรงัศ ี จริะนคร 
ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมคีวามเหน็ว่า นางสาวนะรงัศ ี จริะนคร เหมาะสมทีจ่ะปฏบิตัิ
หน้าที่ในต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องจากมวีุฒกิารศกึษา 
ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน และไดเ้ขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายใน  

ทัง้นี้ การพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน ผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 
จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบรษิทัฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ปัจจุบนัหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ มหีวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 1 คน และมพีนักงาน
ตรวจสอบภายในจ านวน 3 คน ซึ่งมจี านวนหนึ่งคนได้รบัการขึ้นทะเบียน Certified Professional Internal Audit of 

Thailand (CPIAT) และหนึ่งคนได้รบัการขึ้นทะเบียนโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology 

Professionals Examination (ITPE) และใบรับรองวุฒิบัตร Personal Data Protection Certificate (PDPC) Module: 

ICDL Data Protection นอกจากนี้ เพื่อใหแ้ผนการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ซึ่งครอบคลุมถงึการตรวจสอบภายใน
ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ จะท าการรายงาน 

ผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน และการตดิตามผลการแก้ไขดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ  
 

11.3 การบริหารความเส่ียง 

การบรหิารจดัการความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการส าคญัทีช่่วยในการจดัการวางแผนรองรบัความไม่แน่นอน
ทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ ากบัดูแลและมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
รบัผดิชอบดูแลบรหิารความเสีย่งขององค์กร ตามกรอบการบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐาน ERM (Enterprise Risk 
Management) ควบคู่ไปกบัมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกจิ เพื่อเป็นเครื่องมอืสนับสนุนการวางกลยุทธ ์
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การบรหิารจดัการ และจดัท าแผนจดัการความเสีย่งเพื่อใหก้ารบรรลุวตัถุประสงค์ของการด าเนินธุรกจิในภาพรวม และ
สอดคล้องกบัแนวทางในการพฒันาธุรกจิไดอ้ย่างยัง่ยนื โดยมกีารสื่อสารส่งเสรมิและกระตุ้นใหพ้นักงานทุกคนในทุก
ระดบัชัน้ตระหนักถึงหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการบรหิารความเสี่ยงร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองค์กร  ซึ่งการ
บรหิารความเสีย่งตามมาตรฐาน ERM (Enterprise Risk Management) ประกอบไปดว้ย 

1. ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์ 
2. ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร  
3. ความเสีย่งดา้นกฎหมาย  
4. ความเสีย่งดา้นการเงนิ   

โดยความเสี่ยงหลกัทัง้ 4 ด้าน จะครอบคลุมปัจจยัหลกัต่างๆ ทัง้ภายนอกและภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกจิโดยภาพรวม รวมถงึการพจิารณาแนวโน้มส าคญัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต และสนับสนุนการปฏบิตักิารใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององคก์ร  

 นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามกรอบมาตรฐานดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้ให้ความส าคญักับระบบ
สัญญาณเตือนภัยขององค์กร จึงได้พัฒนาระบบดงักล่าวขึ้นมาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการ  

ความเสี่ยง และสอดคล้องกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยระบบ
สญัญาณเตอืนภยัจะบ่งชีจุ้ดเสีย่งทีส่ าคญัในแกนหลกัของธุรกจิ เช่น ระบบการผลติ ระบบคุณภาพ ระบบโลจสิตกิส ์และ
ระบบบรหิารต้นทุน เป็นต้น ให้ทางผู้บรหิารระดบัสูงในแต่ละสายงานที่เกี่ยวขอ้งรบัทราบอย่ างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
เพื่อใหเ้กดิการแกไ้ขปัญหาและควบคุมความเสีย่งใหอ้ยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบัไดต้ามเงือ่นไข 

 ทัง้นี้  ฝ่ายบรหิารความเสีย่งในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดน้ าขอ้มลูการประเมนิความ
เสีย่งและระบบสญัญาณเตอืนภยั รวมถงึรายงานอื่นๆ ทีจ่ าเป็น เขา้รายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
และคณะกรรมการบรษิทั ตามวาระการประชุมทีก่ าหนด เพื่อใหเ้ป็นไปการเกณฑ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

ในปี 2563 บรษิัทฯ ได้จดัให้ม ีBCM Steering Committee คณะท างานเพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัระบบการ
บรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business Continuity Management: BCM)  ซึ่งประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผู้อ านวยสายงานบัญชีและการเงิน ผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง เพื่อการ
เตรยีมพร้อมรองรบัภาวะวกิฤต และบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจใหม้ีประสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล และสร้าง
ความเชื่อมัน่ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีว่าบรษิทัฯ จะสามารถรบัมอืและตอบสนองต่อเหตุการณ์วกิฤตและส่งมอบผลติภณัฑไ์ด้
อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดว้างเป้าหมายใหร้ะบบการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิมคีวามชดัเจนเป็นรปูธรรมและ
น าไปปฏบิตัใิชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลในปี 2564 เป็นตน้ไป 

นอกจากนี้ จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท าใหบ้รษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรุงระบบการบรหิารงาน 
หลายๆ ด้าน เช่น การบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในรูปแบบ virtual online ทัง้กบัคู่คา้และลูกคา้ 
การตดิต่อประสานงานในองค์กรโดยใชร้ะบบการประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมผ่านระบบอื่นๆ เช่น 
Microsoft Team, Google Meeting และ Zoom เป็นต้น รวมถงึจดัท ามาตรการต่างๆ เพื่อรองรบัสถานการณ์วกิฤตให้
เป็นรูปธรรมและปฏบิตัไิดจ้รงิไดอ้ย่างทนัท่วงท ีเช่น การวางแผนก าลงัคนหากต้องยา้ยสถานทีใ่นการท างาน การวาง
ระบบงานหากพนักงานบางส่วนไม่สามารถปฏบิตังิานได ้นอกจากนี้ แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไดเ้ขยีนโปรแกรม
เพื่อติดตามตรวจสอบการเดนิทางของพนักงานซึ่งช่วยเหลอืติดตามและแจ้งกลุ่มเสี่ยงของพนักงานเพื่อให้ สามารถ
ด าเนินการไดท้นัท่วงทกีรณีมกีารตดิเชื้อโควดิของพนักงาน เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบหรอืส่งผลกระทบน้อยทีสุ่ดต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและลกัษณะความสมัพนัธ ์

บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทฯ ที่มีรายการกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2563 มดีงันี้ 

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

และลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 

1. STA 

ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายยางธรรมชาต ิเช่น 
ยางแผ่นรมควนั น ้ายางขน้ และยางแท่ง เป็นตน้ 

• ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 50.75 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล นายกติชิยั  
สนิเจรญิกุล และนายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 

2. RBL 

ประกอบธุรกจิผลติน ้ายางขน้และยางแท่ง 
• ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ โดยถอืหุน้บรษิทัฯ รอ้ยละ 5.44 

• มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ STA  
โดย STA ถอืหุน้ใน RBL รอ้ยละ 99.9 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 

3. NHR 

ประกอบธุรกจิผลติยางแผ่นรมควนั น ้ายางขน้ และ
ยางแท่ง 

• มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ STA  

โดย STA ถอืหุน้ใน NHR รอ้ยละ 99.9 

4. STC 

ประกอบธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทัอื่น ด าเนินกจิการ 
สวนยางพาราและสวนปาลม์ และลงทุน 

• มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ STA  

โดย STA ถอืหุน้ใน STC รอ้ยละ 99.9 

5. ANV 

ประกอบธุรกจิแปรรปูไม ้และผลติไมย้างพาราท า
เฟอรน์ิเจอร์ 

• มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ STA  

โดย STA ถอืหุน้ใน ANV รอ้ยละ 99.9 

6. STL 

ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ และบรกิารจดัท าเอกสาร
น าเขา้/ส่งออก 

• มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ STA  

โดย STA ถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มใน STL รอ้ยละ 99.9 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 

7. PSE 

ประกอบธุรกจิวศิวกรรมบรกิาร ออกแบบ ผลติ 
ตดิตัง้ บ ารุงรกัษาเครื่องจกัร 

• ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย 
ไดแ้ก่ STA โดย STA ถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มใน PSE 
รอ้ยละ 99.9992 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 

• ณ วนัที ่7 มกราคม 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัโอนเงนิลงทุนในกจิการ
ของ PSE ในส่วนของ STA เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว 

8. TK 

ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายถุงมอืยาง 
• ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และเป็นกรรมการ 
ตัง้แต่วนัที ่ 16 สงิหาคม 2561 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2562 

• ณ วนัที ่1 เมษายน 2562 ไดเ้ขา้ควบรวมกจิการกบับรษิทัฯ 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

และลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 

9. PS 

ประกอบธุรกจิผลติยางแผ่นรมควนั 

• ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย 
ไดแ้ก่ STA โดย STA ถอืหุน้ใน PS รอ้ยละ 99.9985 

• ณ วนัที ่7 มกราคม 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัโอนเงนิลงทุนในกจิการ
ของ PSE ในส่วนของ STA เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

10. STI  

จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสงิคโปร ์ 
ประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายผลติภณัฑย์างธรรมชาติ
และถุงมอืยาง 

• มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ STA  
โดย STA ถอืหุน้ใน STI ผ่านการถอืหุน้ใน STC รอ้ยละ 100.0 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล และ 
นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 

11. STU 

จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายผลติภณัฑย์างธรรมชาติ
และถุงมอืยางในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

• ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน STU รอ้ยละ 100.0 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 

12. SDS 

จดทะเบยีนจดัตัง้ในสาธารณรฐัประชาชนจนี 

ประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายผลติภณัฑย์างธรรมชาติ
ในสาธารณรฐัประชาชนจนี 

• มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ STA  

โดย STA ถอืหุน้ใน SDS รอ้ยละ 100.0 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 

13. STV 

จดทะเบยีนจดัตัง้ในสาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวยีดนาม 

ประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายผลติภณัฑย์าง
ธรรมชาตจิากสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 

ไปยงัลูกคา้ต่างๆ และจดัจ าหน่ายถุงมอืยางใน
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 

• มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ STA  
โดย STA ถอืหุน้ใน STV ผ่านการถอืหุน้ใน STC และ STI  

รอ้ยละ 100.0 

14. SDME 

จดทะเบยีนจดัตัง้ในสาธารณรฐัประชาชนจนี  
ประกอบธุรกจิจดัจ าหน่ายถุงมอืยางในประเทศจนี 

• บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน SDME รอ้ยละ 100.0 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล 

15. SAC 

ประกอบธุรกจิผลติสายไฮดรอลคิแรงดนัสงู 
• มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ STA  
โดย STA ถอืหุน้ใน SAC รอ้ยละ 42.5 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล นายกติชิยั  
สนิเจรญิกุล และนายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 

16. IBC 

ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

• มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ STA  
โดย STA ถอืหุน้ใน IBC รอ้ยละ 100.0 

• มกีรรมการร่วมกนั คอื ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล นายกติชิยั  

สนิเจรญิกุล และนายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 

17. SRP 

ประกอบธุรกจิสวนยางพารา 
• มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนัหนึ่งราย ไดแ้ก่ STA  
โดย STA ถอืหุน้ใน SRP รอ้ยละ 100.0 

• มกีรรมการร่วมกนัคอื นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 
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บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

และลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 63 

18. บจก. อเลค-เทค เอน็จเินียริง่  
ประกอบธุรกจิจ าหน่ายและตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 

• คู่สมรสของนางอรลกัษณ์ นาคนิทร ์ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

19. การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
• มกีรรมการร่วมกนั คอื ศาสตราจารย ์ดร.วรีกร อ่องสกุล 

20. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ • กรรมการของบรษิทัฯ 

21. นางวรพรรณ นิรนัดรส์ุข • น้องของกรรมการ คอื นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์
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12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งันี้ 

บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

STA เป็นผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่ของ
บรษิทัฯ 

และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

บรษิทัฯ   

รายได ้

จากการขาย 

ถุงมอืยาง 

1,175.05 1,543.70 บรษิทัฯ ขายถุงมอืยางใหก้บั STA เพื่อท าการจ าหน่าย
ให้แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศบางราย เนื่องจาก 
STA เ ป็ นผู้ มี ใ บอ นุญาตข ายผลิตภัณฑ์ ดัง ก ล่ า ว ใน
ต่างประเทศ โดยเป็นการขายผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase 

Order) ทัง้หมด โดยราคาถุงมือยางที่ท าการซื้อขายเป็น
ราคาต้นทุนของบรษิทัฯ บวกก าไรตามความเหมาะสม โดย
พจิารณาจากการเพิม่ลดของราคาวตัถุดิบหลกั คอื น ้ายาง
ขน้ ต้นทุนการผลติ อตัราแลกเปลีย่น และสถานการณ์ตลาด
ของราคาถุงมอืยางในตลาดโลก ในการก าหนดราคาซื้อขาย
ถุงมือยางมีการก าหนดราคาขายถุงมือยางเป็นรายเดือน 

ทัง้นี้ ราคาซื้อขายดงักล่าวเป็นราคาที่ได้พจิารณาถึงอัตรา
ก าไรที่ STA พึงได้ร ับตามรูปแบบการท าธุรกิจของผู้จัด
จ าหน่ายถุงมอืยางอย่างเหมาะสม 

บรษิัทฯ ยงัอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตขายถุงมอืยาง
ในต่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขายถุงมอืยางผ่าน 
STA บางส่วนจนกว่าจะไดร้บัใบอนุญาต นอกจากนี้ STA ได้
เข้าร่วมการประมูลเพื่อจัดจ าหน่ายถุงมือยางให้แก่ทาง
ภาครฐัและเอกชนทัง้ในและต่างประเทศ  ซึง่ท าใหม้ขีอ้จ ากดั
ในการเปลี่ยนชื่อผูข้ายถุงมอืยาง รวมถึง ณ ปัจจุบนั ระบบ
การบนัทกึบญัช ีและระบบควบคุมสนิคา้คงเหลอืของบรษิทัฯ 

รายการดงักล่าวเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคยีงกบั
ราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้แก่ลูกค้ารายอื่นได้ 
และเป็นราคาขายที่สะท้อนรูปแบบการท าธุรกิจที่เหมาะสม 
รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป  จึงพิจารณาเห็นว่า
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
ทัง้นี้ หากการโอนยา้ยลูกคา้จาก STA มายงับรษิทัฯ เสรจ็สิน้
ทัง้หมด คาดว่ารายการดงักล่าวจะไม่มตี่อไปในอนาคต 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

ไม่เพยีงพอและเหมาะสมในการรองรบัการจดัจ าหน่ายใหแ้ก่
ลูกค้ารายย่อยภายในประเทศ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการติดตัง้ระบบ SAP เพื่อรองรับการจัดจ าหน่าย 

ถุงมอืยางให้แก่ลูกค้ารายย่อยในประเทศ บรษิัทฯ จึงยงัคง
จ าเป็นต้องขายถุงมือยางให้แก่ลูกค้าภายในประเทศผ่าน 
STA จนกว่าจะตดิตัง้ระบบ SAP เสรจ็สิน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาด
ว่าจะสามารถยา้ยการขายถุงมอืยางจาก STA มาที่บรษิัทฯ 
ทัง้หมดไดป้ระมาณสิน้ปี 2563 ถงึตน้ปี 2564 

รายได ้

ค่าเช่ารบั 

3.99 3.99 บริษัทฯ ได้จัดท าสญัญากับ STA ในการให้เช่าอาคาร
โกดงัเกบ็สนิคา้ เนื้อทีใ่ชส้อย 2,772 ตารางเมตร ตัง้อยู่เลขที่ 
209/2 หมู่ 2 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทร -

ปราการ เพื่อให้ STA ใช้เป็นพื้นที่เก็บถุงมอืยางในการจัด
จ าหน่ายแก่ผู้ซื้อในประเทศโดยมรีะยะเวลาสญัญาเช่า 1 ปี 
ตัง้แต่วนัที่ 1 ก.พ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ม.ค. 2564 ในอตัราค่า
เช่าตารางเมตรละ 120 บาทต่อเดอืน คดิเป็นค่าเช่าเดอืนละ 
332,640 บาท โดยเป็นอตัราเท่ากบัที ่หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เด่น
ชยัปากน ้า ซึ่งเป็นผู้ให้เช่ารายเดิมแก่ STA ก่อนที่บรษิัทฯ 
ได้ท าการซื้อที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างดงักล่าวจากห้างหุน้ส่วน
จ ากดั เด่นชยัปากน ้า เมื่อวนัที ่31 ม.ค. 2561  

อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม สามารถ
เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้ และเป็นอตัราค่าเช่าเดมิที ่STA 
เคยเช่าจากบุคคลภายนอกก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อโกดงั
สนิคา้ดงักล่าว รวมไปถงึมเีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

 รายได้
ค่าบรกิารอื่นๆ  

- 6.00 บริษัทฯ มีรายได้จากการเรียกเก็บค่าบริการทาง
การตลาดกบั STA โดยอ้างอิงจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 9/2562 ในวันที่ 21 พ.ย. 2562 ซึ่งได้มีมติ
รบัทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทของ STA ครัง้ที่ 

อัตราค่าบรกิารดังกล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม สะท้อน
สดัส่วนตามปรมิาณขาย และต้นทุนทางการตลาดที่เกดิขึน้
จริง ทัง้นี้ หากสามารถย้ายการขายถุงมือยางจาก STA 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

7/2562 เรื่อง แนวทางการแบ่งขอบเขตการด าเนินธุรกิจ
ระหว่าง STA และบรษิทัฯ ซึ่งค่าบรกิารดงักล่าวค านวณจาก
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการขายของพนักงานฝ่ายการตลาดภายใต้
สงักดับรษิัทฯ โดยคดิตามสดัส่วนปรมิาณการขายระหว่าง 
STA และบริษัทฯ และเริ่มคิดค่าบริการตัง้แต่เดือน ม.ค. 
2563 โดยเป็นอตัราที่บรษิทัฯ พจิารณาแล้วว่าสมเหตุสมผล
สะทอ้นตน้ทุนและสดัส่วนตามปรมิาณขายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

มายงับรษิทัฯ เสรจ็สิ้นทัง้หมด คาดว่ารายการดงักล่าวจะไม่
มตี่อไปในอนาคต 

รายได ้

จากการขาย
วสัดุโรงงาน 

0.10 0.11 บรษิทัฯ มรีายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิใหก้บั 
STA สาขาตรงั ซึ่งใช้กบัรถโฟล์คลฟิท์ที่ใชง้านในพืน้ที่ RBL 
เนื่องจากบรษิทัฯ ต้องใช้วตัถุดบิดงักล่าวในปรมิาณมาก จงึ
สามารถซื้อได้ในราคาที่มสี่วนลด ในขณะที่ STA ใช้วตัถุดบิ
ดงักล่าวในปรมิาณน้อย บรษิทัฯ จงึแบ่งขายวตัถุดบิดงักล่าว
ให้แก่ STA เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการสัง่ซื้อน ้ ามนั
เชื้อเพลิงของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยราคา
น ้ามนัรถอ้างองิตามราคาน ้ามนั ณ วนัที่ซื้อขาย และสะทอ้น
ตน้ทุนทีเ่กีย่วขอ้งและผลก าไรทีเ่หมาะสม 

รายการดงักล่าว เป็นอตัราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึง
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตราก าไรที่เหมาะสม รวมไปถึงมี
เงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าว
มคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ลูกหนี้การคา้ 106.35 91.11 เป็นลูกหนี้การคา้ทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิและเป็นรายการลูกหนี้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ลูกหนี้อืน่ 0.38 1.92 เป็นลูกหนี้อื่นทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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เงนิทดรองจ่าย 0.01 0.00 บริษัทฯ จ่ายเงินทดรองให้พนักงานที่ไปปฏิบัติงาน
ให้กับ STA ซึ่งจะท าการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อ
ปฏบิตังิานเสรจ็ 

เป็นยอดคงค้างตามรายการธุรกิจปกติของบรษิัทฯจึง
พจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวาม
สมเหตุสมผล 

ค่าซื้อ 

น ้ายางขน้ 

  

1,783.55 

  

3,375.39 

  

บริษัทฯ ซื้อน ้ ายางข้นจาก STA และบริษัทย่อยของ 
STA ซึง่ STA และบรษิทัย่อยของ STA เป็นผูผ้ลติน ้ายางขน้
ที่สามารถผลติน ้ายางขน้ที่มคีุณภาพตรงตามความต้องการ
ของบรษิทัฯ และสามารถส่งมอบทัง้ปรมิาณและคุณภาพน ้า
ยางขน้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด 

นอกจากนี้ เมื่อวนัที่ 28 ม.ิย. 2562 บรษิัทฯ ได้เข้าท า
สญัญาซื้อขายน ้ายางข้นกบั STA และบรษิัทย่อยของ STA 

โดยมเีงื่อนไขทางการค้าที่เป็นไปตามราคาตลาดและมสีูตร
ในการก าหนดราคาอ้างองิราคาตลาดและปัจจยัต่างๆ ได้แก่ 
ค่าขนส่ง ค่าสงเคราะหส์วนยาง (CESS) และอตัราลกเปลีย่น  

ราคาน ้ายางขน้ทีบ่รษิทัฯ ซื้อจาก STA เป็นราคาซื้อขาย
ที่สอดคล้องกับราคาตลาดและราคาตามประกาศ  ซึ่งเป็น
ราคาที่ผูผ้ลติถุงมอืยางรายอื่นๆ ใช้อ้างองิในการซื้อวตัถุดบิ
ในการผลิต นอกจากนี้  ราคาที่ท าการซื้อขายยังสะท้อน
เงื่อนไขการส่งมอบ รวมทัง้คุณสมบตัขิองน ้ายางขน้ที่บรษิทั
ฯ ต้องการอย่างเหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้า
ทัว่ไป จึงพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม
และมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าบรกิาร
สารสนเทศและ
งานบ ารุงรกัษา
ระบบ SAP 

16.65 10.34 บรษิัทฯ ได้ใช้บรกิารเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศและงาน
บ ารุงรกัษาระบบ SAP จาก STA ได้แก่ ค่าเช่าคอมพวิเตอร์ 
ค่าบรกิารงานด้านฮาร์ดแวร์ ค่าบรกิารงานด้านซอฟท์แวร์ 
เป็นต้น  เนื่ องจาก STA มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อม
ส าหรบัการให้บรกิารดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการก าหนด
ตามประเภทของงานสารสนเทศ สามารถเทียบเคียงกบัผู้
บรกิารรายอื่น เช่น ค่าเช่าคอมพวิเตอร์ Notebook มอีตัรา
ค่าบรกิารคดิต่อเครื่องต่อเดอืน เทยีบเท่ากบัผูบ้รกิารรายอื่น
คิดในอัตราเดียวกัน  และอัตราค่าบริการด้านฮาร์ดแวร์  
บรกิารตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ คดิอตัราค่าบรกิารต่อ

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม และเป็น
อัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการใน
ลกัษณะใกล้เคยีงกนั หรอืสามารถเทียบเคยีงกนัได้ รวมไป
ถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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อุปกรณ์ต่อเครื่องต่อเดือน  โดยสามารถเทียบเคียงกับ 

ผู้บริการรายอื่นที่ให้บรกิารในลกัษณะงานใกล้เคียงกนัซึ่ง
อาจแตกต่างในรายละเอยีดเรื่องของพื้นที่ ชนิดของอุปกรณ์
ทีใ่หบ้รกิาร 

ค่าบรกิาร
ส านักงาน 

11.27 26.84 บรษิัทฯ จ่ายค่าบรกิารส านักงานและงานบรกิารให้กับ 
STA ซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการด้านห้อง server พื้นที่
ส านักงาน พื้นที่โกดงั งานด้านกฎหมาย งานด้านประกนัภยั 

งานด้านการเงิน  งานด้านทรัพยากรมนุษย์  งานด้าน 
Branding แ ล ะ ง า น ด้ า น  CSR (Corporate Social 

Responsibility) โดยการคดิค่าบรกิารดงักล่าวเป็นรายเดือน 
ทัง้นี้  บริษัทฯ และ STA ได้มีการสอบทานงานให้บริการ
ทัง้หมดและท าการตกลงอตัราค่าบรกิารใหม่เพื่อสะท้อนการ
ท างานและการให้บริการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและ
สมเหตุสมผลในเดือน พ.ค. 2563 ทัง้นี้ ได้ก าหนดนโยบาย
ใหม้กีารสอบทานทบทวนราคาทุกปี  อตัราดงักล่าวเป็นอตัรา
ที่บรษิทัฯ พจิารณาแล้วว่าสมเหตุสมผลหากเปรยีบเทยีบกบั
การที่ต้องจดัหาพนักงานในส่วนงานดงักล่าว หรอืการจดัหา
พืน้ที ่รวมถงึงานบรกิารดงักล่าวดว้ยตวัเอง 

อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม หาก
เปรียบเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ต้องจัดหา
พนักงานในส่วนงานดงักล่าว หรอืการจดัหาพืน้ที ่รวมถงึงาน
บริการดังกล่าวด้วยตัวเอง ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่
สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ นอกจากนี้ รายการ
ดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่า
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าวสัดุโรงงาน 10.76 5.70 STA สาขากาญจนดษิฐ์ จ าหน่ายแอมโมเนียใหบ้รษิัทฯ 

สาขาสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก STA สาขากาญจนดิษฐ์ ได้มี
การสัง่ซื้อแอมโมเนียเพื่อใช้ในการผลิตน ้ ายางข้นอยู่ เป็น
ประจ าในปรมิาณมาก ทัง้นี้ เพื่อเป็นการประหยดัต่อขนาด
และเป็นการเพิม่การต่อรองดา้นราคาและประหยดัตน้ทุนการ

รายการดังกล่าวเป็นการประหยัดต้นทุนการสัง่ซื้อ
แอมโมเนียและการบรหิารสนิคา้คงคลงั รวมทัง้ประหยดัต่อ
ขนาดและเป็นการเพิม่การต่อรองดา้นราคาของบรษิทัฯ และ
กลุ่มบรษิัทอย่างมปีระสทิธิภาพ หากเปรยีบเทียบกบัการที่
ต้องจดัหาพนักงานในส่วนงานดงักล่าว รวมไปถงึมเีงื่อนไข
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ม.ค. - 
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ม.ค. - 
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สัง่ซื้อแอมโมเนีย ซึ่งเป็นหนึ่งในสารเคมทีี่ใช้ในการผลติถุง
มือยางและการบรหิารสนิค้าคงคลงัของกลุ่มบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่ งพิจารณาแล้วว่ าสมเหตุสมผลหาก
เปรยีบเทียบกบัการที่ต้องจดัซื้อและจดัหาพนักงานในส่วน
งานดงักล่าวดว้ยตวัเอง 

ทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าบรกิาร 
ชัง่น ้าหนัก 

0.84 0.84 บรษิทัฯ สาขาสุราษฎร์ธานี จ่ายค่าบรกิารชัง่น ้าหนักกบั 

STA สาขากาญจนดิษฐ์ เนื่องจากบรษิทัฯ ไม่มอีุปกรณ์การ
ชัง่น ้ าหนักเพื่อใช้ในการชัง่น ้ าหนักรถที่บรรทุกสินค้าทุก
ประเภทที่เข้าและออกจากโรงงาน เช่น วตัถุดิบน ้ายางข้น 
สารเคมี ไม้ฟืน และสินค้าส าเร็จรูป เป็นต้น โดยก าหนด
อตัราค่าบรกิารเหมาจ่ายรายเดอืน โดยเป็นอตัราที่บรษิทัฯ 

พจิารณาแล้วว่าสมเหตุสมผลหากเปรยีบเทยีบกบัการทีต่อ้ง
จัดหาอุปกรณ์ บ ารุงดูแลรกัษา และต้องจัดหาพนักงานใน
ส่วนงานดงักล่าว รวมถงึพืน้ทีด่ว้ยตวัเอง 

การให้บริการชัง่น ้าหนักเป็นการให้บริการในลักษณะ
อตัราเหมาจ่ายรายเดอืน อย่างไรกต็าม หากเปรยีบเทยีบกบั
การที่บริษัทฯต้องจัดหาอุปกรณ์ การบ ารุงดูแลรกัษาและ
พนักงานในส่วนงานดงักล่าว รวมถงึพืน้ทีด่ว้ยตวัเอง รวมไป
ถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าบรกิารอื่นๆ 

- ค่าบรกิารเช่า
แทงค ์

18.01 19.07 บรษิทัฯ สาขาสุราษฎร์ธานี จ่ายค่าบรกิารเช่าแทงค์เก็บ
น ้ายางขน้กบัทาง STA สาขากาญจนดษิฐ์ เพื่อใช้ในการเกบ็
น ้ายางสงัเคราะห์ในการผลิตถุงมือยางสงัเคราะห์ โดยคดิ
ค่าบรกิารแทงคใ์นอตัราต่อแทงคต์่อเดอืน ซึ่งอตัราค่าบรกิาร
เช่าแทงคค์รอบคลุมถงึบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ การโหลดน ้า
ยางรบัเขา้และเบกิออก รวมถงึการดูแลท าความสะอาดแทงค ์

โดยเป็นอตัราที่เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดของแทงค์ในขนาด
ใกลเ้คยีงหรอืปรบัทอนใหเ้ทยีบเคยีงกนั  

ค่าบริการเช่าแทงค์ดังกล่าวเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป รายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

เจา้หนี้การคา้ 175.77 482.42 เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

เจา้หนี้อื่น 0.04 - เป็นเงนิทดรองจ่ายใหพ้นักงานของ STA ไปปฏบิตังิาน
ที่บริษัทฯ ซึ่งจะท าการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อ
ปฏบิตังิานเสรจ็ 

เป็นยอดคงค้างตามรายการธุรกิจปกติของบรษิัทฯจึง
พจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวาม
สมเหตุสมผล 

เงนิลงทุน USD 1 = 

30.82 
บาท 

- บรษิทัฯ ซื้อหุน้ STU 100% จาก STA เพื่อเป็นการปรบั
โครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัในการจดักลุ่มธุรกจิถุงมอืยางใหอ้ยู่
ภายใตก้ารถอืหุน้ของบรษิทัฯ โดยราคาซื้อขายหุน้ในจ านวน
เงิน  USD 1 เ ป็นราคาที่ผู้ซื้ อและผู้ขายตกลงกัน  โดย
พิจารณาจากราคามูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของ 
STU ที่พจิารณาจากคณะท างานของทัง้ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
ร่วมกนั 

การลงุทนในกิจการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลง 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้ที่มอี านาจตามการจดัโครงสรา้ง
บริษัทเพื่อความเหมาะสมในการระดมทุนในอนาคต และ
ราคาดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล ส าหรบั
การปรบัโครงสรา้งบรษิทั จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าว
มคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ซื้อทีด่นิ - 74.33 บรษิัทฯ ซื้อที่ดินจาก STA จ านวน 103 ไร่ 379 ตาราง
วา ตามโครงการขยายก าลังการผลิตของบรษิัทฯ ในพื้นที่
ต าบลพลายวาส อ าเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ซึง่
ที่ดนิดงักล่าวถดัไปจากโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานีของบรษิทั
ฯ จงึมคีวามเหมาะสมเพยีงพอ ราคาซื้อขายทีด่นิเป็นราคาที่
ตกลงกนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย โดยอา้งองิจากราคาประเมนิ
มลูค่าทีด่นิจาก บจก. ทีป่รกึษา เฟิรส์สตาร ์ทัง้นี้ ไดร้บัอนุมตัิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 
14 พ.ค. 2563 

การซื้อที่ดินนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขยายก าลงั
การผลติและการบรหิารจดัการ จงึมคีวามสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สนับสนุนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อกีทัง้ 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมีความ
เหมาะสม เทียบเคยีงกบัราคาประเมนิตามมูลค่าตลาดตาม
การประเมนิมลูค่าทีด่นิจากผูป้ระเมนิราคาอสิระ 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
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ของรายการ
ระหว่างกนั 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

STA 

  

  

เป็นผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่ของ
บรษิทัฯ  
และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

  

  

STU (บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ) หลงัการปรบัโครงสรา้งบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ เขา้ซื้อหุน้ 
STU 100% จาก STA ในวันที่  30 ก.ย. 2562 (รายการ
ระหว่างวนัที่ 1 ต.ค.–  วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 และวนัที่ 1 ม.ค. 
- วนัที ่31 ธ.ค. 2563)  

 

ค่าใชจ้่าย 

คา้งจ่าย 

0.00 - STA เรียกเก็บค่าโทรศัพท์พนักงานของ STU ที่มา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย ซึ่งจะท าการเรยีกเก็บภายหลงั
เมื่อปฏบิตังิานเสรจ็ โดยอตัราทีเ่รยีกเก็บเป็นอตัราค่าบรกิาร
โทรศพัทต์ามจรงิ 

เป็นอตัราที่เรยีกเก็บค่าบรกิารตามจรงิ จงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าบรกิาร
สารสนเทศและ
งานบ ารุงรกัษา
ระบบ SAP 

0.39 1.55 STA ได้ให้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและงาน
บ ารุ ง ร ักษาระบบ SAP กับ  STU ได้แก่  License SAP, 
Server SAP, Maintenance License SAP เป็นตน้ เนื่องจาก 
STA มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมส าหรบัการให้บริการ
ดงักล่าว โดยอตัราค่าบรกิารก าหนดตามประเภทของงาน
สารสนเทศ  สามารถเทียบเคียงกับผู้บริการรายอื่นที่
ให้บริการในลักษณะงานใกล้เคียงกันซึ่งอาจแตกต่างใน
รายละเอยีดเรื่องของพืน้ทีแ่ละชนิดของอุปกรณ์ทีใ่หบ้รกิาร 

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม และเป็น
อัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการใน
ลกัษณะใกล้เคยีงกนั หรอืสามารถเทียบเคยีงกนัได้ รวมไป
ถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 0.04 - STA เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมประจ าปี 
2562 กับ STU โดยอัตราที่เรียกเก็บเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้ตามจรงิ 

เป็นอตัราที่เรยีกเก็บค่าบรกิารตามจรงิ จงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

เจา้หนี้อื่น 0.04 0.00 รายการเจ้าหนี้อื่นเป็นรายการค่าธรรมเนียมในการออก
หนังสือค ้าประกันจากธนาคารกสกิรไทย และค่าโทรศพัท์
ของพนักงาน STU ทีท่าง STA ทดรองจ่ายให ้STU ซึง่จะท า
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายภายหลงั  

เป็นอัตราที่เรียกเก็บค่าบริการตามจริง เป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายตามปกติ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

STA เป็นผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่ของ 
บรษิทัฯ   
และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

SDME (บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ) หลงัการปรบัโครงสร้างบรษิัท โดยบรษิัทฯ เข้าซื้อหุ้น 
SDME 100% จากกลุ่ มศรีตรัง  ในวันที่  28 มิ.ย .  2562 

(รายการระหว่างวนัที ่1 ก.ค.–  วนัที ่31 ธ.ค. 2562 และวนัที ่
1 ม.ค. - วนัที ่31 ธ.ค. 2563)  

 

เจา้หนี้อื่น 0.01 - STA จ่ายเงนิทดรองให้พนักงานที่ไปปฏิบตัิงานให้กับ 
SDME ซึ่ งจะท าการเรียกเก็บค่ าใช้จ่ ายภายหลัง เมื่ อ
ปฏบิตังิานเสรจ็ 

เป็นยอดคงค้างตามรายการธุรกิจปกติของบรษิัทฯ จึง
พจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวาม
สมเหตุสมผล 

RBL นิตบิุคคลทีผู่ถ้อื
หุน้รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

บรษิทัฯ      

รายได ้

จากการขาย
วสัดุโรงงาน 

0.23 0.19 บรษิัทฯ  มรีายได้จากการจ าหน่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิและ
สารเคมีให้กับ RBL เนื่ องจากบริษัทฯ  ต้องใช้ว ัตถุดิบ
ดงักล่าวในปรมิาณมาก จงึสามารถซื้อได้ในราคาที่มสี่วนลด 
ในขณะที่ RBL ใช้วตัถุดิบดงักล่าวในปรมิาณน้อย บรษิัทฯ 
จงึแบ่งขายวตัถุดบิดงักล่าวใหแ้ก่ RBL เพื่อเป็นการประหยดั
ต้นทุนการสัง่ซื้อน ้ ามันเชื้อเพลิงของกลุ่มบริษัทอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยราคาน ้ามนัรถอ้างอิงตามราคาน ้ามนั ณ 
วันที่ซื้อขาย  สะท้อนต้นทุนที่ เกี่ยวข้องและผลก าไรที่
เหมาะสม และราคาสารเคมีเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่
เกีย่วขอ้งและผลก าไรทีเ่หมาะสม 

รายการดงักล่าว เป็นอตัราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึง
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตราก าไรที่เหมาะสม รวมไปถึงมี
เงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าว
มคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ลูกหนี้อืน่ 0.01 0.02 เป็นลูกหนี้อื่นทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ 

 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

เงนิทดรองจ่าย 0.02 0.02 บริษัทฯ จ่ายเงินทดรองให้พนักงานที่ไปปฏิบัติงาน
ให้กับ RBL ซึ่งจะท าการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อ
ปฏบิตังิานเสรจ็ 

เป็นยอดคงค้างตามรายการธุรกิจปกติของบรษิัทฯ จึง
พจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวาม
สมเหตุสมผล 

ค่าซื้อ 

น ้ายางขน้ 

420.97 671.52 บรษิทัฯ ซื้อน ้ายางขน้จาก RBL ซึง่ STA และบรษิทัย่อย
ของ STA เป็นผูผ้ลติน ้ายางขน้ที่สามารถผลติน ้ายางข้นที่มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของบรษิทัฯ และสามารถส่ง
มอบทัง้ปรมิาณและคุณภาพน ้ายางขน้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ได้ตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด  

 นอกจากนี้ เมื่อวนัที่ 28 ม.ิย. 2562 บรษิัทฯ ได้เข้าท า
สญัญาซื้อขายน ้ายางข้นกบั STA และบรษิัทย่อยของ STA 

โดยมเีงื่อนไขทางการค้าที่เป็นไปตามราคาตลาดและมสีูตร
ในการก าหนดราคาอ้างองิราคาตลาดและปัจจยัต่างๆ ได้แก่ 
ค่าขนส่ง ค่าสงเคราะห์สวนยาง (CESS) และอัตราแลก 

เปลีย่น  

ราคาน ้ายางขน้ทีบ่รษิทัฯ ซื้อจาก RBL เป็นราคาซื้อขาย
ที่สอดคล้องกับราคาตลาดและราคาตามประกาศ ซึ่งเป็น
ราคาที่ผูผ้ลติถุงมอืยางรายอื่นๆ ใช้อ้างองิในการซื้อวตัถุดบิ
ในการผลิต นอกจากนี้  ราคาที่ท าการซื้อขายยังสะท้อน
เงื่อนไขการส่งมอบและความได้เปรยีบของโรงงานผูซ้ื้อและ
ผู้ขายที่อยู่ตดิกนั รวมทัง้คุณสมบัตขิองน ้ายางข้นที่บรษิทัฯ 
ตอ้งการอย่างเหมาะสม รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป 
จึงพจิารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมคีวามเหมาะสมและมี
ความสมเหตุสมผล 

     

ค่าเช่าจ่าย 4.64 4.64 บรษิทัฯ จ่ายค่าเช่าอาคารบา้นพกัใหก้บั RBL เพื่อเป็นที่
พกัให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เนื่องจากที่ตัง้โรงงานของ
บริษัทฯ อยู่ ในพื้นที่ติดกันกับ RBL โดยก าหนดอัตรา
ค่าบรกิารทีบ่รษิทัฯ จ่ายใหแ้ก่ RBL คดิเป็นค่าเช่าต่อหลงัต่อ
เดอืนส าหรบัอาคารทุกประเภทจ านวน 645 หอ้ง นอกจากนี้ 
RBL ยงัเรยีกเก็บจากพนักงานผูเ้ช่าของบรษิทัฯ โดยตรงอกี
ในมูลค่าที่ใกล้เคยีงกนั ซึ่งค่าเช่ารวมทัง้สองส่วนเป็นอตัรา
เทยีบเคยีงกบัอตัราค่าเช่าหอ้งพกัในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั   

อตัราค่าเช่าเป็นอตัราที่เทยีบเคยีงได้กบัราคาตลาดของ
ทีพ่กัอาศยัรายเดอืนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั รวมไปถงึมเีงื่อนไข
ทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

ค่าบรกิาร 
ใชพ้ืน้ที ่

1.08 1.08 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพื่อใช้ในการเก็บไม้ฟืนที่ ใช้ 
ในการผลิตพลงังานในการผลติถุงมอืยางโดยมพีื้นที่ในการ
เช่าทัง้หมดจ านวน 5.42 ไร่ โฉนดเลขที่ 250477 ในอัตรา 
ค่าเช่าต่อปี ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับค่าบริการให้ เช่า
พื้นที่ใกล้เคยีงบรเิวณต าบลบ้านพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา   

อตัราค่าเช่าเป็นอตัราที่เทียบเคยีงได้กบัราคาตลาดใน
พื้นที่ใกล้เคยีงกนั รวมไปถึงมเีงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึง
พจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวาม
สมเหตุสมผล 

ค่าบรกิาร 
ชัง่น ้าหนัก  

0.86 0.86 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการชัง่น ้ าหนักกับ RBL เนื่องจาก
บรษิทัฯ ไม่มอีุปกรณ์การชัง่น ้าหนัก เพื่อใชใ้นการชัง่น ้าหนัก
รถที่บรรทุกสนิคา้ทุกประเภทที่เขา้และออกจากโรงงาน เช่น 
วตัถุดิบน ้ายางข้น สารเคม ีไม้ฟืน และสนิคา้ส าเรจ็รูป เป็น
ต้น โดยก าหนดอตัราค่าบรกิารเหมาจ่ายรายเดอืน โดยเป็น
อตัราทีพ่จิารณาแลว้ว่าสมเหตุสมผลหากเปรยีบเทยีบกบัการ
ที่บริษัทฯ ต้องจัดหาอุปกรณ์ การบ ารุงดูแลรักษา และ
พนักงานในส่วนงานดงักล่าว รวมถงึพืน้ทีด่ว้ยตวัเอง 

การให้บริการชัง่น ้าหนักเป็นการให้บริการในลักษณะ
อตัราเหมาจ่ายรายเดอืน หากเปรยีบเทียบกบัการที่บรษิัทฯ 
ต้องจดัหาอุปกรณ์ การบ ารุงดูแลรกัษาและพนักงานในส่วน
งานดงักล่าว รวมถงึพืน้ทีด่ว้ยตวัเอง รวมไปถงึมเีงื่อนไขทาง
การค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าไฟฟ้า 0.02 - บริษัทฯ ได้ใช้ไฟฟ้าของ RBL ในส่วนของบ้านพัก
พนักงานและระบบประปาโดยจ่ายค่าไฟฟ้าในอตัราต่อหน่วย
ที่เทียบเคียงกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที่เรยีกเก็บตรงจาก
บรษิัทฯ ทัง้นี้ ในเดือน พ.ค. 2561 ทาง RBL ได้ท าการขอ
โอนกรรมสทิธิห์ม้อแปลงไฟฟ้าดงักล่าวให้กบับรษิัทฯ โดย
ทยอยโอนระบบไฟฟ้า ซึง่ไดแ้ลว้เสรจ็ในเดอืนเม.ย. 2562 

อัตราค่าไฟดังกล่าวเป็นอัตราที่เรียกเก็บในอัตราที่
เหมาะสม สามารถเทยีบเคยีงกบัอตัราค่าไฟทีก่ารไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคที่เรยีกเก็บตรงจากบรษิทัฯ รวมไปถงึมเีงื่อนไขทาง
การค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล ทัง้นี้ ภายหลงัการโอน
กรรมสทิธิห์ม้อแปลงไฟฟ้าดงักล่าวให้กบับรษิัทฯ รายการ
ดงักล่าวจะไม่มตี่อไปอกีในอนาคต 
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ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

ค่าบรกิารอื่นๆ 

- ค่าบรกิาร 
เช่าแทงค์ 

22.22 10.50 บรษิัทฯ จ่ายค่าบรกิารเช่าแทงค์เก็บน ้ายางขนาด 100 
ตัน แ ล ะ  250 ตัน  กับ ท า ง  RBL เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร เก็ บ 

น ้ายางสงัเคราะห์ในการผลิตถุงมือยางสงัเคราะห์ โดยคดิ
ค่าบริการแทงค์ในอัตราต่อแทงค์ต่อเดือนตามขนาดที่
แตกต่างกนั ซึ่งอตัราค่าบรกิารรวมการโหลดน ้ายางรบัเขา้
และเบกิออก รวมถงึการดูแลท าความสะอาดแทงค์ โดยเป็น
อตัราที่เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดขนาดแทงค์ที่ใกล้เคยีงหรอื
ปรบัทอนใหเ้ทยีบเคยีงกนัได ้

ค่าบริการเช่าแทงค์ดังกล่าวเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป รายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

เจา้หนี้การคา้ 42.96 107.81 เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกตแิละเป็นรายการเจ้าหนี้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

เจา้หนี้อื่น 0.00 - รายการเจ้าหนี้อื่นเป็นรายการที่ เกิดจากค่าความ
เสียหายที่พนักงานของบริษัทฯ ท าน ้ายางหก ที่ต้องจ่าย
ใหก้บั RBL 

รายการดงักล่าวเป็นยอดคงค้างตามค่าความเสยีหายที่
เกดิขึน้จรงิ รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

ค่าใชจ้่าย 

คา้งจ่าย 

1.32 1.45 เป็นการตัง้ค่าเช่าแทงค์น ้ายางค้างจ่ายจากรายการค่า
เช่าดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิและเป็นรายการค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายตามปกต ิ
จึงพจิารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมคีวามเหมาะสมและมี
ความสมเหตุสมผล 

NHR 

  

นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

บรษิทัฯ     

รายได ้

จากการขาย
วสัดุโรงงาน 

 0.01 บรษิทัฯ  มรีายไดจ้ากการจ าหน่ายถงัพลาสตกิสฟ้ีา (มอื
สอง) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้กับ NHR โดย
ราคาซื้อขายเป็นราคาทีส่ามารถเทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้  

รายการดงักล่าวเป็นราคาที่สามารถเทยีบเคยีงกบัราคา
ตลาดได้ รวมไปถึงมเีงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพจิารณา
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ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

  เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

ค่าซื้อ 

น ้ายางขน้ 

107.90 236.18 บริษัทฯ ซื้อน ้ ายางข้นจาก NHR ซึ่ง STA และบริษัท
ย่อยของ STA เป็นผูผ้ลติน ้ายางขน้ที่สามารถผลติน ้ายางขน้
ที่มคีุณภาพตรงตามความต้องการของบรษิทัฯ และสามารถ
ส่งมอบทัง้ปรมิาณและคุณภาพน ้ายางข้นให้แก่บรษิัทฯ ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 

บริษัทฯ ได้เข้าท าสัญญาซื้อขายน ้ ายางข้นกับ  STA และ
บรษิทัย่อยของ STA โดยมเีงื่อนไขทางการค้าที่เป็นไปตาม
ราคาตลาดและมสีูตรในการก าหนดราคาอ้างองิราคาตลาด
และปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ค่าขนส่ง ค่าสงเคราะห์สวนยาง 
(CESS) และอตัราแลกเปลีย่น  

ราคาน ้ายางขน้ทีบ่รษิทัฯ ซื้อจาก NHR เป็นราคาซื้อขาย
ทีส่อดคลอ้งกบัราคาตลาดและราคาตามประกาศซึง่เป็นราคา
ทีผู่ผ้ลติถุงมอืยางรายอื่นๆ ใชอ้า้งองิในการซื้อวตัถุดบิในการ
ผลติ นอกจากนี้ ราคาที่ท าการซื้อขายยงัสะทอ้นเงื่อนไขการ
ส่งมอบ รวมทัง้คุณสมบตัิของน ้ายางข้นที่บรษิัทฯ ต้องการ
อย่างเหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึง
พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและ 
มคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าบรกิารอื่นๆ 0.35 0.10 บรษิัทฯ มคีวามต้องการใช้แรงงานเพิม่ขึ้นในช่วงเวลา
สัน้ๆ เช่น ในช่วงที่บริษัทฯ มียอดการสัง่ซื้อถุงมือยางที่มี
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายกว่าปกติ และในช่วงที่
แรงงานซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวบางส่วนต้องไปด าเนินการที่
เกีย่วขอ้งตามกฎหมายแรงงานต่างดา้วกบัหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ท าใหบ้รษิทัฯ มแีรงงานบรรจุภณัฑ์รายวนัไม่เพยีงพอ 
เป็นต้น บรษิทัฯ จงึว่าจ้างพนักงานของ NHR เป็นรายวนัใน
ช่วงเวลาดงักล่าว โดยอตัราค่าจ้างที่บรษิัทฯ จ่ายให้ NHR 
เท่ากบัอตัราค่าจา้งที ่NHR จ่ายใหพ้นักงานจรงิ 

รายการดงักล่าวเป็นการสะท้อนต้นทุนที่แท้จรงิ รวมไป
ถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

  เจา้หนี้การคา้ 0.01 25.68 เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

STC นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

บรษิทัฯ      

เงนิลงทุน 163.07 - บริษัทฯ ซื้อหุ้น SDME 100% จาก STC เพื่อเป็นการ
ปรบัโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัในการจดักลุ่มธุรกจิถุงมอืยาง
ใหอ้ยู่ภายใต้การถอืหุ้นของบรษิทัฯ  โดยราคาซื้อขายหุน้ใน
จ านวนเงนิ 36,000,000 RMB เป็นราคาที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตก
ลงกัน โดยพิจารณาจากราคามูลค่าตามบัญชีและมูลค่า
ยุตธิรรมของ SDME ที่พจิารณาจากคณะท างานของทัง้ผูซ้ื้อ
และผูข้ายตกลงร่วมกนั 

การลงทุนในกิจการดงักล่าวเป็นไปตามข้อตกลงที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากผูท้ี่มอี านาจตามการจดัโครงสรา้งบรษิทั
เพื่อความเหมาะสมในการระดมทุนในอนาคต และราคา
ดงักล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลส าหรบัการ
ปรบัโครงสรา้งบรษิทั จึงพจิารณาเห็นว่ารายการดงักล่าวมี
ความเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ANV นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

บรษิทัฯ      

ค่าไมฟื้น 836.71 1,202.54 บรษิทัฯ ซื้อไมฟื้นจาก ANV ทัง้หมด เนื่องจาก ANV มี
ความเชี่ยวชาญในประกอบธุรกิจในการจดัหาและจ าหน่าย
ไม้ยางพารา ซึ่งมีประสบการณ์มานานถึง 30 ปี และมี
บุคลากรที่พรอ้มส าหรบัการใหบ้รกิารดงักล่าว และสามารถ
จดัหาไมฟื้นได้ในปรมิาณตามความต้องการของบรษิทัฯ ซึ่ง
มีความต้องการใช้ไม้ฟืนในปริมาณมากเพื่อเป็นแหล่ง
พลงังานในการผลติถุงมอืยาง โดยเป็นการซื้อขายผ่านใบสัง่
ซื้อ (Purchase Order) โดยอตัราราคาไมฟื้น เป็นราคาซื้อไม้

ราคาการซื้ อขายไม้ฟืนเป็นราคาตลาดที่บวกค่า
ด าเนินการในอัตราที่สมเหตุสมผล ทัง้นี้  ด้วยปริมาณ 

ไม้ฟืนที่บริษัทฯ  ต้องการใช้ซึ่งมีปริมาณสูงมาก การ
เทียบเคยีงราคาตลาดอาจพจิารณาได้ยากเนื่องด้วยปัจจัย
ด้านปริมาณและค่าขนส่งจากหลากหลายแหล่ง แต่การ
พิจารณาจากข้อมูล เห็นได้ว่าราคาดังกล่ าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับผู้จ าหน่ายไม้ฟืนรายอื่น และเป็นราคาที่
เหมาะสม หากเทียบกับการที่บริษัทฯ  ต้องด าเนินการ
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ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

ฟืนของANV ณ  วันที่ ท า ร ายการบวกด้วยค่ า ใช้จ่ าย
ด าเนินการ ซึ่งบรษิัทฯ พจิารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม หาก
เทียบกบัการที่บรษิัทฯ ต้องด าเนินการดงักล่าวด้วยตนเอง 
ซึ่งต้องมีต้นทุนของหน่วยงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นมา รวมทัง้
ความสามารถในการจดัหาและรวบรวมไมฟื้นของบรษิทัฯ ณ 

ปัจจุบันยังไม่อยู่ ในศักยภาพที่สามารถจัดหาไม้ฟืนได้
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร ใ ช้ โ ด ย ร ว มทั ้ง ห ม ด ข อ งบ ริษั ท ฯ  
ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่2 ก.ย. 2562 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาซื้อขาย
ไมฟื้นระยะยาวกบั ANV โดยก าหนดราคาซื้อขายไมฟื้นเป็น
ราคาตน้ทุนของ ANV บวกค่าด าเนินการของ ANV 

ดงักล่าวด้วยตนเอง ซึ่งต้องมตี้นทุนของหน่วยงานดงักล่าว
เพิม่ขึน้ นอกจากนี้ รายการดงักล่าวยงัมเีงื่อนไขทางการค้า
ทัว่ไป จึงพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม
และมคีวามสมเหตุสมผล 

 

ค่าพาเลท 0.37 - บรษิทัฯ ซื้อพาเลทเพื่อใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภณัฑ์ที่
จัดส่งพร้อมกับสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการจากANV ซึ่ง
ประกอบธุรกจิในการจ าหน่ายไมย้างพาราและพาเลท รวมทัง้
มบีุคลากรที่พร้อมส าหรบัการให้บรกิารดงักล่าว โดยอตัรา
ราคาขายพาเลททีส่ามารถเทยีบเคยีงกบัราคาตลาด 

ราคาการซื้อขายพาเลทเป็นราคาตลาดที่บวกค่า
ด าเนินการในอตัราที่สมเหตุสมผล รวมไปถึงมเีงื่อนไขทาง
การค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าบรกิารอื่นๆ 0.00 - บริษัทฯ ได้ใช้บริการซ่อมฐานไม้พาเลทจาก ANV ซึ่ง
ประกอบธุรกจิในการจ าหน่ายไมย้างพาราและพาเลท รวมทัง้
มบีุคลากรที่พร้อมส าหรบัการให้บรกิารดงักล่าว โดยอตัรา
ค่าบรกิารที่ ANV เรยีกเก็บนัน้ เป็นการเรยีกเก็บตามตน้ทุน
ค่าแรงและค่าวสัดุที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นงานให้บริการหลัง 
การขาย 

รายการดงักล่าวเป็นการสะท้อนต้นทุนที่แท้จรงิ รวมไป
ถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ - 1.81 บรษิทัฯ ได้ซื้อใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.4) 

ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในการประกอบกจิการผลิต
ไม้สบัจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึน้โดยเฉพาะ 13 ชนิด 

และใบอนุญาตตัง้โรงงานแปรรูปไมโ้ดยใช้เครื่องจกัรเพื่อท า
การผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลู กขึ้น
โดยเฉพาะ  13 ชนิด เพื่อจ าหน่ายจาก  ANV โดยอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเป็นราคาตามที่ตกลงไว้ในสญัญาซื้อ
ขายโรงงานไมส้บั ลงวนัที่ 12 พ.ค. 2563 ซึ่งผูข้ายเป็นผูถ้อื
ใบอนุญาตประกอบกจิการโรงงาน (รง.4) และใบอนุญาตตัง้
โรงงานแปรรปูไมโ้ดยใชเ้ครื่องจกัร ทีต่ ัง้อยู่บน นส.3 ก เลขที ่
2073 ถนนกาญจนวนิช ต าบลพะวง อ าเภอหาดใหญ่   
จงัหวดัสงขลา และผู้ซื้อเป็นผูผ้ลติถุงมอืยางทางการแพทย์ 
และใช้ไม้สบัเป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานความ
ร้อนส าหรับกระบวนการผลิตของผู้ซื้อ  และผู้ซื้อมีความ
ประสงค์ที่จะเป็นเจ้าของโรงงานสบั และถือกรรมสิทธิใ์น
ใบอนุญาตผลิตไม้สบัที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแล้วว่ารายการ
ดงักล่าวความจ าเป็นทางกฎหมายเพื่อใหส้อดคล้องกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีความสมเหตุสมผลในด้าน
มูลค่า) เนื่องจากเป็นรายการที่ค านวณจากต้นทุนจรงิในการ
ไดม้าซึง่ใบอนุญาตดงักล่าวของ ANV 

รายการดงักล่าวค านวณจากค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จรงิบวก
ค่าด าเนินการ รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไปและ
สอดคลอ้งกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ จงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าใชจ้่าย 

จ่ายล่วงหน้า 
- 20.00 รายจ่ายล่วงหน้าเป็นรายการที่เกิดจากรายการกลุ่ม

ต้นทุนข้างต้น เพื่อรองรบัก าลงัการผลติที่เพิม่ขึน้ โดยมผีล
บงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืน ม.ค. 2563 เป็นตน้ไป 

เป็นยอดประมาณการซื้อไม้ฟืนล่วงหน้า ที่เป็นตาม
เงื่อนไขทางการค้าปกติและเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า
ตามปกต ิซึ่งสอดคล้องกบัปรมิาณการผลติและการใชไ้มฟื้น
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ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

ที่ เพิ่มขึ้น  จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

เจา้หนี้การคา้ 10.93 9.86 เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกตแิละเป็นรายการเจ้าหนี้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

STL นิตบิุคคลทีผู่ถ้อื
หุน้รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

บรษิทัฯ     

รายได้
ค่าบรกิารอื่นๆ 

- 0.10 บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิชดเชยค่าปรบัจากการแจ้งหมายเลขตู้
คอนเทนเนอรผ์ดิในเอกสารใบตราส่งสนิคา้ (Bill of Lading : 

B/L) จาก STL โดยอัตราที่เรียกเก็บเป็นอัตราค่าปรับที่
เกดิขึน้ตามจรงิ 

เป็นอัตราที่เรยีกเก็บจากค่าปรบัตามจรงิ จึงพิจารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

ค่าขนส่ง 61.87 77.88 STL ให้บริการขนส่งให้กับบริษัทฯ  เนื่ องจาก  STL 
ประกอบธุรกิจขนส่งสนิค้าและบรกิารจดัท าเอกสารน าเข้า
และส่งออก ซึ่งมีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมส าหรบัการ
บรกิารดงักล่าวและมปีระสบการณ์ในธุรกจิดงักล่าวมากกว่า 
20 ปี โดยเป็นการใหบ้รกิารผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase Order) 

และอัตราค่าบริการก าหนดตามราคาตลาดและมีการปรบั
ราคาตามอตัราขึน้ลงของน ้ามนัในแต่ละช่วงเวลา  

STL มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการขนส่ง และ
ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตรา
ค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของ 
STL อย่างสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาดของ
ผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน รวมไปถึงมีเงื่อนไขทาง
การค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

ค่าบรกิารจดัท า
เอกสารน าเขา้
และส่งออก 

7.08 10.49 STL ให้บริการจัดท าเอกสารน าเข้าและส่งออกให้กับ
บรษิัทฯ เนื่องจาก STL ประกอบธุรกิจจดัท าเอกสารน าเขา้
และส่งออกและมปีระสบการณ์ในธุรกจิดงักล่าวมากกว่า 20 

ปี มคีวามเชีย่วชาญและมบีุคลากรทีพ่รอ้มส าหรบัการบรกิาร
ดังกล่าว โดยเป็นการให้บริการผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase 

Order) และมอีตัราค่าบรกิารเอกสารน าเขา้และส่งออกต่อชุด
เอกสาร ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคยีงได้กบัราคาตลาดส าหรบั
การใหบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนั 

STL มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการขนส่ง และ
ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตรา
ค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของ 
STL อย่างสมเหตุสมผล ยอมรับได้และเทียบเคียงได้กับ
ราคาตลาดของผู้ให้บรกิารในลกัษณะเดียวกนั รวมไปถึงมี
เงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าว
มคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าบรกิารอื่นๆ 21.92 9.95 STL ใหบ้รกิารดา้นการขนส่งสนิคา้กบับรษิทัฯ เนื่องจาก 
STL มีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่พร้อมส าหรบัการ
บริการดังกล่ าว  โดยเป็นการให้บริการผ่ านใบสัง่ซื้อ 
(Purchase Order) โดยคิดค่าบริการหางลาก (Trailer) ใน
ส่วนที่เกินกว่า Free Time ต่อวนัต่อหางลาก ซึ่งเป็นอตัรา
เทยีบเคยีงราคาตลาดรถร่วมทีใ่หบ้รกิารจอดคา้งคนื 

บริษัทฯ  จ่ายค่าบริการด้านการขนส่งสินค้าและค่า
บริหารจัดการรถร่วมให้กับ STL เนื่องจาก STL มีความ
เชี่ยวชาญและมบีุคลากรที่พรอ้มส าหรบัการบรกิารดงักล่าว 

และมีศักยภาพสนับสนุนให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ทันกับ
ความต้องการของลูกค้า เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการ
ส่งออกที่เพิม่ขึน้จากการขยายตวัขององค์กร จงึถอืว่าอตัรา
ค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราทีเ่หมาะสม 

STL มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการขนส่งและ
ด าเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตรา
ค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของ 
STL อย่างสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาดของ
ผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน รวมไปถึงมีเงื่อนไขทาง
การค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

เจา้หนี้การคา้ 9.83 8.71 เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและ
ค่าใชจ้า่ยขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

เจา้หนี้อื่น 0.32 0.36 เ ป็นเจ้าหนี้ อื่ นที่ เกิดจากรายการกลุ่ มต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าใชจ้่าย 

คา้งจ่าย 

0.79 1.46 เป็นค่าขนส่งคา้งจ่ายจากรายการดงักล่าวขา้งตน้ เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิและเป็นรายการค่าใช้จ่ายคา้งจ่ายปกต ิจงึ
พจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวาม
สมเหตุสมผล 

PSE นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

บรษิทัฯ      

รายไดจ้ากการ
ขายวสัดุ
โรงงาน 

6.08 6.00 บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหน่ายสารเคมี น ้ ามัน
เชื้อเพลงิ และอุปกรณ์ท าความสะอาดเบ้ามอืใหก้บั PSE ซึ่ง
เป็นผูใ้หบ้รกิารในการท าความสะอาดเครื่องจกัรอุปกรณ์ของ
บริษัทฯ ทัง้นี้ เนื่องจากบริษัทฯ  มีการสัง่ซื้อสารเคมีและ
อุปกรณ์เป็นจ านวนมากเป็นประจ า ในขณะที่ PSE ใช้
วตัถุดบิและอุปกรณ์ดงักล่าวในปรมิาณน้อย ดงันัน้ เพื่อเป็น
การประหยัดต้นทุนการสัง่ซื้อสารเคมี อุปกรณ์  และการ
บริหารสินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรษิทัฯ จงึแบ่งขายวตัถุดบิและอุปกรณ์ดงักล่าวใหแ้ก่ PSE 

ในราคาตน้ทุนเฉลีย่ของบรษิทัฯ   

เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากเป็นการประหยดั
ตน้ทุนการสัง่ซื้อของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัในภาพรวม และ
เป็นไปตามราคาที่สะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงมี
เงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าว
มคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

รายได้
ค่าบรกิารอื่นๆ 

- 0.03 บรษิทัฯ  เรยีกเก็บค่าบรกิารอนิเทอร์เน็ตกบั PSE จาก
การที่พนักงานบริษัทเข้าใช้งาน  ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ 
บมจ. ทโีอท ีเรยีกเกบ็จากบรษิทัฯ  

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราที่เรยีกเก็บตามราคา
ตลาด รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ลูกหนี้อืน่ 0.51 0.41 เป็นลูกหนี้อื่นทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าผลติ 

และตดิตัง้
เครื่องจกัร 

847.08 508.51 บริษัทฯ ได้ว่ าจ้าง PSE ออกแบบ ผลิต และติดตัง้ 
เนื่องจากมคีวามเชี่ยวชาญเกีย่วกบัการออกแบบ ตดิตัง้ และ
ดูแลรกัษาซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัการผลิต
ถุงมอืใหก้บับรษิทัฯ มาอย่างยาวนาน โดยจดัท าเป็นสญัญา
ตามแต่ละโครงการที่ได้มีการว่าจ้าง อีกทัง้ การผลิตและ
ติดตัง้เครื่องจักรในการผลิตถุงมือยางถือเป็นการเข้าถึง
เทคโนโลยใีนการผลิตที่เป็นความลบัทางการค้าที่ บรษิัทฯ 
ไม่ประสงคใ์หบุ้คคลภายนอกเขา้ล่วงรูเ้ทคโนโลยใีนการผลติ 
ซึ่งอตัราดงักล่าวสอดคล้องตามผู้ประกอบกิจการรายอื่นที่
เป็นกจิการประเภทเดยีวกนั 

PSE มคีวามช านาญในงานดงักล่าว รวมไปถงึมบีุคลากร
ที่มปีระสบการณ์และเครื่องมอืที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ 
โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ใน
ตลาด รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าซื้อ 

อะไหล่อุปกรณ์ 

154.15 106.40 บรษิัทฯ ซื้ออะไหล่อุปกรณ์กบั PSE เช่น มอเตอร์ ปัม๊ 
วาล์ว  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  ซึ่ง PSE มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรบัการ
ผลิตถุงมอืให้กบักลุ่มบรษิัทและท าการซื้อเป็นปรมิาณมาก
ร่วมกบัการสัง่ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ในลกัษณะใกล้เคียงกนัของ
กลุ่มบรษิัทศรตีรงั ทัง้นี้ อตัราดงักล่าวเป็นอตัราเทียบเคยีง
ไดก้บัราคาตลาด 

PSE มคีวามช านาญในงานดงักล่าว โดยมรีาคาซื้อขาย
ที่สามารถเทียบเคียงได้ในตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทาง
การค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

Maintenance 

Service  
- ค่าซ่อมบ ารุง 

595.51 189.25 บริษัทฯ จ่ ายค่ าซ่อมบ ารุ ง ให้แก่  PSE ซึ่ งมีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัการออกแบบ ติดตัง้ และดูแลรกัษาซ่อม
บ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรบัการผลิตถุงมือให้กับ
บรษิัทฯ มาอย่างยาวนาน โดยเป็นการให้บรกิารผ่านใบสัง่
ซื้อ (Purchase Order) อกีทัง้ การบ ารุงดูแลรกัษาซ่อมบ ารุง
เครื่องจกัรในการผลติถุงมอืยางถอืเป็นการเขา้ถงึเทคโนโลยี
ในการผลติที่เป็นความลบัทางการคา้ที่ บรษิทัฯ ไม่ประสงค์
ให้บุคคลภายนอกเข้าล่วงรู้ นอกจากนี้ การว่าจ้างดงักล่าว
จาก PSE ท าให้ไม่ต้องจดัหาพนักงานของบรษิทัฯ เอง ซึ่ง
เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทัง้นี้  อัตรา
ค่าบรกิารดงักล่าวสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด 

PSE มคีวามช านาญในงานดงักล่าว รวมไปถงึมบีุคลากร
ที่มปีระสบการณ์และเครื่องมอืที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ 
โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ใน
ตลาด รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

Cleaning 

Service / 
ค่าบรกิาร 
ท าความสะอาด 

81.07 106.32 บรษิทัฯ จ่ายค่าบรกิารท าความสะอาดเครื่องจกัรให้กบั 

PSE เนื่องจาก PSE มคีวามช านาญและความเชีย่วชาญดา้น
อุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตถุงมือ  โดยเป็นการ
ให้บริการผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase Order) อีกทัง้ การท า
ความสะอาดเครื่องจกัรในการผลิตถุงมอืยางซึ่งถอืเป็นการ
เข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นความลับทางการค้าที่
บริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้าล่วงรู้ โดยอตัรา
ค่าบรกิารสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาด 

PSE มคีวามช านาญในงานดงักล่าว รวมไปถงึมบีุคลากร
ที่มปีระสบการณ์และเครื่องมอืที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ 
โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ใน
ตลาด รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

Calibrate /  

ค่าสอบเทยีบ 

4.67 5.92 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการสอบเทียบความเที่ยงตรงของ
เครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆ ให้กบั PSE โดยเป็นการให้บรกิาร
ผ่านใบสัง่ซื้อ (Purchase Order) เนื่องจาก PSE ได้รบัการ
รับรอง ISO IEC17025 ทางด้านมาตรฐานการสอบเทียบ 

PSE มคีวามช านาญในงานดงักล่าว รวมไปถงึมบีุคลากร
ที่มปีระสบการณ์และเครื่องมอืที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ 
โดยอตัราค่าบรกิารเป็นอตัราทีส่ามารถเทยีบเคยีงไดใ้นธุรกจิ
ประเภทเดียวกันในตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้า
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(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

และมอีุปกรณ์ บุคลากรที่พร้อมส าหรบัการให้บรกิาร กรณี
เร่งด่วนสามารถเขา้ด าเนินการได้ทนัที โดยอตัราค่าบรกิาร
ก าหนดตามประเภทอุปกรณ์ซึง่อตัราบรกิารดงักล่าวสามารถ
เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของงานสอบเทียบอื่นๆ  จาก
บุคคลภายนอก 

ทัว่ไป จึงพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม
และมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าบรกิารอื่นๆ 0.20 0.36 บรษิทัฯ จ่ายค่าบรกิารขนส่งอุปกรณ์และค่าบรกิารตรวจ
รบัรองทรพัยส์นิ เช่น เครน ลฟิท ์ใหแ้ก่ PSE ตามขอ้ตกลงที่
ระบุไวใ้นใบสัง่ซื้อ ซึง่เป็นการใหบ้รกิารเป็นครัง้คราว 

บริการดังกล่าวเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต 
ติดตัง้เครื่องจักร และการซ่อมบ ารุง โดย  PSE มีความ
ช านาญในงานดงักล่าว รวมไปถงึมบีุคลากรทีม่ปีระสบการณ์
และเครื่องมอืทีเ่กีย่วขอ้งในการใหบ้รกิาร โดยอตัราค่าบรกิาร
เป็นอตัราที่สามารถเทยีบเคยีงได้ในธุรกิจประเภทเดยีวกนั
ในตลาด รวมไปถึงมเีงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพจิารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

ค่าวสัดุโรงงาน 0.20 1.08 บรษิัทฯ ซื้อวาล์วควบคุม (Control valve) ขี้เลื่อย และ
อุปกรณ์เบด็เตลด็ เช่น ตาขา่ย ชัน้วางของ เป็นตน้ จาก PSE 

โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกับราคา
ตลาดได ้

รายการดงักล่าวเป็นราคาที่สามารถเทยีบเคยีงกบัราคา
ตลาดได้ รวมไปถึงมเีงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพจิารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 0.08 0.17 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการใช้สถานที่ในการจัดอบรมแก่  
PSE เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดอบรมของกลุ่ม
บรษิัทอย่างมปีระสทิธิภาพ โดยเรยีกเก็บค่าบรกิารในราคา
ต้นทุนเฉลี่ยของ PSE ซึ่งราคาดงักล่าวเป็นราคาที่สามารถ
เทยีบเคยีงกบัค่าบรกิารในการจดัหาสถานทีอ่บรมภายนอก 

เป็นการประหยดัต้นทุนการจัดอบรมของบริษัทฯและ
กลุ่มบรษิทัในภาพรวม จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมี
ความเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
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ของรายการ
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(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

เจา้หนี้การคา้ 118.54 93.52 เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

เจา้หนี้อื่น 0.00  0.21  เ ป็นเจ้าหนี้ อื่ นที่ เกิดจากรายการกลุ่ มต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

TK ดร. ไวยวุฒ ิ 

สนิเจรญิกุล 

เป็นผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่และ
เป็นกรรมการ 

บรษิทัฯ    ก่อนการควบบริษัท (รายการระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 
2561 – 31 ม.ีค. 2562) 

 

รายได ้

จากการขาย
วสัดุโรงงาน 

0.34  - บรษิทัฯ จ าหน่ายกล่องบรรจุถุงมอืยางและสารเคมใีห้แก่ 
TK เพื่อใช้บรรจุถุงมือยาง กรณีกล่องบรรจุถุงมือยางเกิด
ความเสียหายระหว่างการขนส่งหรอืการจัดเก็บของลูกค้า
และเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต โดยราคาซื้อขายเป็นราคา
ต้นทุนของบรษิทัฯ บวกค่าด าเนินการที่เกีย่วขอ้งและก าไรที่
เหมาะสม 

บรษิทัฯ จ าหน่ายกล่องบรรจุถุงมอืยางและสารเคมใีหแ้ก่ 
TK ในราคาตน้ทุนของบรษิทัฯ บวกค่าด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้ง
และก าไรทีเ่หมาะสม รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึ
พจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวาม
สมเหตุสมผล 

 

ค่าซื้อถุงมอื 276.82  - บรษิัทฯ ซื้อถุงมอืยางจาก TK ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยาง
รายหนึ่งที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ ช่วยลดความเสี่ยงในการ
จดัหาผลิตภณัฑ์ โดยเป็นการซื้อขายภายใต้สญัญาซื้อขาย
ถุงมอืยางทัง้หมด โดยมรีาคาซื้อขายตามเงื่อนไขการส่งมอบ
หน้าโรงงาน (EX Factory) และสามารถเทยีบเคยีงกบัราคา
สนิคา้ประเภทใกลเ้คยีงกนักบัทีบ่รษิทัฯ จ าหน่ายในช่วงเวลา
เดยีวกนัได ้

ราคาซื้ อถุ งมือยางจาก  TK เ ป็นราคาที่ ส ามารถ
เทียบเคียงกับราคาตลาดที่บริษัทฯ  ขายถุงมือยางให้แก่
บุคคลอื่นได้ มีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป และเป็นราคาที่
บริษัทได้รบัอัตราก าไรจากการขายถุงมือยางดังกล่าวใน
อตัราที่เหมาะสม จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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บุคคล /  
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ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 
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งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

เจา้หนี้การคา้ 17.10  - เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกตแิละเป็นรายการเจ้าหนี้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

PS 

  

นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

  

บรษิทัฯ       

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 0.11  1.16  บรษิทัฯ มคีวามต้องการใช้แรงงานเพิม่ขึ้นในช่วงเวลาสัน้ๆ 
เช่น ในช่วงที่บรษิทัฯ มยีอดการสัง่ซื้อถุงมอืยางที่มลีกัษณะ
บรรจุภณัฑ์ที่หลากหลายกว่าปกติ และในช่วงที่แรงงานซึ่ง
เป็นแรงงานต่างด้าวบางส่วนต้องไปด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง
ตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวกบัหน่วยงานราชการต่างๆ 

ท าใหบ้รษิทัฯ มแีรงงานบรรจุภณัฑ์รายวนัไม่เพยีงพอ เป็น
ต้น บริษัทฯ  จึงว่าจ้างพนักงานของ PS เป็นรายวันใน
ช่วงเวลาดังกล่าว โดยอัตราค่าจ้างที่บริษัทฯ จ่ายให้ PS 

เท่ากบัอตัราค่าจา้งที ่PS จ่ายใหพ้นักงานจรงิ  

รายการดงักล่าวเป็นการสะท้อนต้นทุนที่แท้จรงิ รวมไป
ถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

  

STI  นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

  

บรษิทัฯ        

รายได ้

จากการขาย 

ถุงมอืยาง 

236.03  - บรษิทัฯ ขายถุงมอืยางใหก้บั STI  เพื่อท าการจ าหน่าย
ใหแ้ก่ลูกคา้ต่างประเทศบางราย โดยเป็นการขายผ่านใบสัง่
ซื้อ (Purchase Order) ทัง้หมด โดยราคาถุงมอืยางที่ท าการ
ซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของบรษิัทฯ  บวกก าไรตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาวตัถุดิบ
หลกั คอื น ้ายางข้น ต้นทุนการผลิต อตัราแลกเปลี่ยน และ
สถานการณ์ตลาดของราคาถุงมือยางในตลาดโลก ในการ
ก าหนดราคาซื้อขายถุงมอืยางมกีารก าหนดราคาขายถุงมอื
ยางเป็นรายเดือน ทัง้นี้ ราคาซื้อขายดงักล่าวเป็นราคาที่ได้

รายการดงักล่าวเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคยีงกบั
ราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้แก่ลูกค้ารายอื่นได้ 
และเป็นราคาขายที่สะท้อนรูปแบบการท าธุรกิจที่เหมาะสม 
รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่า
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 บรษิัทฯ สามารถย้ายการขาย
ถุงมอืยางจาก STI มาทีบ่รษิทัฯ ทัง้หมดแลว้ จะไม่มรีายการ
ดงักล่าวต่อไปในอนาคต 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

พิจารณาถึงอัตราก าไรที่ STI พึงได้รบัตามรูปแบบการท า
ธุรกิจของผู้จัดจ าหน่ายถุงมือยางอย่างเหมาะสม  ทัง้นี้   
บริษัทฯ ไม่มีแผนการน า  STI  มาอยู่ภายใต้บริษัทฯ 
เนื่องจาก STI ประกอบธุรกจิจ าหน่ายยางธรรมชาตเิป็นหลกั 

ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 บรษิัทฯ สามารถย้ายการขาย
ถุงมอืยางจาก STI มาทีบ่รษิทัฯ ไดท้ัง้หมดแลว้ 

รายได ้

จากการขาย
วสัดุโรงงาน 

0.14 - บรษิทัฯ จ าหน่ายกล่องบรรจุถุงมอืยางใหแ้ก่ STI เพื่อใช้
บรรจุถุงมอืยาง กรณีกล่องบรรจุถุงมอืยางเกดิความเสยีหาย
ระหว่างการขนส่งหรอืการจดัเกบ็ของลูกคา้ โดยราคาซื้อขาย
เป็นราคาต้นทุนของบรษิทัฯ  บวกค่าด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง
และก าไรทีเ่หมาะสม  

บริษัทฯ จ าหน่ายกล่องบรรจุถุงมือยางให้แก่ STI ใน
ราคาต้นทุนของบรษิทัฯ บวกค่าด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งและ
ก าไรที่เหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึง
พจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวาม
สมเหตุสมผล 

ค่าบรกิารอื่นๆ 

- ค่าทีป่รกึษา 
- 6.65 บรษิัทฯ จ่ายค่าบรกิารสรรหาที่ปรกึษาให้กับ STI โดย

พิจารณาคุณสมบัติที่ เหมาะสมตามเกณฑ์ของบริษัทฯ 
ภายใต้  Service Agreement  ส าหรับการให้บริการแก่ 
บรษิัทฯ เพื่อเป็นที่ปรกึษาทางธุรกิจ ท าให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ทางธุรกิจของบรษิัทฯ โดยหาก
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
คุณสมบัติที่ครบถ้วนของที่ปรึกษาแล้ว อัตราค่าบริการ
ดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 

พจิารณาจากคุณสมบตัขิองที่ปรกึษาและบทบาทของที่
ปรึกษาที่มีให้แก่บริษัทฯ แล้ว  พิจารณาเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

STU นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ    ก่อนการปรบัโครงสรา้งบรษิทัฯ  (รายการระหว่างวนัที ่1 

มกราคม 2561 – วนัที ่30 กนัยายน 2562) 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

  

  

รายได ้

จากการขาย 

ถุงมอืยาง 

237.86 - บรษิทัฯ ขายถุงมอืใหก้บั STU เพื่อท าการจ าหน่ายใหแ้ก่
ลูกคา้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยเป็นการขายผ่านใบสัง่ซื้อ 

(Purchase Order) ทัง้หมด โดยราคาถุงมอืยางที่ท าการซื้อ
ขายเป็นราคาต้นทุนของบริษัทฯ บวกก าไรตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาวตัถุดิบ
หลกั คอื น ้ายางข้น ต้นทุนการผลิต อตัราแลกเปลี่ยน และ
สถานการณ์ตลาดของราคาถุงมอืในตลาดโลก ในการก าหนด
ราคาซื้อขายถุงมอืมกีารก าหนดราคาขายถุงมอืยางเป็นราย
เดือน ทัง้นี้ ราคาซื้อขายดงักล่าวเป็นราคาที่ได้พจิารณาถงึ
อตัราก าไรที ่STU พงึไดร้บัตามรปูแบบการท าธุรกจิของผูจ้ดั
จ าหน่ายถุงมอืยางอย่างเหมาะสม ทัง้นี้ บรษิัทฯ เข้าซื้อหุน้ 
STU 100% จาก STA เพื่อเป็นการปรบัโครงสรา้งของกลุ่ม
บรษิทัในการจดักลุ่มธุรกจิถุงมอืยางใหอ้ยู่ภายใต้การถือหุ้น
ของบรษิทัฯ ในวนัที ่30 ก.ย. 2562 

รายการดงักล่าวเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคยีงกบั
ราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้แก่ลูกค้ารายอื่นได้ 
และเป็นราคาขายที่สะท้อนรูปแบบการท าธุรกิจที่เหมาะสม 

จึงพจิารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมคีวามเหมาะสมและมี
ความสมเหตุสมผล 

ลูกหนี้การคา้ 97.72 - เป็นลูกหนี้การคา้ทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิและเป็นรายการลูกหนี้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

SDS 

  

นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

บรษิทัฯ       

เจา้หนี้อื่น 0.01 - เ ป็นเงินทดรองจ่ ายให้พนักงานของบริษัทฯ ไป
ปฏบิตังิานที่ SDS ซึ่งจะท าการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลงั
เมื่อปฏบิตังิานเสรจ็ 

เป็นยอดคงค้างตามรายการธุรกิจปกติของบรษิัทฯจึง
พจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวาม
สมเหตุสมผล 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

SDS 

  

  

นิตบิุคคล 

ทีผู่ถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 
และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

  

  

SDME (บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ) หลงัการปรบัโครงสรา้งบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ  เขา้ซื้อหุน้ 
SDME 100% จากกลุ่มSTA ในวนัที ่28 ม.ิย. 2562 (รายการ
ระหว่างวนัที ่1 ก.ค. –  วนัที ่31 ธ.ค. 2562 และวนัที ่1 ม.ค. 
- วนัที ่31 ธ.ค. 2563)  

 

ค่าบรกิาร
ส านักงาน 

2.26 5.73  SDME จ่ า ยค่ าบ ริก า รส านั ก ง าน ให้กับ  SDS ซึ่ ง
ให้บริการด้านงานบริหารบุคลากร งานด้านบัญชีการเงิน 
และงานด้าน Branding โดยค่าบรกิารทีเ่รยีกเก็บเป็นอตัราที่
ได้ตกลงกนัตัง้แต่วนัที่ 15 ก.ย. 2562 และก าหนดนโยบาย
ใหม้กีารสอบทานทบทวนราคาทุกปีตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
ของสัญญา  โดย เ ป็นอัตราที่  SDME พิจารณาแล้วว่ า
สมเหตุสมผลหากเปรยีบเทยีบกบัการที่ต้องจดัหาพนักงาน
ในส่วนงานดงักล่าว หรอืการจดัหาพื้นที่ รวมถึงงานบรกิาร
ดงักล่าวดว้ยตวัเอง 

อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม หาก
เปรียบเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ SDME ต้องจัดหา
พนักงานในส่วนงานดงักล่าว รวมถงึงานบรกิารดงักล่าวด้วย
ตัวเอง นอกจากนี้  รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้า
ทัว่ไป จึงพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสม
และมคีวามสมเหตุสมผล 

เจา้หนี้อื่น 1.70 - เป็นเจา้หนี้อื่นทีเ่กดิจากกลุ่มค่าใชจ้่ายขา้งตน้ เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

STV 

  

  

นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

บรษิทัฯ       

รายได ้

จากการขาย 

ถุงมอืยาง 

8.27 37.61 บรษิทัฯ ขายถุงมอืยางใหก้บั STV เพื่อท าการจ าหน่าย
ใหแ้ก่ลูกคา้ในประเทศเวยีตนาม โดยเป็นการขายผ่านใบสัง่
ซื้อ (Purchase Order) ทัง้หมด โดยราคาถุงมอืที่ท าการซื้อ

รายการดงักล่าวเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคยีงกับ
ราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้แก่ลูกค้ารายอื่นได้ 
และเป็นราคาขายที่สะท้อนรูปแบบการท าธุรกิจที่เหมาะสม 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

  

  

ขายเป็นราคาต้นทุนของบริษัทฯ  บวกก าไรตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาวตัถุดิบ
หลกั คอื น ้ายางข้น ต้นทุนการผลิต อตัราแลกเปลี่ยน และ
สถานการณ์ตลาดของราคาถุงมอืในตลาดโลก ในการก าหนด
ราคาซื้อขายถุงมอืมกีารก าหนดราคาขายถุงมอืยางเป็นราย
เดือน ทัง้นี้ ราคาซื้อขายดงักล่าวเป็นราคาที่ได้พจิารณาถงึ
อตัราก าไรที ่STV พงึไดร้บัตามรปูแบบการท าธุรกจิของผูจ้ดั
จ าหน่ายถุงมอืยางอย่างเหมาะสม  

ทัง้นี้ หากบรษิทัฯ สามารถจ าหน่ายถุงมอืยางในประเทศ
เวียตนามได้เกินกว่า 10 ล้านชิ้นต่อเดือนเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือเมื่อ STA และบริษัทฯ 

พจิารณาว่าเหมาะสม แลว้แต่อย่างใดจะเกดิขึน้ก่อน บรษิทัฯ 

จะจดัตัง้บรษิทัย่อยเพื่อจดัจ าหน่ายในประเทศเวยีตนามเอง 
โดยไม่ขายถุงมอืยางผ่าน STV อกีต่อไป 

รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่า
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ลูกหนี้การคา้ 0.91 7.75 เป็นลูกหนี้การคา้ทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิและเป็นรายการลูกหนี้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่านายหน้า 0.23 0.47 บริษัทฯ จ่ายค่านายหน้าจากการติดต่อหาลูกค้าและ
ประสานงานด้านการขายถุงมอืยางใหก้บั STV ตามปรมิาณ
ที่ขายในอัตราที่ตกลงกันไว้ และเป็นอัตราค่านายหน้าที่
สามารถเทียบเคียงได้กบัอตัราค่านายหน้าที่บรษิัทฯช าระ
ใหแ้ก่ลูกคา้รายอื่น ทัง้นี้ บรษิทัฯได้จดัท านโยบายค่าใช้จ่าย

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม สามารถ
เทียบเคียงได้กับอัตราค่านายหน้าที่บริษัทฯ  ช าระให้แก่
ลูกคา้รายอื่น และเป็นไปเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกจิของ
บริษัทฯ รวมไปถึงมเีงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

ค่ าน ายห น้ า  (Commission Fee) ขอ งบริษัท ฯ  ซึ่ ง ไ ด้
ประกาศใช ้ณ วนัที ่7 ก.พ. 2563 

เจา้หนี้การคา้ 0.12 0.07 เป็นเจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากรายการกลุ่มต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

SDME 

  

  

นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

  

  

บรษิทัฯ      ก่อนการปรบัโครงสรา้งบรษิทัฯ (รายการระหว่างวนัที่ 1 

ม.ค. 2561 –  วนัที ่30 ม.ิย. 2562) 

 

รายได ้

จากการขาย 

ถุงมอืยาง 

410.96 - บริษัทฯ ขายถุงมือให้กับ SDME เพื่อท าการจ าหน่าย
ให้แก่ลูกค้าในประเทศจีน โดยเป็นการขายผ่านใบสัง่ซื้อ 

(Purchase Order) ทัง้หมด โดยราคาถุงมอืยางที่ท าการซื้อ
ขายเป็นราคาต้นทุนของบริษัทฯ บวกก าไรตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาวตัถุดิบ
หลกั คอื น ้ายางข้น ต้นทุนการผลิต อตัราแลกเปลี่ยน และ
สถานการณ์ตลาดของราคาถุงมอืยางในตลาดโลก ในการ
ก าหนดราคาซื้อขายถุงมอืมกีารก าหนดราคาขายถุงมอืยาง
เป็นรายเดือน ทัง้นี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้
พจิารณาถงึอตัราก าไรที ่SDME พงึไดร้บัตามรปูแบบการท า
ธุรกจิของผูจ้ดัจ าหน่ายถุงมอืยางอย่างเหมาะสม 

รายการดงักล่าวเป็นราคาขายที่สามารถเทียบเคยีงกบั
ราคาตลาดที่บริษัทฯ ขายถุงมือยางให้แก่ลูกค้ารายอื่นได้ 
และเป็นราคาขายที่สะท้อนรูปแบบการท าธุรกิจที่เหมาะสม 
รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่า
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ลูกหนี้การคา้ 283.44 - เป็นลูกหนี้การคา้ทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิและเป็นรายการลูกหนี้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

SAC 

  

  

  

นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

  

  

  

บรษิทัฯ       

รายได ้

จากการขาย
วสัดุโรงงาน 

1.08 0.84 บริษัทฯ จ าหน่ายสารเคมีและน ้ามนัเชื้อเพลิงให้ SAC 
เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารสัง่ซื้อวสัดุโรงงานเป็นปรมิาณมากใน
การผลติ ในขณะที่ SAC ใช้วตัถุดบิดงักล่าวในปรมิาณน้อย 

ดงันัน้ เพื่อเป็นการประหยดัตน้ทุนการสัง่ซื้อสารเคมแีละการ
บริหารสินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 

บรษิทัฯ จงึไดจ้ าหน่ายสารเคมแีละน ้ามนัเชือ้เพลงิ โดยราคา
น ้ ามันรถอ้างอิงตามราคาน ้ ามัน ณ วันที่ซื้อขาย สะท้อน
ต้นทุนที่เกี่ยวขอ้งและผลก าไรที่เหมาะสมของบรษิทัฯ  และ
ราคาสารเคมีเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้องและผล
ก าไรทีเ่หมาะสมของบรษิทัฯ  

รายการดังกล่าวเป็นอัตราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึง
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตราก าไรที่เหมาะสม รวมไปถึงมี
เงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าว
มคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

รายได้
ค่าบรกิารอื่นๆ 

6.98 4.84 บรษิทัฯ ขายไอน ้า (Steam) ใหก้บั  SAC เนื่องจากทาง 
SAC ไม่มีเครื่องจักรในการผลิต Steam ของตนเอง โดย
ก าหนดอตัราค่าไอน ้า (Steam) ที่สะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวขอ้ง
และผลก าไรทีเ่หมาะสมของบรษิทัฯ   

รายการดังกล่าวเป็นอัตราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึง
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตราก าไรที่เหมาะสม รวมไปถึงมี
เงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าว
มคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ลูกหนี้อืน่ 0.37 0.48 เป็นลูกหนี้อื่นทีเ่กดิจากกลุ่มรายไดข้า้งตน้ เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 0.06 0.12 บริษัทฯ ซื้อท่อไฮโดรลิกกับ SAC เพื่อใช้ในการบ ารุง
และซ่อมแซมเครื่องจกัร โดยเป็นการซื้อขายผ่านใบสัง่ซื้อ 

(Purchase Order)  โดยราคาซื้อขายอ้างองิจากราคาที่ขาย
ให้ลูกค้าทัว่ ไป  ซึ่ งราคาดังกล่าวเ ป็นราคาที่สามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัราคาตลาดได ้

รายการดังกล่าวเป็นราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ทัว่ไป รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

IBC นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

บรษิทัฯ      

ค่าบรกิาร
สารสนเทศและ
งานบ ารุงรกัษา
ระบบ SAP 

7.24 46.14 บรษิัทฯ ได้ใช้บรกิารเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศและงาน
บ ารุงรกัษาระบบ SAP จาก IBC ได้แก่ ค่าเช่าคอมพวิเตอร์ 
ค่าบรกิารงานด้านฮาร์ดแวร์ ค่าบรกิารงานด้านซอฟท์แวร์ 
เป็นตน้ เนื่องจาก IBC มอีุปกรณ์และบุคลากรทีพ่รอ้มส าหรบั
การให้บริการดังกล่าว  โดยอัตราค่าบริการก าหนดตาม
ประเภทของงานสารสนเทศ สามารถเทยีบเคยีงกบัผูบ้รกิาร
รายอื่น เช่น ค่าเช่าคอมพวิเตอร ์Notebook มอีตัราค่าบรกิาร
คิดต่อเครื่องต่อเดือน เทียบเท่ากับผู้บริการรายอื่นคิดใน
อัตราเดียวกัน และอัตราค่าบริการด้านฮาร์ดแวร์ บริการ
ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ คดิอตัราค่าบรกิาร ต่ออุปกรณ์
ต่ อ เ ค รื่ อ ง ต่ อ เ ดื อ น  โ ด ย ส า ม า ร ถ เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ 

ผู้บริการรายอื่นที่ให้บรกิารในลกัษณะงานใกล้เคียงกนัซึ่ง
อาจแตกต่างในรายละเอยีดเรื่องของพื้นที่ ชนิดของอุปกรณ์
ทีใ่หบ้รกิาร 

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม และเป็น
อัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการใน
ลกัษณะใกล้เคยีงกนั หรอืสามารถเทียบเคยีงกนัได้ รวมไป
ถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าบรกิาร - 16.97 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการให้กับ IBC ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริการของบุคลากร 2 ท่าน ภายใต้ Secondment 

Agreement เพื่อให้บริการแก่บริษัทฯ  และทีมงานฝ่าย
การตลาดและฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการ
ก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ แผน กลยุทธ์ ในการด าเนินการ
ด้านการตลาดและการพฒันา จดัการด้านผลติภณัฑ์ เพื่อให้
การด าเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยหากพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 

เนื่องจากค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถหาราคาตลาด
เทยีบเคยีงได ้อย่างไรกต็ามอย่างไรกต็าม หากพจิารณาจาก
คุณสมบัติของที่ปรึกษาแต่ละรายแล้ว  พิจารณาเห็นว่า
รายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

ประสบการณ์  และคุณสมบตัทิีค่รบถว้นแลว้ อตัราค่าบรกิาร
ดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผล 

เจา้หนี้การคา้ 1.86 8.62 เป็นเจ้าหนี้การค้าที่ เกิดจากรายการกลุ่มค่าใช้จ่าย
ขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

  ค่าใชจ้่าย 

คา้งจ่าย 

2.23 - เป็นค่าบรกิารระบบสารสนเทศและงานบ ารุงรกัษาระบบ 

SAP คา้งจ่ายจากรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติและเป็นรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จึง
พจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวาม
สมเหตุสมผล 

  เจา้หนี้อื่น 0.01 - เป็นเงนิทดรองจ่ายใหพ้นักงานของ IBC ไปปฏบิตังิานที่
บริษัทฯ ซึ่งจะท าการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อ
ปฏบิตังิานเสรจ็ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกต ิจงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

 

IBC  

  

  

นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

STU (บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ) หลงัการปรบัโครงสรา้งบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ  เขา้ซื้อหุน้ 
STU 100% จาก STA ในวันที่  30 ก.ย. 2562 (รายการ
ระหว่างวนัที่ 1 ต.ค.–  วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 และวนัที่ 1 ม.ค. 
- วนัที ่31 ธ.ค. 2563)  
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

  

  

  

ค่าบรกิาร
สารสนเทศและ
งานบ ารุงรกัษา
ระบบ SAP 

0.03 0.14  STU จ่ายค่าบรกิารงานด้านซอฟท์แวร์ เกี่ยวกบัระบบ 
Maintenance Service ขอ ง โปร แก รม  SAP ใ ห้กับ  IBC 
เนื่องจาก IBC มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมส าหรบัการ
ให้บรกิารดงักล่าว โดยอตัราค่าบรกิารก าหนดตามประเภท
ของงานสารสนเทศสามารถเทยีบเคยีงกับผูบ้รกิารรายอื่นที่
ให้บริการในลักษณะงานใกล้เคียงกันซึ่งอาจแตกต่างใน
รายละเอยีดเรื่องของพืน้ทีแ่ละชนิดของอุปกรณ์ทีใ่หบ้รกิาร  

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสม และเป็น
อัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการใน
ลกัษณะใกล้เคยีงกนั หรอืสามารถเทียบเคยีงกนัได้ รวมไป
ถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าใชจ้่าย 

คา้งจ่าย 

0.00 - เป็นการตัง้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  จากรายการดังกล่าว
ขา้งตน้ 

เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการคา้ปกติ จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

  เจา้หนี้การคา้ 0.01 0.01 เป็นเจา้หนี้การคา้ทีเ่กดิจากกลุ่มค่าใชจ้่ายขา้งตน้ เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

IBC  

  

นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

SDME (บรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ) หลงัการปรบัโครงสรา้งบรษิทัฯ  โดยบรษิทัฯ เขา้ซื้อหุน้ 
SDME 100% จากกลุ่ม STA ในวนัที ่28 ม.ิย. 2562 (รายการ
ระหว่างวนัที ่1 ก.ค. –  วนัที ่31 ธ.ค. 2562 และวนัที ่1 ม.ค. 
- วนัที ่31 ธ.ค. 2563)  
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

  

  

ค่าบรกิาร
สารสนเทศและ
งานบ ารุงรกัษา
ระบบ SAP 

- 0.11 SDME จ่ายค่าบรกิารงานด้านซอฟทแ์วร์ เกีย่วกบัระบบ 
Maintenance Service ขอ ง โปร แก รม  SAP ใ ห้กับ  IBC 
เนื่องจาก IBC มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมส าหรบัการ
ให้บรกิารดงักล่าว โดยอตัราค่าบรกิารก าหนดตามประเภท
ของงานสารสนเทศสามารถเทยีบเคยีงกบัผูบ้รกิารรายอื่นที่
ให้บริการในลักษณะงานใกล้เคียงกันซึ่งอาจแตกต่างใน
รายละเอยีดเรื่องของพืน้ทีแ่ละชนิดของอุปกรณ์ทีใ่หบ้รกิาร 

อัตราค่าบริการดงักล่าวเป็นอตัราที่เหมาะสมและเป็น
อัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการใน
ลกัษณะใกล้เคยีงกนั หรอืสามารถเทียบเคยีงกนัได้ รวมไป
ถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

  เจา้หนี้การคา้ - 0.11 เป็นเจา้หนี้การคา้ทีเ่กดิจากกลุ่มค่าใชจ้่ายขา้งตน้ เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การช าระเงินที่เป็นเงื่อนไข
ทางการค้าปกติ และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ จึงพิจารณา
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ
สมเหตุสมผล 

SRP 

  

  

นิตบิุคคลที ่
ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่มี
อ านาจควบคุม 

และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

  

  

บรษิทัฯ       

รายได้
ค่าบรกิารอื่นๆ 

- 0.10 บริษัทฯ  มีร ายได้จากการจ าหน่ายถังพลาสติกสีฟ้ า  
(มือสอง) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว  ให้กับ SRP โดย
ราคาซื้อขายเป็นราคาทีส่ามารถเทยีบเคยีงกบัราคาตลาดได้  

 

รายการดงักล่าวเป็นราคาตลาด สามารถเทยีบเคยีงได้
กบัการจ าหน่ายใหก้บัลูกค้ารายอื่น รวมไปถงึมเีงื่อนไขทาง
การค้าทัว่ไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

เงนิทดรองจ่าย 0.00 - บริษัทฯ จ่ายเงินทดรองให้พนักงานที่ไปปฏิบัติงาน
ให้กับ SRP ซึ่งจะท าการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังเมื่อ
ปฏบิตังิานเสรจ็ 

เป็นยอดคงค้างตามรายการธุรกิจปกติของบรษิัทฯจึง
พจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวาม
สมเหตุสมผล 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

บจก.  
อเลค-เทค  
เอน็จเินียริง่  
  

  

นิตบิุคคลทีเ่ป็น
คู่สมรสของ 
นางอรลกัษณ์ 

นาคนิทร ์  
ซึง่เป็นผูด้ ารง
ต าแหน่งระดบั
บรหิารในสาย
งานบญัชหีรอื
การเงนิทีเ่ป็น
ระดบัผูจ้ดัการ
ฝ่ายขึน้ไปหรอื
เทยีบเท่า 

บรษิทัฯ       

ค่าซื้ออะไหล่
อุปกรณ์ 

0.00 - บรษิัทฯ ซื้อเครื่องตรวจจบัควนักบั บจก. อเลค-เทค เอ็นจิ
เนียริ่ง ซึ่งได้เสนอราคาและราคาจัดซื้อจัดจ้างได้ผ่าน
กระบวนการเปรียบเทียบราคาจากฝ่ายจดัซื้อ ซึ่งสามารถ
เทยีบเคยีงไดก้บัราคาทอ้งตลาด 

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราที่ได้ผ่านกระบวนการ
เปรยีบเทียบราคาและเป็นราคาตลาด รวมไปถึงมเีงื่อนไข
ทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

Maintenance 

Service /  
ค่าซ่อมบ ารุง 

0.00 - บรษิัทฯ จ่ายค่าซ่อมบ ารุงระบบไฟเบอร์ออฟติกให้กับ 
บจก. อเลค-เทค เอน็จเินียริง่ ซึ่งได้เสนอราคาค่าบรกิารและ
ราคาจดัซื้อจดัจา้งไดผ้่านกระบวนการเปรยีบเทยีบราคาจาก
ฝ่ายจดัซื้อ ซึง่สามารถเทยีบเคยีงไดก้บัราคาทอ้งตลาด 

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราที่ได้ผ่านกระบวนการ
เปรยีบเทียบราคาและเป็นราคาตลาด รวมไปถึงมเีงื่อนไข
ทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็ว่ารายการดงักล่าวมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

การไฟฟ้าสว่น
ภูมภิาค 

  

  

  

นิตบิุคคลที่
กรรมการ  
โดย ดร.วรีกร 
อ่องสกุล เป็น
กรรมการ 
  

  

  

บรษิทัฯ       

ค่าตดิตัง้ระบบ
ไฟฟ้าแรงสงู 

10.63 3.12 บรษิทัฯ จ่ายค่าตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแรงสูงใหก้บัการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค โดยเป็นการขยายพื้นที่จ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อใช้
ในการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคเรยีกเกบ็กบัผูป้ระกอบการรายอื่น  

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราที่เรยีกเก็บตามราคา
ตลาด รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

ค่าไฟฟ้า 617.43 629.73 บรษิทัฯ จ่ายค่าไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ซึง่ใช้
ในการผลิตสนิคา้และการด าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ  ซึ่งเป็น
อัตราเดียวกับที่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคเรียกเก็บกับ
ผูป้ระกอบการรายอื่น  

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราที่เรยีกเก็บตามราคา
ตลาด รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

ค่าซ่อมบ ารุง
ระบบไฟฟ้า 

0.03 0.06 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการในการตรวจหาจุดร้อนหรือจุด
สัมผัสทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคเรยีกเกบ็กบัผูป้ระกอบการรายอื่น  

อตัราค่าบรกิารดงักล่าวเป็นอตัราที่เรยีกเก็บตามราคา
ตลาด รวมไปถงึมเีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป จงึพจิารณาเหน็
ว่ารายการดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและมคีวามสมเหตุสมผล 

น า ย อ นั น ต์  
พฤกษานุศักดิ ์
และนางสุรยีพ์ร 
พฤกษานุศักดิ ์
( เสียชีวิตแล้ว 
โดยนายอนันต์ 
พฤกษานุศักดิ ์
ใ น ฐ า น ะ
ผูจ้ดัการมรดก) 

กรรมการและ
กรรมการ 
บรหิาร 

บรษิทัฯ  - 

 

82.10 บริษัทฯ ซื้ อที่ดินจากนายอนันต์  พฤกษานุศักดิ  ์ 
เนื้อที่รวม 137 ไร่ 1 งาน 50.8 ตารางวา มูลค่าซื้อขาย 
63,193,420 บาท และที่ดินของนางสุรยี์พร พฤกษานุศกัดิ ์
(โดยนายอนันต์ พฤกษานุศกัดิ ์ในฐานะผูจ้ดัการมรดก) เนื้อ
ทีร่วม 41 ไร่ 44.6 ตารางวา มลูค่าซื้อขาย 18,911,290 บาท 
เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ส าหรบัโรงงานผลติถุงมอืยางในพื้นที่ต าบล
ส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ซึ่งเป็นเขตพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษที่ได้ร ับการส่งเสริมการลงทุน BOI โดย
บรษิทัฯ จะไดร้บัการยกเวน้ภาษเีป็นระยะเวลา 8 ปี และสทิธิ
ประโยชน์ในค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 เท่า เป็น
ระยะเวลาเวลา 10 ปี รวมถึงได้รบัประโยชน์ด้านการขนส่ง
สนิค้า เนื่องจากอยู่ใกล้ด่านพรมแดนสะเดา สามารถขนส่ง
สินค้าโดยผ่านท่าเรือปีนัง ประเทศมาเลเซียได้ ท าให้
สามารถลดการกระจุกตัวของท่าเรือสงขลาและประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งอกีด้วย ราคาซื้อขายที่ดนิเป็นราคาที่
ตกลงกนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย โดยอา้งองิจากราคาประเมนิ
มูลค่าที่ดินจาก บจก. ที่ปรึกษา เฟิร์สสตาร์ ทัง้นี้ รายการ
ดงักล่าวไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่
5/2563 ในวนัที ่25 ส.ค. 2563 

ที่ดินดังกล่าวที่ตัง้อยู่ ในเขตพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ 

ที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน BOI มคีวามเหมาะสมในการ
ตัง้โรงงานถุงมอืของบรษิทัฯ จงึมคีวามสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการ
รองรบัการขยายก าลงัการผลติถุงมอืยาง อกีทัง้ ได้พจิารณา
แล้วเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสม 
เทยีบเคยีงกบัราคาประเมนิตามมลูค่าตลาดตามการประเมนิ
มลูค่าทีด่นิจากผูป้ระเมนิราคาอสิระ 
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บุคคล /  
นิติบุคคล 

ท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง 

ความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะ 

ของรายการ
ระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 

งบการเงินรวม 

(ล้านบาท) ความจ าเป็น / ความสมเหตุสมผลของรายการ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ม.ค. - 
ธ.ค. 62 

ม.ค. - 
ธ.ค. 63 

นางวรพรรณ 
นิรนัดรส์ุข 

น้องของ
กรรมการ  
(นายอนนัต์ 
พฤกษานุศกัดิ)์ 

บรษิทัฯ     

ซื้อทีด่นิ - 12.59 บริษัทฯ  ซื้ อที่ ดิน จากนางว รพรรณ นิ ร ันดร์ สุ ข  
เนื้อที่รวม 27 ไร่ 1 งาน 52.1 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ตัง้
ส าหรบัโรงงานผลติถุงมอืยางในพืน้ทีต่ าบลส านักขาม อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่
ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน BOI โดยบรษิัทฯ จะได้รบัการ
ยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา 8 ปี และสิทธิประโยชน์ใน
ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพิม่อกี 1 เท่า เป็นระยะเวลาเวลา 10 ปี 
รวมถงึได้รบัประโยชน์ด้านการขนส่งสนิคา้ เนื่องจากอยู่ใกล้
ด่านพรมแดนสะเดา สามารถขนส่งสนิคา้โดยผ่านท่าเรอืปีนัง 
ประเทศมาเลเซียได้ ท าให้สามารถลดการกระจุกตัวของ
ท่าเรือสงขลาและประหยดัค่าใช้จ่ายในการขนส่งอีกด้วย  
ราคาซื้อขายทีด่นิเป็นราคาทีต่กลงกนัระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย 
โดยอ้างองิจากราคาประเมนิมูลค่าที่ดนิจาก บจก. ที่ปรกึษา 
เฟิร์สสตาร์ ทัง้นี้ รายการดงักล่าวได้รบัอนุมตัจิากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 ในวนัที ่25 ส.ค. 2563 

ที่ดินดังกล่าวที่ตัง้อยู่ ในเขตพื้นที่ เศรษฐกิจพิเศษ 

ที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุน BOI มคีวามเหมาะสมในการ
ตัง้โรงงานถุงมือของบริษัทฯ เนื่ องจากมีแหล่งน ้ าอุดม
สมบูรณ์และไฟฟ้าเข้าถึง จึงมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการ
รองรบัการขยายก าลงัการผลติถุงมอืยาง อกีทัง้ ได้พจิารณา
แล้วเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสม 
เทยีบเคยีงกบัราคาประเมนิตามมลูค่าตลาดตามการประเมนิ
มลูค่าทีด่นิจากผูป้ระเมนิราคาอสิระ 
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12.3 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัรายการระหว่างกนั 

ในการท ารายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ และหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจนการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) ดว้ย 

มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

• คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะจดัใหม้ขี ัน้ตอนการพจิารณาอนุมตัริายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยง
กนัตามระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยอยู่ภายใต้กรอบจรยิธรรมทีด่แีละผ่านการกลัน่กรอง
จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นหลกั ซึง่จะดแูลใหก้ารปฏบิตัเิป็นไป
ตามข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตลอดจนพจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูการ
ท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อสาธารณชนใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น  

• การพจิารณาอนุมตัริายการจะค านึงถงึความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ โดย
พจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกตใินอุตสาหกรรม และ/หรอื  มกีารเปรยีบเทยีบกบั
ราคาของบุคคลภายนอก และ/หรอืราคาตลาดและ/หรอื มรีาคาหรอืเงือ่นไขของการท ารายการดงักล่าวในระดบัเดยีวกนั
กบับุคคลภายนอก และ/หรอืสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท ารายการดงักล่าวนัน้มกีารก าหนดราคาหรอืเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม และบรษิทัฯ จะท าการตรวจสอบและดแูลธุรกรรมทีเ่กดิขึน้ 

• ในการพิจารณาอนุมตัิการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ 
ผู้บรหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยี และ/
หรอืกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกนั จะไม่เขา้ร่วมประชุมและจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการพจิารณาอนุมตัิการท า
รายการดงักล่าว ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ของ
บรษิทัฯ แต่เป็นการท ารายการทีไ่ดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั  

• บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยจะท าธุรกรรมรายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กี่ยวโยงกนักบักรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งไดต้่อเมื่อธุรกรรมดงักล่าวไดร้บัอนุมตัติามเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ ส านักงาน  ก.ล.ต. 
ก าหนด เป็นรายการทีม่ลีกัษณะตามนโยบายบรษิทั เวน้แต่เป็นธุรกรรมที่เป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัที่
วญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการ
ทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงขอ้ง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการหรอืเป็นไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ อนุมตัไิวแ้ลว้  

• บรษิทัฯ อาจจะจดัใหม้บีุคคลทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ความช านาญพเิศษ เช่น ผูเ้ชีย่วชาญอสิระ ผูส้อบ
บญัช ีหรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิทีม่คีวามเป็นอสิระ เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนัดงักล่าว เพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการของบรษิทัฯ และ/หรอืที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

• บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัเพื่อรายงานใน  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ทุกไตรมาส เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
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ว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

• บรษิทัฯ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมกีารสอบทานการท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่เกีย่วโยง
กนัตามแผนงานตรวจสอบ ซึง่ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมมีาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดแูลใหม้กีาร
สุ่มสอบทานการท ารายการจรงิ ถูกตอ้งตรงตามสญัญาหรอืนโยบายหรอืเงือ่นไขที่ก าหนดไว ้

นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในกรณีทีเ่ป็นรายการธุรกจิปกติ
หรอืรายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ และเป็นรายการทีอ่าจเกดิขึน้ต่อเนื่องในอนาคต หากรายการดงักล่าวเป็น
รายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปกบักรรมการ ผูบ้รหิาร บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอื บุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และส านักงาน ก.ล.ต. และมี
ขอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั  ด้วยอ านาจ
ต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืบุคคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแย้ง (แล้วแต่กรณี) และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรอืสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการท า
รายการดงักล่าวมกีารก าหนดราคาหรอืเงื่อนไขทีส่มเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการของบรษิทัฯ หรอืเป็นไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัไิวแ้ลว้ 

การท ารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

การท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไปจะต้องไดร้บัการพจิารณาและใหค้วามเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบเกี่ยวกบั
ความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้
เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกจิปกตใินอุตสาหกรรม และ/หรอืมกีารเปรยีบเทยีบกบัราคาของบุคคลภายนอก และ/
หรอืราคาตลาด และ/หรอืมรีาคาหรอืเงือ่นไขของการท ารายการในระดบัเดยีวกนักบับุคคลภายนอก และ/หรอืสามารถ
แสดงใหเ้หน็ไดว้่าการท ารายการดงักล่าวนัน้มกีารก าหนดราคาหรอืเงือ่นไขทีส่มเหตุสมผลหรอืเป็นธรรมและน าเสนอตอ่
คณะกรรมการของบรษิทัฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการ แต่อย่างไรกต็าม หากรายการดงักล่าวเป็นรายการ  

ที่มขีนาดใหญ่ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และส านักงาน ก.ล.ต. หลงัจากที่
คณะกรรมการของบรษิัทฯ พจิารณาอนุมตัิแล้วจะต้องน ารายการดงักล่าวเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อ
พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

นโยบายการท ารายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในอนาคต 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและจดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ แลว้ การเขา้ท ารายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการ 
ดงันี้ 

• บรษิทัฯ จะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายบรษิทัฯ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ การ
เข้าท ารายการดงักล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทหรือผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ  
แต่ตอ้งเป็นการท ารายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกรายเป็นส าคญั 
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• ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต บรษิทัฯ จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป โดย
อา้งองิกบัราคาและเงือ่นไขทีเ่หมาะสมและยุตธิรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้และการเขา้ท ารายการดงักล่าว
จะเป็นไปตามหลกัการเกี่ยวกบัขอ้ตกลงทีม่เีงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไปตามทีม่กีารอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ในการนี้ ฝ่ายจัดการจะมีการจัดท ารายการสรุปการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อประกอบการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) 

• การเปิดเผยรายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบที่
ส านักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด อกีทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชเีกีย่วกบับรษิทัฯ หรอืบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกนัของสภาวชิาชพีบญัช ี

12.4 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บรษิทัฯ คาดว่าจะยงัคงมกีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในอนาคต ซึ่งเป็นรายการ
ธุรกจิปกต ิและรายการสนับสนุนธุรกจิปกต ิดงันี้ 

• รายการธุรกิจปกติ เช่น การขายถุงมือยาง การซื้อน ้ายาง และการซื้อวตัถุดิบอื่นๆ เช่น ไม้ฟืน เป็นต้น  

โดยบรษิทัฯ จะมรีายการซื้อน ้ายางจาก STA RBL และ NHR และรายการซื้อไมฟื้นจาก ANV โดยมรีาคาและเงื่อนไข
การคา้ทัว่ไป โดยทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ท าสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกรรมดงักล่าว 

• รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ เช่น การบรกิารดา้นวศิวกรรม การซ่อมบ ารุง ท าความสะอาด และสอบเทยีบ
ระหว่างบรษิทัฯ กบั PSE การบรกิารดา้นการขนส่งระหว่างบรษิทัฯ กบั STL การเช่าคลงัสนิคา้ อุปกรณ์ส านักงาน และ
อื่นๆ ระหว่างบรษิทัฯ กบั STA และบรษิทัอื่นในกลุ่มศรตีรงั และงานบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศระหว่างบรษิทัฯ 

กบั IBC โดยมรีาคาและเงือ่นไขการคา้ทัว่ไปหรอืมลีกัษณะทีม่คีวามสมเหตุสมผล 

ในอนาคต หากกลุ่มบรษิทัฯ เขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนันอกเหนือจากรายการดงักล่าว บรษิทัฯ จะปฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ พรบ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที ่ทจ.21/2551 เรื่องหลกัเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั รวมทัง้กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ดว้ย 
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ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 

13.1 สรปุรายงานสอบบญัชี 

13.1.1 ผู้สอบบญัชีส าหรบังบการเงินของบริษทัฯ 

ผูส้อบบญัชสี าหรบังบการเงนิของบรษิทัฯ สามารถสรุปไดด้งันี้ 

งบการเงิน 
ช่ือผู้สอบบญัชี 

รบัอนุญาต 

ผู้สอบบญัชี 

รบัอนุญาต
เลขท่ี 

บริษทัผู้สอบบญัชี 

งบการเงนิรวมเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะ
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 3930 บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

งบการเงนิรวม 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 3930 บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

งบการเงนิรวม 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน 3930 บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

13.1.2 สรปุรายงานสอบบญัชีและรายงานการสอบทาน 

งบการเงิน ความเหน็ผู้สอบบญัชี / ข้อสรปุผู้สอบบญัชี 

งบการเงนิรวม 

เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
ผู้สอบบญัชแีสดงความเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบญัชวี่างบ

การเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชใีน
การจดัท างบการเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

อย่างไรกต็าม งบการเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2559 มขีอ้มูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น โดยระบุถึงการจดัท างบการเงนิ
รวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะโดยน าแนวปฏบิตัทิางการบัญชสี าหรบัการรวมธุรกจิ
ภายใต้การควบคุมเดียวกันมาปฏิบตัิใช้ส าหรับรายการที่เกิดขึ้นจากการปรบั
โครงสรา้งในระหว่างปี 2562 โดยถอืเสมอืนว่า TK ไดค้วบกบับรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์
(ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัทย่อยทัง้สองบริษัทได้ด าเนินธุรกิจภายใต้กลุ่ม
บรษิทั ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ นอกจากนี้ยงัมกีารระบุถึง
วตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ซึง่มวีตัถุประสงค์
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในหนังสอืชีช้วนเพื่อการเสนอขายหุน้ครัง้แรกแก่ผู้ลงทุน 
และเพื่อประกอบการยื่นค าขอเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ แก่
ประชาชนทัว่ไปต่อส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ  และยื่นค าขอให้รบั
หุน้สามญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์   
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งบการเงิน ความเหน็ผู้สอบบญัชี / ข้อสรปุผู้สอบบญัชี 

นอกจากนี้ งบการเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 

ธันวาคม 2561 แสดงเรื่องอื่น โดยมีการกล่าวถึงการที่งบการเงินรวมเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะส าหรบังวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ของบรษิทัฯ  และ
บริษัทย่อยที่แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทยีบ ได้จดัท าโดยฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ 
โดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชี (บริษัท ส านักงาน  
อวีาย จ ากดั) 

งบการเงนิรวมตามกฎหมาย ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า  

งบการเงินรวมขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนัของบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อย  โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   

อย่างไรกต็าม งบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มขีอ้มูล
และเหตุการณ์ทีเ่น้นซึ่งระบุถงึการควบบรษิทัโดยถอืเสมอืนเป็นการจดัโครงสรา้ง
ของกลุ่มบรษิทัภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั ดงันัน้จงึจดัท างบการเงนิรวมยอ้นหลงั 
โดยถือเสมือนว่าการควบบริษัทเกิดขึ้นตัง้แต่วนัที่ 16 สิงหาคม 2561 ถึงแม้ว่า
รูปแบบทางกฎหมายของบรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้ขึน้จากการควบบรษิทัเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2562 ก็ตาม นอกจากนี้ยังระบุถึงการจัดท างบการเงินรวม
ย้อนหลังเพื่อสะท้อนเนื้อหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทภายใต้การควบคุม
เดยีวกนัจากการซื้อบรษิทัย่อยสองแห่ง โดยถอืเสมอืนว่าบรษิทัย่อยทัง้สองบรษิทั
นี้ไดด้ าเนินธุรกจิภายใตก้ลุ่มบรษิทัตัง้แต่ก่อนวนัที ่1 มกราคม 2561 

งบการเงนิรวมตามกฎหมาย ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า  

งบการเงินรวมขา้งต้นนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงนิสดส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกันของบรษิัทฯ และบรษิัท
ย่อย  โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   

อย่างไรก็ตาม งบการเงนิรวมส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 มเีรื่อง
ส าคญัในการตรวจสอบ คอืการรบัรูร้ายได ้บญัชรีายไดจ้ากการขายสนิคา้มมีลูค่าที่
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินอย่างมาก รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

COVID-19 มผีลกระทบโดยตรงต่อสถานการณ์การแขง่ขนัและราคาขายทีผ่นัแปร
ในตลาดถุงมอืยาง นอกจากนัน้กลุ่มบรษิทัมรีายการค้ากบัลูกค้าเป็นจ านวนมาก
และมีเงื่อนไขการขายที่หลากหลาย ดังนัน้บัญชีดังกล่าว จึงถือเป็นบัญชีที่มี
ความส าคญัมากและมผีลกระทบโดยตรงต่อผลการด าเนินงาน 
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

สินทรพัย ์       

สนิทรพัยห์มุนเวยีน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   573.3   5.4      581.3    4.4    24,188.8   55.9  

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่  1,922.2     18.0  1,611.8   12.2   4,907.0   11.3  

สนิคา้คงเหลอื    1,681.4    15.8   1,611.8   12.2    3,033.6   7.0  

ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ -    21.8   0.2    39.6  0.1  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่   74.4  0.7   485.7  3.7  969.3   2.2  

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  4,251.3    39.9   4,312.3  32.6  33,138.1  76.5  

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน           

เงนิฝากประจ าทีต่ดิภาระค ้าประกนั 25.3  0.2  - -  -    -    

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 6,038.1  56.7  8,562.3  64.8  9,521.4  22.0  

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ -  - - -  33.1  0.1  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 7.0  0.1  13.2  0.1  99.5  0.2  

ค่าความนิยม 220.9  2.1  220.9  1.7  220.9  0.5  

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 103.3  1.0   106.9  0.8  104.2  0.2  

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 6.0  0.1  0.6  0.0    176.1  0.4  

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 6,400.6  60.1  8,903.8  67.4  10,155.3  23.5  

รวมสินทรพัย ์ 10,651.8  100.0  13,216.1  100.0  43,293.4  100.0  

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หนี้สนิหมนุเวยีน           

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 491.2  4.6  263.8  2.0  -    -    

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 1,263.0  11.9  1,392.8  10.5  3,573.4  8.3  

ส่วนของเงนิกูย้มืทีถ่งึก าหนดช าระภายใน
หนึ่งปีของ       

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 499.2  4.7  947.5  7.2  774.2  1.8  

- หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 5.6  0.1  6.3  0.0   -    -    

- หนี้สนิตามสญัญาเช่า -  - - -  15.9  0.0  

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 90.8  0.9  119.2  0.9  1,360.4  3.1  

หนี้สนิทางการเงนิหมุนเวยีนอื่น           

- ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 2.0  -    29.4  0.2  46.0  0.1  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 13.7  0.1  14.0  0.1  55.3  0.1  

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,365.6  22.2  2,773.0  21.0  5,825.3  13.5  

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน           

ส่วนของเงนิกูย้มืสุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปีของ           

- เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 4,248.6  39.9  5,845.9  44.2  5,525.5  12.8  

- หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ 7.4  0.1  8.3  0.1  -    -    

- หนี้สนิตามสญัญาเช่า -  - - -  12.7  0.0  

ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ - - - - 44.5  0.1  

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์ของ
พนักงานเมื่อเกษยีณอาย ุ

94.8  0.9  101.5  0.8  120.0  0.3  

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 146.1  1.4  85.3  0.6  68.0  0.2  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,496.9  42.2  6,041.1  45.7  5,770.7  13.3  

รวมหน้ีสิน 6,862.4  64.4  8,814.1  66.7  11,595.9  26.8  

ส่วนของผูถ้อืหุน้       

ทุนเรอืนหุน้       

   ทุนจดทะเบยีน 200.0   1,434.8    1,434.8    

ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 200.0  1.9  990.0  7.5  1,428.8  3.3  

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั - - - - 14,243.2  32.9  

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ -  - - -  8.2  0.0  

ส่วนเกนิทุนจากการควบรวมบรษิทั - -  483.7  3.7  483.7  1.1  

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกจิภายใตก้าร
ควบคุมเดยีวกนั 

- - (143.2)  (1.1)  (143.2)  (0.3)  

ก าไรสะสม       

- จดัสรรแลว้ – ส ารองตามกฎหมาย 24.4  0.2  64.8  0.5  143.5  0.3  

- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,843.6  17.3  2,664.1  20.2  15,239.0  35.2  

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้          

ส่วนเกนิทุนจากการประเมนิราคาสนิทรพัย ์
– สุทธจิากค่าเสื่อมราคาสะสมและ 
ภาษเีงนิได ้

362.8  3.4  345.0  2.6  328.3  0.8  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิทีเ่ป็น
เงนิตราต่างประเทศ 

- -  (2.3)  - 0.0    1.6  0.0  
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินรวม 

เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

ผลกระทบจากส ารองการป้องกนัความเสีย่ง
กระแสเงนิสด – สุทธจิากภาษเีงนิได ้

- - - - (35.6)  (0.1)  

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 2,430.9  22.8  4,402.0  33.3  31,697.5  73.2  

ส่วนของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบัโครงสรา้ง 1,358.5  12.8  - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,789.4  35.6  4,402.0  33.3  31,697.5  73.2  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,651.8  100.0  13,216.1  100.0  43,293.4  100.0  

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบก าไรขาดทุน 

งบการเงินรวม 

เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 10,988.6 100.0 11,994.2 100.0 30,405.1 100.0 

ตน้ทุนขาย (9,179.7) (83.5) (10,555.5) (88.0) (13,602.3) (44.7) 

ก าไรขัน้ตน้ 1,808.9  16.5 1,438.7 12.0 16,802.8 55.3 

รายไดอ้ื่น 97.7 0.9 140.3 1.2 248.1 0.8 

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย (257.2) (2.3) (411.0) (3.4) (605.3) (2.0) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (292.4) (2.7) (314.4) (2.6) (495.1) (1.6) 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น - สุทธ ิ (8.6) (0.1) 48.0 0.5 161.3 0.5 

ขาดทุนอื่น (1.2) 0.0 5.3 0.0 (62.4) (0.2) 

ก าไรจากการด าเนินงาน 1,347.2 12.3 906.8 7.6 16,049.4 52.8 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 1,347.2 12.3 906.8 7.6 16,049.4 52.8 

รายไดท้างการเงนิ 1.9 0.0 5.3 0.0 39.2 0.1 

ตน้ทุนทางการเงนิ (161.7) (1.5) (194.3) (1.6) (142.2) (0.5) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 1,187.4 10.8 717.9 6.0 15,946.5 52.4 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (205.9) (1.9) (103.9) (0.9) (1,545.6) (5.1) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี /งวด 981.6 8.9 613.9 5.1 14,400.9 47.4 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)           

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 1,053.1   634.3   14,400.9   

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้เดมิก่อนการปรบั
โครงสรา้ง (71.5) 

  
(20.4) 

  
0.0 

  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 5.3   0.8   5.9   
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(หน่วย: ลา้นบาท)

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ 
ส าหรบัปี ส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 1,187.4 717.9 15,946.5 

รายการปรบักระทบยอดก าไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรบั (จ่าย) 
จากกจิกรรมด าเนินงาน 

      

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 8.9 -5.7 22.0  

ขาดทุน (ก าไร) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการประเมนิมลูค่า
ยุตธิรรมตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

13.1 5.6 27.3  

ค่าใชจ้่ายการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  - -  21.8  

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) (0.1) (5.7) 3.3  

การปรบัลด (โอนกลบั) ราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืเป็น
มลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั 

(68.8)  (3.0) (37.0)  

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษยีณอายุ 13.3 36.3 11.0  

ค่าเสื่อมราคา 628.3 789.2 1,070.0  

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 4.5 6.3 1.8  

ตน้ทุนทางการเงนิ 161.7 194.3                142.2  

รายไดท้างการเงนิ (1.9) (5.3) (39.2)  

ขาดทุนจากการขายและการตดัจ าหน่ายเครื่องจกัร 
อุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

1.2 2.5 6.3  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย์
และหนี้สนิด าเนินงาน 

1,947.5 1,732.4 17,176.0  

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน       

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 23.3 320.2 (3,304.6)  

สนิคา้คงเหลอื (145.8) 72.6 (1,384.9)  
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ (12.1) (410.4) (488.2)  
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ (4.1) 5.4 (175.6)  
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (222.6) 36.6 2,166.9  

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (101.3) 0.3 41.3  

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อ
เกษยีณอายุ 

(0.8) (27.7) (0.8)  

กระแสเงนิสดไดม้าจากการด าเนินงาน 1,484.1 1,729.5 14,030.2  
จ่ายดอกเบีย้ (160.5) (244.9) (196.5)  
รบัดอกเบีย้ 2.1 5.3 20.2  
จ่ายภาษเีงนิได ้ (173.2) (147.2) (251.1)  

รบัคนืภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล  - -  7.9  
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งบกระแสเงินสด 

งบการเงินรวม 

เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ 
ส าหรบัปี ส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน 

1,152.5 1,342.6            13,610.6  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนัลดลง (เพิม่ขึน้) (0.3) 25.3                      -    

เงนิสดรบัจากการซื้อธุรกจิก่อนการปรบัโครงสรา้ง 240.2 -                      -    

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม - (163.1)                      -    

เงนิสดรบัจากการขายเครื่องจกัร อุปกรณ์ และสนิทรพัย ์

ไม่มตีวัตน 
3.0 3.2 3.6  

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตน 

 (1,536.2) (3,180.5) (2,054.9)  

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (1,293.3) (3,315.0) ( 2,051.4)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (96.3) (206.5) (274.3)  
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว 1,650.0 3,068.0 2,347.0  

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว (1,050.0) (1,020.0) (2,843.0) 

ช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่า (2.1) (6.6) (17.8)  
เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อยกอ่นการ
ปรบัโครงสรา้ง 147.9 165.0 14,609.3  

จ่ายเงนิปันผล (500.0) - (1,785.8)  
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหา

เงิน 
149.5 1,999.9            12,035.5  

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (8.8) (19.5)                  12.8  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
สุทธิ 

(0.08) 8.0            23,607.5  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี / งวด 573.4 573.3                581.3  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายปี / งวด 573.3 581.3            24,188.8  

  



บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563           

174 

อตัราส่วนทางการเงิน 

 

งบการเงินรวม 

เพ่ือวตัถปุระสงค์
เฉพาะ 

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.8 1.6 5.8 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 0.9 0.8 5.1 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.5 0.5 3.2 

อตัราสว่นหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า 7.5 7.9 9.7 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 47.7 45.8 37.1 

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า  15.8 17.3 12.0 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 22.7 20.8 30.0 

อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ เท่า 11.6 13.8 11.1 

ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 31.2 26.1 32.5 

Cash C4cle วนั 39.3 40.6 34.6 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 
อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 16.5 12.0 55.3 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 12.3 7.6 52.9 

อตัราก าไรอื่น รอ้ยละ 0.0 0.0 0.1 

อตัราสว่นเงนิสดตอ่การท าก าไร รอ้ยละ 85.6 148.1 84.8 

อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ 8.9 5.1 46.7 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ – สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 48.9 18.6 79.8 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 34.7 15.0 79.8 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 11.3 5.1 51.1 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 34.7 19.2 171.1 

อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.3 1.0 1.1 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)  
อตัราสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.8 2.0 0.4 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ (Interest Bearing Debt) 

เท่า 1.4 1.6 0.2 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 9.3 4.7 107.6 

อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service 

Coverage Ratio) 

เท่า 8.2 2.6 14.9 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash basis) เท่า 0.4 0.3  4.4 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล รอ้ยละ 50.9 0.0 54.8 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

เป็นทีท่ราบกนัดวี่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหถุ้งมอืยางเป็นสนิคา้ทีม่คีวามต้องการเพิม่สูงขึ้น 

ในทุกประเทศทัว่โลก จากช่วงปี 2560–2562 ทีม่อีตัราการเตบิโตเฉลี่ยอยู่ทีร่อ้ยละ 10-12 ต่อปี และคาดการณ์ว่าในปี 
2563 ความต้องการถุงมอืยางเตบิโตสูงถงึรอ้ยละ 20 ถงึรอ้ยละ 50 อยู่ที ่360,000–585,000 ล้านชิ้นต่อปี1 และ STGT 

ในฐานะทีเ่ป็นผูผ้ลติถุงมอืยางทีม่กี าลงัการผลติใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก มปีรมิาณการขายถุงมอืยางในปี 2563 สงูสุด
เป็นประวตักิารณ์ที ่27,965 ล้านชิ้น และได้ส่งถุงมอืยางทางการแพทย์จ าหน่ายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคมากกว่า 140 ประเทศ 

ทัว่โลก 

นอกเหนือจากปริมาณการขายที่สร้างสถิติใหม่แล้วนัน้ ความต้องการในการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นทัว่โลก  
สวนทางกบัก าลงัการผลติของถุงมอืยางทีม่อียู่อย่างจ ากดั เนื่องจากอุปสรรคในการเขา้สู่ตลาด (Barrier to Entry) ของ 
ผูเ้ล่นรายใหม่ ทัง้ในดา้นของเทคโนโลยกีารผลติทีม่คีวามซบัซ้อน เงนิลงทุนจ านวนมากในการสรา้งโรงงานผลติถุงมอื
ยางทีม่ขีนาดใหญ่เพยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิการประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ระยะเวลาในการก่อสรา้งทีต่อ้ง
ใชเ้วลานาน รวมถงึการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครฐัของประเทศต่างๆ เพื่อใหก้ารรบัรองถุงมอืยางทีใ่ชใ้นการ
การแพทย ์รวมถงึขอ้จ ากดัของปรมิาณวตัถุดบิ ซึง่ปัจจยัเหล่านี้ลว้นผลกัดนัใหร้าคาขายของถุงมอืยางในตลาดโลกปรบั
เพิม่สงูขึน้อย่างมากตามความตอ้งการในการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ดว้ยการเตบิโตทีส่รา้งสถติใิหม่จากทัง้ปรมิาณการขาย ราคาขายเฉลีย่ และการท าก าไรทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

ท าใหใ้นปี 2563 บรษิทัฯ สามารถสรา้งรายไดสู้งสุดเป็นประวตักิารณ์ถงึ 30,405.1 ล้านบาท เตบิโตรอ้ยละ 153.5 YoY 

และมกี าไรสุทธไิดสู้งถงึ 14,400.9 ล้านบาท ปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2,245.8 YoY คดิเป็นก าไรที ่5.94 บาทต่อหุน้ อย่างไร
กด็ ีดว้ยประสบการณ์ทีย่าวนานในอุตสาหกรรมถุงมอืยาง ผ่านเหตุการณ์การแพร่ระบาดนับตัง้แต่โรค SARS, H5N1 

และ MERS มาจนถงึ COVID-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทีเ่ป็นปัจจยัขบัเคลื่อนส าคญัในการเปลี่ยนพฤตกิรรมในการใชช้วีติ
และพฤตกิรรมในการบรโิภคไปอย่างสิน้เชงิ อย่างสิน้เชงิ บรษิทัฯ จงึมคีวามมัน่ใจว่าถุงมอืยางจะเป็นหนึ่งในผลติภณัฑ์
ทีต่อบโจทยก์ารเขา้สู่ยุควธิชีวีติใหม่ (New Normal) ของผูค้นทัว่โลก และสถานการณ์ก าลงัการผลติยงัขาดแคลนและไม่
เพยีงพอต่อความต้องการทีย่งัคงเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองท าใหบ้รษิทัฯ ยงัคงรกัษากลยุทธ์การเตบิโตโดยการเพิม่ก าลงั
การผลติดว้ยเทคโนโลยทีีล่ ้าสมยัและมปีระสทิธภิาพสงูสุดของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 แหล่งทีม่า: สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางแห่งมาเลเซยี (Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association “MARGMA”) และ 2020 

Market Report โดย HIDA Research & Analytics 
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ผลประกอบการโดยรวม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  FY2563 FY2562 %YoY 4Q63 4Q62 %YoY 

ปรมิาณการขาย (ลา้นชิน้)   27,964.8    19,891.9  40.6%    7,162.9     5,457.4  31.3% 

รายไดจ้าการขาย 30,405.1 11,994.1 153.5% 13,645.7   3,137.8  334.9% 

ตน้ทุนขาย (13,602.3) (10,555.5) 28.9% (3,874.5) (2,807.6) 38.0% 

ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ตน้   16,802.8      1,438.7  1,067.9%    9,771.1       330.2  2,859.3% 

รายไดอ้ื่น        248.1         140.3  76.9%        80.2         83.7  -4.1% 

ค่าใชจ้่ายการขายและบรหิาร (1,100.3) (725.4) 51.7% (420.1) (201.8) 108.2% 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น        161.3          48.0  236.0%  (10.4) 27.1  -136.5% 

ก าไร (ขาดทุน) อื่น – สุทธ ิ  (62.4)           5.3  NM        92.1  12.2  751.8% 

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน   16,049.4         906.8  1,669.8%    9,512.9       251.3  3,684.9% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและ
ภาษเีงนิไดค้่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 
(EBITDA) 

  17,160.4      1,707.7  904.9%    9,833.8       458.6  2,044.2% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงนิและ
ภาษเีงนิได ้(EBIT) 

  16,088.6         912.1  1,663.9%    9,542.1       254.1  3,655.7% 

รายไดท้างการเงนิ         39.2            5.3  640.2%        29.2  2.7  968.0% 

ตน้ทุนทางการเงนิ (142.2) (194.3) -26.8% (32.6)   (45.9) -28.9% 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้   15,946.5         717.9  2,121.4%    9,509.4       208.2  4,467.2% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (1,545.6) (103.9) 1,386.9% (989.2)    (27.2) 3,541.2% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด   14,400.9         613.9  2,245.8%    8,520.3       181.0  4,606.2% 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 55.3% 12.0% 43.3% 71.6% 10.5% 61.1% 

อตัราก าไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิและภาษเีงนิ
ไดค้่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 

56.4% 14.2% 42.2% 72.1% 14.6% 57.4% 

อตัราก าไรสุทธ ิ 47.4% 5.1% 42.2% 62.4% 5.8% 56.7% 

อตัราสว่นทางการเงนิ             

อตัราสว่นสภาพคล่อง         5.69          1.56  265.8%        5.69         1.56  265.8% 

วงจรเงนิสด (วนั)        34.55         40.55  -14.8%      27.49       41.52  -33.8% 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

        0.20          1.61  -87.6%        0.20         1.61  -87.6% 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้      113.18          4.70  2,310.5% 292.45         5.54  5,178.7% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ 33.3% 4.6% 28.6% 78.1% 5.4% 72.6% 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 45.4% 13.9% 31.5% 106.6% 16.3% 90.3% 

 

รายได ้

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 153.5 หรือเพิ่มขึ้นจ านวน 
18,411.0 ล้านบาท จากจ านวน 11,994.1 ล้านบาทในปี 2562 เป็นจ านวน 30,405.1 ล้านบาทในปี 2563 ปัจจยัหลกัที่
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ส่งผลใหร้ายไดเ้พิม่ขึน้ จากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายอนัเป็นผลมาจากปรมิาณการขายถุงมอืยางทีเ่พิม่ขึน้จาก
โครงการขยายก าลงัการผลติทีแ่ล้วเสรจ็ในไตรมาสทีห่นึ่งปี 2563 และราคาขายถุงมอืทีป่รบัตวัสูงขึน้จากความตอ้งการ
ใชถุ้งมอืยางอย่างมากทัว่โลก 

ต้นทุนขาย 

ต้นทุนขายและการให้บรกิารปี 2563 ปรบัตวัเพิม่ขึ้นร้อยละ 28.9 หรอืปรบัตวัเพิม่ขึ้นจ านวน 3,046.8 ล้าน
บาท จากจ านวน 10,555.5 ล้านบาทในปี 2562 เป็นจ านวน 13,602.3 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งมาจากการผลิตและ
จ าหน่ายถุงมอืทีเ่พิม่มากขึน้ตามก าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ และตน้ทุนวตัถุดบิทีป่รบัตวัสงูขึน้ 

ก าไรขัน้ต้น 

จากสาเหตุและเหตุผลข้างต้น บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึ้นจาก 1,438.7 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 
16,802.8 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งมาจากราคาขายถุงมอืทีป่รบัตวัสูงขึน้จากราคาขายเฉลี่ยต่อชิ้นประมาณ 0.60 บาท 
เป็นขายเฉลี่ยต่อชิ้นที่ประมาณ 1.09 บาท ในปี 2563 แม้ว่าราคาวตัถุดบิทัง้ในส่วนของน ้ายางธรรมชาติและน ้ายาง
สงัเคราะหจ์ะปรบัตวัสงูขึน้ จากความตอ้งการใชว้ตัถุดบิมากขึน้ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2563 บรษิทัฯสามารถปรบัราคา
สนิคา้ไดส้งูกว่าการปรบัตวัเพิม่ขึน้ของราคาวตัถุดบิ 

รายได้อ่ืน 

บรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้จ านวน 107.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 76.9 จากจ านวน 140.3 ลา้นบาทในปี 
2562 เป็นจ านวน 248.1 ล้านบาทในปี 2563 โดยหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายเศษซากวสัดุ รวมถึงรายได้อื่นทีม่า
จากรายการพเิศษทีเ่ป็นเงนิชดเชยโครงการสนับสนุนสนิเชื่อแก่ผูป้ระกอบการผลติภณัฑย์าง เพื่อใชใ้นการขยายก าลงั
การผลิตจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และรายได้เงินชดเชยค่าภาษีอากร  สุทธิกับการลดลงของรายได้ค่า
สนิไหมทดแทนจากประกนัภยั 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการจดัจ าหน่าย 

บรษิัทฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและการจดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้จ านวน 194.3 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 47.3 
จากจ านวน 411.0 ลา้นบาทในปี 2562 เป็นจ านวน 605.3 ลา้นบาทในปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากการปรบัตวัสงูขึน้ของ
ค่าขนส่งสินค้าซึ่งมาจากลูกค้าบางส่วนได้มีการปรบัเปลี่ยนการส่งสินค้าในรูปแบบของ FOB เป็น CIF รวมถึงการ
เพิม่ขึน้ของปรมิาณการขายสนิคา้ การเพิม่ขึน้ของค่าตอบแทนพนักงานประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกบัความสามารถในการ
ท าก าไรของบรษิัทฯ ที่มกีารเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการปรบัตวัสูงขึ้นของค่านายหน้า  (คอมมชิชัน่) สุทธจิากการ
ปรบัตวัลดลงของค่าใชจ้่ายทางดา้นการขาย การตลาดและการจดัจ าหน่าย  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิัทฯ มคี่าใช้จ่ายในการบรหิารเพิม่ขึน้ร้อยละ 57.4 หรอืจ านวน 180.6 ล้านบาท จากจ านวน 314.4 ล้าน
บาทในปี 2562 เป็นจ านวน 495.1 ลา้นบาทในปี 2563 สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนค่าจา้งและสวสัดกิาร 
และค่าบรกิารส านักงาน สุทธกิบัการปรบัตวัลดลงของค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและก าไรอ่ืน 

บรษิทัฯ มกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นและก าไรอื่นเพิม่ขึน้จ านวน 45.6 ลา้นบาท จากจ านวน 53.3 ลา้นบาทใน
ปี 2562 เป็นจ านวน 98.9 ล้านบาทในปี 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน สุทธจิากการ
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ขาดทุนของตราสารป้องกนัความเสีย่ง เช่น สญัญาซื้อขายล่วงหน้า (forward) สญัญาออปชัน่ (option) ทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้
ท าสญัญาระหว่างปีในปี 2563 

รายได้ทางการเงิน 

บรษิทัฯ มรีายไดท้างการเงนิเพิม่ขึน้จ านวน 33.9 ล้านบาท จากจ านวน 5.3 ล้านบาทในปี 2562 เป็นจ านวน 
39.2 ลา้นบาทในปี 2563 โดยเป็นเงนิสดรบัจากดอกเบีย้เงนิฝากกบัธนาคารพาณิชย ์

ต้นทุนทางการเงิน 

บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิลดลงรอ้ยละ 26.8 หรอืลดลงจ านวน 52.1 ลา้นบาท จากจ านวน 194.3 ลา้นบาท
ในปี 2562 เป็นจ านวน 142.2 ล้านบาทในปี 2563 โดยบรษิทัฯไดม้กีารช าระเงนิกู้ทัง้ในส่วนของระยะยาวและระยะสัน้
ในปี 2563 โดยแบ่งออกเป็นการคนืเงนิกู้ระยะยาวจ านวน 2,843.0 ล้านบาท และการคนืเงนิกู้ระยะสัน้จ านวน 274.3 
ล้านบาท และการปรบัตวัลดลงของอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ธนาคารพาณิชย์ แม้ว่าจะมกีารกู้ยมืเงนิในวงเงนิใหม่เพิม่ขึน้
เท่ากบั 2,347.0 ลา้นบาทในปี 2563 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายทางภาษเีพิม่ขึน้รอ้ยละ 1,386.9 หรอืเพิม่ขึน้จ านวน 1,441.7 ลา้นบาท จากจ านวน 103.9 
ลา้นบาทในปี 2562 เป็นจ านวน 1,545.6 ลา้นบาทในปี 2563 เน่ืองจากอตัราการท าก าไรก่อนภาษทีีเ่พิม่ขึน้จากปี 2562 

ก าไรสุทธิ 

บรษิทัฯ มกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 2,245.8 หรอืเพิม่ขึน้จ านวน 13,787.0 ลา้นบาท จากจ านวน 613.9 ล้าน
บาทในปี 2562 เป็นจ านวน 14,400.9 ลา้นบาทในปี 2563  
 

ฐานะการเงิน 

สินทรพัยร์วม 

สนิทรพัย์รวม ณ 31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึ้น 30,077.3 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึ้นร้อยละ 227.6 จาก 31 ธนัวาคม 
2562 เป็น 43,293.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก (1) การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 
ส่วนใหญ่ไดม้าจากการระดมทุนจากการเขา้ท า IPO และผลก าไรทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี ( ) ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้ 
3,295.1 ลา้นบาท (3) สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 1,421.8 ลา้นบาท และ (4) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้ 959.1 ลา้นบาท  

หน้ีสินรวม 

หนี้สนิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2563 เพิม่ขึน้ 2,781.8 ลา้นบาทเป็น 11,595.9 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.6 
จาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก (1) การเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นรอ้ยละ 156.6 ซึ่ง
ส่วนใหญ่มาจากการรบัเงนิสดล่วงหน้าค่าซื้อสนิคา้ตามค าสัง่ซื้อ (2) การซื้อวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติมากขึ้นตามก าลงั
การผลติที่เพิม่ขึ้น และ (3) การเพิม่ขึ้นของภาษีเงนิได้ค้างจ่ายจ านวน 1,241.2 ล้านบาท สุทธกิบัการช าระคนืเงินกู้ 
ระยะยาวก่อนก าหนดจ านวน 2,093.0 ลา้นบาทจากสถาบนัการเงนิ ณ สิน้ไตรมาสทีส่องปี 2563  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธนัวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 27,295.5 ล้านบาทเป็น 31,697.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 620.1 จาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการระดมทุนจาก IPO และก าไรสะสมที่เพิ่มจาก 

ผลการด าเนินงานในปี 2563 สุทธกิบัการจ่ายปันผลระหว่างการจ านวน 1,785.8 ลา้นบาท 
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นโยบายการให้เครดิตแก่ลูกค้า 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหส้นิเชื่อทางการคา้ (Credit Term) แก่ลูกคา้แต่ละรายตามระดบัความเสีย่ง
ทีแ่ตกต่างกนั ซึง่พจิารณาจากปัจจยัหลายดา้นประกอบกนั อาท ิ ขนาดธุรกจิ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ตวัเลขทาง
การเงนิ ประวตักิารช าระหนี้ วงเงนิการคา้ เป็นตน้ โดยมรีะยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลูกคา้ทัว่ไปสงูสุดไม่เกนิ 60 วนั 

รายจา่ยส าหรบัการวิจยัและพฒันา (R&D) 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มรีายจ่ายส าหรบัการท างานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑจ์ านวน 99.7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 
2.3 จากปีก่อน โดยรายจ่ายส าหรบัการท างานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ทัง้หมด บรษิทัฯ  ไดมุ้่งเน้นในการพฒันาเพิม่
ศกัยภาพของกระบวนการผลติ การลดการใชพ้ลงังาน การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ และการจดัเกบ็ โดยมุ่งเน้นใน
การพฒันากระบวนการและระบบเพื่อลดการพึง่พาแรงงานใหน้้อยทีสุ่ด (Automation) อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส าคญั
ต่อการพฒันาสนิค้าตวัใหม่ๆ เช่น ถุงมอืยางธรรมชาตทิี่มคี่าโปรตนีต ่า ทัง้นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ 
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นพฒันาไปสู่ถุงมือที่ไร้โปรตีนในอนาคต โดยมีโครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จในระหว่างปี 2563 
จ านวน 89 โครงการ และมโีครงการทีจ่ะด าเนินงานต่อเนื่องในปี 2564 จ านวน 73 โครงการ 

การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากการด าเนินงาน ก่อนการ
เปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 17,176.0 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นผลมาจากก าไรก่อนภาษีเงนิไดจ้ านวน 
15,946.5 ล้านบาท และการบวกกลบัค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,071.8 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงนิ 142.2 
ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์และหนี้สินด าเนินงานจ านวน 
3,145.8 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นจ านวน 3,304.6 ล้านบาท การ
เพิม่ขึ้นของสนิค้าคงเหลอืจ านวน 1,384.9 ล้านบาท การเพิม่ขึ้นของสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นจ านวน 488.2 ล้านบาท 
และการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นจ านวน 175.6 ลา้นบาท สุทธกิบัการเพิม่ขึน้ของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้
อื่นจ านวน 2,166.9 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของหนี้สนิหมุนเวยีนอื่นจ านวน 41.3 ลา้นบาท รวมถงึการจ่ายภาษเีงนิได้
จ านวน 251.1 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ยจ านวน 196.5 ล้านบาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก
กจิกรรมด าเนินงานเท่ากบั 13,610.6 ลา้นบาท  

บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 2,051.4 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการซื้อทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิทัฯ จ านวน 2,054.9 ล้านบาท โดยหลกัประกอบด้วยการขยาย
โรงงานสาขาหาดใหญ่ โดยมกีารเพิม่สายการผลติจ านวน 10 สายการผลติ โรงงานสาขาตรงั โดยมกีารเพิม่สายการผลติ
จ านวน 12 สายการผลติทีแ่ล้วเสรจ็ในไตรมาสแรกของปี 2563 และการขยายโรงงานสาขาสุราษฎร์ธานีในไตรมาสที่
สามของปี 2563 และการซื้อทีด่นิเพื่อขยายก าลงัการผลติในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิจ านวน 12,035.5 ล้านบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก
เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทุนจ านวน 14,609.3 ล้านบาท เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 2,347.0 ล้านบาท 
สุทธกิบัการช าระเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่ไม่ได้รบัการสนับสนุนจาก กยท. จ านวน 2,694.0 ล้านบาท 
การช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ านวน 274.3 ล้านบาท และ การช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าทาง
การเงนิจานวน 17.8 ลา้นบาท 
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อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (Interest coverage ratio) 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 71.5 เท่า เพิม่ขึน้จากปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 ทีม่ี
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ที ่ 7.1 เท่า โดยมสีาเหตหุลกัมาจากก าไรทีเ่พิม่ขึน้และดอกเบีย้เงนิกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงนิของบรษิทัฯลดลงในปี 2563 เน่ืองจากมกีารช าระเงนิก่อนก าหนด  

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio)  

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 5.78 เท่า เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
ที่ 1.6 เท่า มีสาเหตุหลกัมาจากที่สินทรพัย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในสดัส่วนที่มากกว่ าหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ทัง้นี้ 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนที่เพิม่ขึ้นหลกัๆมาจากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดที่ได้รบัจากการระดมทุน IPO และผล
ประกอบการระหว่างปี ในขณะทีห่นี้สนิหมุนเวยีนเพิม่ขึน้จากส่วนของเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น และภาษีเงนิไดค้า้ง
จ่ายทีเ่พิม่ขึน้ สุทธกิบัส่วนของเงนิกูย้มืทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีของเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีล่ดลง 

Cash cycle  

Cash cycle ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากับ 34.5 วนั ลดลงจากปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 ที ่40.6 วนั โดยมสีาเหตุหลกัมาจากระยะเวลาช าระหนี้เฉลี่ยเพิม่ขึน้จาก 26.0 วนั เป็น 32.5 วนั และระยะเวลา
เกบ็หนี้เฉลีย่ทีล่ดลงจาก 45.8 วนั เป็น 37.1 วนั สุทธกิบัระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้จาก 20.8 วนั เป็น 30.0 วนั  

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(Return on assets “ROA”) 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัยส์าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 51.1 เพิม่ขึน้จากปี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ที่ร้อยละ 5.1 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของก าไรอย่างมนีัยส าคญัส าหรบัปี 2563 ที่มาจาก
การเพิม่ขึน้ของปรมิาณก าลงัการผลติและราคาขายเฉลีย่ทีส่งูขึน้ แมว้่าสนิทรพัยร์วมเฉลีย่ส าหรบัปี 2563 (ค่าเฉลีย่ของ
ปี 2562 และปี 2563) จะปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัยร์วมเฉลี่ยในปี 2562 (ค่าเฉลี่ยของปี 2561 และปี 2562) 
กต็าม ซึง่เป็นผลมาจากการการระดมทุน IPO การเตบิโตของธุรกจิ และผลประกอบการระหว่างปี  

อตัราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity “ROE”) 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 79.8 เพิม่ขึน้จากปีสิน้สุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ที่ร้อยละ 18.6 เนื่องจากการเพิม่ขึ้นของก าไรอย่างมนีัยส าคญัส าหรบัปี 2563 ที่มาจากการ
เพิ่มขึ้นของก าไรระหว่างปี แม้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ยส าหรบัปี 2563 (ค่าเฉลี่ยของปี 2562 และปี 2563) จะ
ปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้รวมเฉลี่ยในปี 2562 (ค่าเฉลี่ยของปี 2561 และปี 2562) กต็าม ซึ่งเป็นผล
มาจากการการระดมทุน IPO และผลประกอบการระหว่างปี  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Debt to equity ratio “D/E” and Interest bearing debt ratio “IBD”) 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 0.  เท่า ลดลงจากปีสิน้สุดวนัที ่31 
ธันวาคม 2562 ที่ 2.0 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 1.6 เท่าใน 

ปี 2562 เป็น 0.2 เท่าส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการที่บรษิัทฯ มกีารช าระคืน 

เงนิกู้ยมืระยะยาวก่อนก าหนดและการเพิม่ขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นที่มาจากการระดมทุน IPO และผลประกอบการ
ระหว่างปี 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันี้แล้ว  ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ  
ขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลทีค่วรต้องแจง้ใน
สาระส าคญั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ขอรบัรองว่า 

1. งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้ 

2. บริษัทฯ ได้จดัให้มรีะบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบตัิตามระบบ
ดงักล่าว 

3. บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และ
บรษิัทฯ ได้แจ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ต่อผู้สอบบญัชแีละกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ 
บรษิทัฯ ไดม้อบหมายให ้นางพรีะวรรณ มาตรงามเมอืง เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสาร
ใดไม่มลีายมอืชื่อของ นางพรีะวรรณ มาตรงามเมอืง ก ากบัไว ้บรษิทัฯ จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มูลทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
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                  ชือ่-สกุล         ต าแหน่ง  ลายมอืชือ่ 

1.  นายกติชิยั  สนิเจรญิกุล กรรมการผูม้อี านาจ   

2.  นางสาวธนวรรณ  เสงีย่มศกัดิ ์ กรรมการผูม้อี านาจ   

ผูร้บัมอบอ านาจ    นางพรีะวรรณ มาตรงามเมอืง   เลขานุการบรษิทั   
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
 

1. ศ.ดร.วีรกร อ่องสกลุ  (อายุ 53 ปี) 

ต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา  
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 31 พฤษภาคม 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 8 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.01% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาเอก Ph.D. Electrical Engineering, Texas A&M University 

- ปรญิญาโท Master of Science, Electrical Engineering, Texas A&M University 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2562 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั 

 

ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา 
และกรรมการบรหิารความเสีย่ง, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2562 – 2563 

 

กรรมการตรวจสอบ กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน,  

บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 •  กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน  

 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและควบคมุ
ภายใน,  
บจก. พอีเีอ เอน็คอม อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

 2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง,  
บจก. จติตะ เวลธ ์

 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ, การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

 2560 – ปัจจุบนั ศาสตราจารย,์ สถาบนัเทคโนโลยแีหง่เอเชยี 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. สตาร ์เอน็เนอรจ์ ีเซอรว์สิ 

 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. มติรสมัพนัธน์ราธวิาส 

 2560 – 2563 กรรมการอสิระ, บจก. อนิฟอรเ์มชัน่ เทคโนโลย ีกรุ๊ป 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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2. นายกิติชยั สินเจริญกลุ (อายุ 61 ปี) 

ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการผูม้อี านาจ
ลงนามตามหนังสอืรบัรองของบรษิทัฯ 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 1 เมษายน 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 10 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.44% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ Indiana State University สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 67/2007 

- SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory 

Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานกรรมการสรรหา,  
บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2538 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการสรรหา และผูจ้ดัการสายงานกฎหมายและบรหิาร
ทัว่ไป, บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี

 •  กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจ. ศรตีรงั ไอบซี ี

 2557 – ปัจจุบนั กรรมการ, Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. 

 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ, Shi Dong Investments Pte Ltd. 

 2545 – ปัจจุบนั กรรมการ, Sri Trang International Pte Ltd. 
 2539 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. เซมเพอรเ์ฟลก็ซ์ เอเซยี 

 2533 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ศรตีรงัโฮลดิง้ส ์

 2547 – 2563 กรรมการ, บจก. พฒันาเกษตรล่วงหน้า 
 2532 – 2562 กรรมการบรหิาร, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - น้องชาย ดร. ไวยวฒุ ิสนิเจรญิกลุ 

- อา นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล และนายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล 
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3. ดร.ไวยวฒิุ สินเจริญกลุ (อายุ 65 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูม้อี านาจลงนามตามหนังสอืรบัรอง 
ของบรษิทัฯ 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 1 เมษายน 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 10 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 4.88% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาเอก (Ph.D.) สาขาเคม,ี Queen Elizabeth's College, University of London 

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเคม ี(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) Queen Elizabeth's 

College, University of London 

หลกัสูตรการอบรม - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร,  
บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2536 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่,  
บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี

 •  กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ศรตีรงั ไอบซี ี

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ, Planet Earth Capital Pte Ltd. 

 2560 – ปัจจุบนั กรรมการ, Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. 

 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ, Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ, Shi Dong Investments Pte Ltd. 

 2545 – ปัจจุบนั กรรมการ, Sri Trang International Pte Ltd. 
 2539 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. เซมเพอรเ์ฟลก็ซ์ เอเซยี 

 2533 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ไทยเทค รบัเบอร ์
 2533 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ศรตีรงัโฮลดิง้ส ์

 2556 – 2560 กรรมการ, Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. 

 2553 – 2559 กรรมการ, Tai Yang Investments Pte Ltd. 

 2547 – 2563 กรรมการ, บจก. พฒันาเกษตรล่วงหน้า 
 2542 – 2560 กรรมการ, บจก. ท.ีอาร.์ไอ. โกลบอล 

 2532 – 2562 กรรมการบรหิาร, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2530 – 2536 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่, บจก. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - พีช่าย นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 

- บดิา นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล และนายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล 
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4. นายอนันต์ พฤกษานุศกัด์ิ (อายุ 66 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูม้อี านาจลงนามตามหนังสอืรบัรองของบรษิทัฯ 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 1 เมษายน 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 10 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.11% 

คณุวฒิุการศึกษา - Executive Micro MBA, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร และ Price Strategist,  

บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2562 – 2562 กรรมการผูจ้ดัการ, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2536 – 2556 กรรมการ, บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 •  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ทรพัยพ์ฤกษา 
 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. พฤกษาแมนชัน่ 

 2556 – 2562 กรรมการผูจ้ดัการ, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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5. นายวีรสิทธ์ิ สินเจริญกลุ (อาย ุ36 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง และกรรมการผูม้อี านาจลงนามตามหนังสอืรบัรองของบรษิทัฯ 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 1 เมษายน 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 10 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.01% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ (การเงนิและการตลาด) บณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีสาขาวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร์ The University of Reading, UK 

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2014 

- Executive Development Program (EDP) รุ่น 10/2012 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 85/2010 

- TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที ่10 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2563 – ปัจจุบนั กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิาร,  
บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการบรหิาร,  
บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี

 2551 – 2554 เจา้หน้าทีแ่ผนกสนิเชื่อ, บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 

 •  กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ศรตีรงั ไอบซี ี

 2561 – ปัจจุบนั นายกสมาคม, สมาคมถุงมอืยางไทย 

 2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ, Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. 

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ, PT Sri Trang Lingga Indonesia 

 2559 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ, Sri Trang USA, Inc. 

 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ไทยเทครบัเบอร ์คอรป์อเรชัน่ 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. เซมเพอรเ์ฟลก็ซ์ เอเซยี 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. รบัเบอรแ์ลนดโ์ปรดกัส ์

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. พรเีมยีรซ์สิเตม็เอน็จเินียริง่ 
 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. สตารไ์ลทเ์อก็ซเ์พรส ทรานสปอรต์ 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ศรตีรงัรบัเบอร ์แอนด ์แพลนเทชัน่ 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - บุตร ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล, หลาน นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 

และพีช่าย นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล 
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6. นายวิทยน์าถ สินเจริญกลุ (อายุ 30 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูม้อี านาจลงนามตามหนังสอืรบัรองของบรษิทัฯ 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 1 เมษายน 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 10 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.005% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีBachelor of Arts, Industrial and Product Design, Raffles College of 

Design and Commerce 

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2563 – ปัจจุบนั Strategic Branding Manager, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2561 – 2563 Strategic Branding Manager, บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 2557 – 2561 Strategic Branding Executive, บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 2555 – 2557 Sales Marketing Executive, บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 •  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2563 – ปัจจุบนั อุปนายก, สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางไทย 

 2561 – 2563 กรรมการ, สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางไทย 

 2560 – 2562 กรรมการ, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ลูกชาย นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกุล 

- น้องชาย นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกลุ 

- หลานชาย นายกติชิยั สนิเจรญิกุล 



บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)     แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563           

189 

7. นางอณุากร พฤฒิธาดา (อายุ 63 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 31 พฤษภาคม 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 8 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.008% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาบญัช ี(คะแนนอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท The Computer Application and Information System with Distinction,  

New York University, USA 

- ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ี(เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ประกาศนียบตัร USA CPA, New York University, USA 

- ประกาศนียบตัร ASEAN CPA สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

- ประกาศนียบตัร CPA, สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 37/2020 

- Director Examination (Exam) รุ่น 14/2004 

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2004 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ,  

บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 •  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2563 – ปัจจุบนั ประธานคณะอนุกรรมการศกึษาและตดิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิระหว่างประเทศ (IFRS),  

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 2560 – 2563 กรรมการก าหนดมาตรฐานบญัช,ี  

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

 2537 – 2561 ผูส้อบบญัช ี(Partner), บจก. ไพรช้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

 2536 – 2537  ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ, บจก. ไพรช้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

 2534 – 2536 หวัหน้างานสายบญัชแีละการเงนิ (CFO),  

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) สาขากรุงเทพมหานคร 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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8. ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ (อายุ 61 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 26 สงิหาคม 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 5 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.01% 

คณุวฒิุการศึกษา - แพทยเ์ฉพาะทาง – การสวนหวัใจเพื่อวนิจิฉยัและรกัษา Good Samaritan Hospital,  

Los Angeles, California, USA 

- เทยีบเท่าปรญิญาเอก แพทยเ์ฉพาะทางอายุรศาสตรห์วัใจ, Kaiser Permanente Medical 

Center, Los Angeles, California, USA 

- แพทยเ์ฉพาะทางอายุรศาสตร,์ Los Angeles County University of Southern California 

Medical Center, Los Angeles, California, USA 

- แพทยฝึ์กหดั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีแพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 145/2018 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2561 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน,  
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเกา้ 

 2562 – 2563 รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการ,  
บมจ. สามารถ เอวเิอชัน่ โซลูชัน่ส ์

 •  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2563 – ปัจจุบนั กรรมการ, องคก์ารเภสชักรรม 

 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ, บรษิทั พฤกษ์สขุสบาย จ ากดั 

 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ, บรษิทั สรณ คารด์โิอโลยี ่แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั 

 2535 – ปัจจุบนั แพทยส์าขาวชิาโรคหวัใจ คณะแพทยศ์าสตร์, โรงพยาบาลรามาธบิด ี

 2557 – 2562 ประธานคณะอนุกรรมาธกิาร คณะกรรมาธกิารสาธารณสุข 

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

 2557 – 2562 สมาชกิ, สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

 2557 – 2562 กรรมการ คณะกรรมาธกิารพลงังาน, สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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9. พลเอก บณัฑิตย ์บุณยะปาน (อายุ 62 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 28 ธนัวาคม 2563   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น - ไม่ม ี- 
คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยับูรพา 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 
หลกัสูตรการอบรม - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2563 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ,  

บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 •  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2562 – ปัจจุบนั ทีป่รกึษาคณะกรรมาธกิารการทอ่งเทีย่ว วุฒสิภา 
 2561 – 2562 รองผูบ้ญัชาการทหารสงูสุด, กองบญัชาการกองทพัไทย 

 2560 – 2561 ผูอ้ านวยการ, ศูนยป์ระสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
และความมัน่คง 

 2557 – 2560 เจา้กรมกจิการพลเรอืนทหาร, กองบญัชาการกองทพัไทย 

 2556 – 2557 เจา้กรมสารบรรณทหาร, กองบญัชาการกองทพัไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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10.  นางสาวจริญญา จิโรจน์กลุ (อายุ 49 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการสรรหา  
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รกัษาการผูจ้ดัการสายงานการผลติ 

สาขาตรงั รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและวจิยัและพฒันา และกรรมการผูม้ี
อ านาจลงนามตามหนังสอืรบัรองของบรษิทัฯ 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 1 เมษายน 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 10 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.04% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวศิวกรรมอาหาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

พระจอมเกลา้ฯ ธนบุร ี
- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 20/2020 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการสรรหา กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รกัษาการผูจ้ดัการสายงานการผลติ 

สาขาตรงั และรกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและ 
วจิยัและพฒันา, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2560 – 2562 กรรมการ, บมจ. ไทยกอง 
 2558 – 2562 กรรมการผูจ้ดัการ, บมจ. ไทยกอง 
 •  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. พรเีมยีรซ์สิเตม็เอน็จเินียริง่ 
 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. สะเดา พ.ีเอส. รบัเบอร ์
 2554 – 2557 ผูจ้ดัการโครงการ, บจก. สยามเซมเพอรเ์มด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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11.  นางสาวธนวรรณ เสง่ียมศกัด์ิ (อายุ 42 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการผูม้อี านาจลงนามตามหนังสอืรบัรองของ
บรษิทัฯ และผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 1 เมษายน 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 10 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.08% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาการเงนิ University of Strathclyde, United Kingdom 

- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัชกีารเงนิ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- Certified Financial Analyst (CFA) 

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 20/2020 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019 

- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที ่8  

โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูอ้ านวยการสายงานบญัช ี

และการเงนิ, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2554 - 2560 ผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกจิและนักลงทุนสมัพนัธ,์ 
บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี

 2547 – 2547 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายวาณิชธนกจิ, บมจ. ธนาคารกสกิรไทย 

 •  กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2564 – ปัจจุบนั กรรมการ, บจก. สะเดา พ.ีเอส. รบัเบอร ์
 2560 – 2562 กรรมการ และผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ, 

บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2548 – 2554 ผูช้่วยผูอ้ านวยการฝ่ายวาณิชธนกจิ, บล. กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2547 – 2547 ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายวาณชิธนกจิ, ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2544 – 2545 เจา้หน้าทีภ่าษสีรรพสามติ, บจก. เชลลแ์ห่งประเทศไทย 

 2543 - 2544 ผูส้อบบญัช,ี บจก. ส านักงานเอนิสท์ แอนด ์ยงั 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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12.  นายเฉีย ชี ปิง (อายุ 52 ปี) 

ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการผูม้อี านาจลงนามตามหนงัสอืรบัรองของบรษิทัฯ และผูอ้ านวยการสาย
งานการตลาด  

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 1 เมษายน 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 10 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.04% 

คณุวฒิุการศึกษา - Graduate ICSA Business Administration, The Institute of Chartered Secretaries & 

Administrators, United Kingdom 

- Diploma in Commerce (Business Management) Tunku Abdul Rahman College, 

Malaysia 

หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 166/2019 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั กรรมการ และผูอ้ านวยการสายงานการตลาด,  

บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2550 – 2562 ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด, บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 • กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2560 – 2562 กรรมการ, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2545 – 2550 Export Sales Manager, Supermax Latex Products Sdn Bhd. 

 2542 – 2545 Head of Sales Division, Domestic and International Sales,  

Syarikat Metal Industries of Malaysia Sdn Bhd 

 2541 – 2542 Senior Executive, Talam Trading Sdn Bhd 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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13.  นายอาศรม อกัษรน า (อายุ 53 ปี) 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการสายงานการผลติสาขาหาดใหญ่ และรกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 24 กรกฎาคม 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 6 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.01% 

คณุวฒิุการศึกษา - Executive Micro MBA, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป (เคม-ีชวีวทิยา) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

หลกัสูตรการอบรม - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการสายงานผลติ สาขาหาดใหญ่ และรกัษาการผูจ้ดัการ 
ฝ่ายวศิวกรรม, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 • กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2561 - 2562 ผูจ้ดัการสายงานผลติ สาขาสุราษฎรธ์านี,  
บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2560 – 2562 กรรมการ, สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา 
 2560 – 2562 กรรมการ, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2559 – 2562 ผูจ้ดัการสายงานผลติ สาขาหาดใหญ่,  
บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2552 – 2559 ผูจ้ดัการโรงงาน, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
 2551 – 2562 ผูจ้ดัการสายงานผลติ, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2546 – 2551 ผูจ้ดัการโรงงาน, Shanghai Foremost Plastic Industrial Co., Ltd. 

 2541 – 2546 ผูจ้ดัการโรงงาน, บจก. สยามเซมเพอรเ์มด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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14.  นายเฉลิมชยั หน่อสกลุ (อาย ุ45 ปี) 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการสายงานผลติสาขาสุราษฎรธ์าน ี

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 24 กรกฎาคม 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 6 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.001% 

คณุวฒิุการศึกษา - Micro Master of Business Administration, สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจดัการอุตสาหกรรม, 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
- Executive Micro MBA, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ, 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

หลกัสูตรการอบรม - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการสายงานผลติ สาขาสุราษฎรธ์านี,  
บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 • กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2556 – 2562 ผูจ้ดัการสายงานผลติ ก ากบัดแูลโรงงานยางแทง่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ, บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี

 2548 – 2556 ผูจ้ดัการโรงงาน, บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 2545 – 2548 ผูจ้ดัการโรงงาน, บจก. สะเดา พ.ีเอส. รบัเบอร ์
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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15.  นางอรลกัษณ์ นาคินทร ์(อายุ 46 ปี) 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และสมุหบ์ญัช ี

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 24 กรกฎาคม 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 6 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.05% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาโท สาขาบญัชบีรหิาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช,ี สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
หลกัสูตรการอบรม - การอบรมความรูด้า้นบญัช ี

- หลกัสตูรวธิจีดัท างบกระแสเงนิสด Step-by-Step โดย บจก.แอคเคา้ติง้ โคช้  
(ไทยแลนด)์ 
- หลกัสตูรการจดัท างบการเงนิรวม โดย บจก. ซพีดี ีตวิเตอร ์
- หลกัสตูรรายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ (TFRS15) และสญัญาเช่า (TFRS16)  
โดย บจก. ส านักงาน อวีาย  
- หลกัสตูรมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ  
โดย บจก. ส านักงาน อวีาย  
- หลกัสตูรความทา้ทายของธุรกจิต่อการควบรวมกจิการ โดย สภาวชิาชพีบญัช ี

ในพระบรมราชถูมัภ ์

- หลกัสตูรสรุปการเปลีย่นแปลงและประเดน็ทีส่ าคญัของ IFRS (ฉบบัปรบัปรงุ 2561)  
โดย สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชถูมัภ ์

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และสมุหบ์ญัช,ี  

บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 • กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2560 – 2562 กรรมการ และผูจ้ดัการสายงานบญัช,ี  
บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2557 - 2560 ผูจ้ดัการกลุ่มงานบญัช,ี บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2541 – 2556 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช,ี บจก. สยามเซมเพอรเ์มด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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16.  นายสมรฐั เทพนวล (อายุ 46 ปี) 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 24 กรกฎาคม 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 6 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.008% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หลกัสูตรการอบรม - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 • กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2556 – 2562 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2542 – 2556 หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคล, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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17.  นางสาวอมรรตัน์ อาวะโต (อายุ 44 ปี) 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อและจดัจา้ง 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 24 กรกฎาคม 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 6 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น - ไม่ม ี- 
คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
หลกัสูตรการอบรม - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื้อและจดัจา้ง, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2544 – 2545 Brand Manager, บมจ. บิก๊ซ ีซูเปอรเ์ซน็เตอร ์
 • กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2546 – 2562 หวัหน้าฝ่ายจดัซื้อและจดัจา้ง, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2545 – 2546 เจา้หน้าทีฝ่่ายจดัซื้อต่างประเทศ, บจก. ซาบน่ีา ฟารอ์สีท ์

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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18.  นางสาววรษา ไหมใจดี (อายุ 45 ปี) 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายโลจสิตกิส ์

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 14 สงิหาคม 2563   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 6 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.02% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
หลกัสูตรการอบรม - ไม่ม ี- 
ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2563 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายโลจสิตกิส ์ผูจ้ดัการฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ ์และเลขานุการ
กรรมการบรหิาร, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2541 – 2544 วศิวกรระบบคุณภาพ, บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 • กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2557 – 2562 เลขานุการกรรมการอ านวยการฝ่ายผลติ,  
บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2546 – 2556 หวัหน้าส่วนอาวุโสเทคนิคคุณภาพ,  
บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 

 2544 – 2546 วศิวกรระบบ, บจก. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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19.  นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง (อายุ 37 ปี) 

ต าแหน่ง เลขานุการบรษิทั 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 7 พฤศจกิายน 2562   

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 1 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.0002% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ), มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
หลกัสูตรการอบรม - ประกาศนียบตัรโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 30/2009 

- Effective Minutes Taking (EMT) รุ่น 26/2013 

- Company Reporting Program (CRP) รุ่น 9/2014 

- Board Reporting Program (BRP) รุ่น 17/2015 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั เลขานุการบรษิทั, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
 2561 – 2562 เลขานุการบรษิทั, บมจ. ด ูเดย ์ดรมี 

 2560 – 2561 เลขานุการบรษิทั, บมจ. ซลีคิ คอรป์ 

 2559 – 2560 เลขานุการบรษิทั, บมจ. บางกอกแรน้ช ์

 2558 – 2559 ผูจ้ดัการส่วนเลขานุการบรษิทั, บมจ. แอดวานซ์ อนิโฟร ์เซอรว์สิ 

 2555 – 2558 ผูช้่วยผูอ้ านวยการ ส านักกรรมการผูจ้ดัการ,  
บมจ. อะมานะฮ ์ลสิซิง่ 

 2551 - 2554 ผูจ้ดัการอาวุโส, บมจ. พเีออ ี(ประเทศไทย) 
 • กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2554 – 2555 เลขานุการอาวุโส บจก. เอสอไีอ อนิเตอรค์อนเนคท ์โปรดกัส ์ 
(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

การประชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน 2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นางพรีะวรรณ มาตรงามเมอืง 
เป็นเลขานุการบรษิัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์ โดยเลขานุการบรษิัท มหีน้าที่ความ
รบัผดิชอบดงันี้  

1. ใหข้อ้มลูและค าแนะน าเบื้องตน้แก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ธุรกจิ ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถูกต้อง รวมถงึรายงาน
การเปลีย่นแปลงในขอ้ก าหนดกฎหมายทีม่นีัยส าคญัแก่กรรมการและผูบ้รหิาร 

2. ติดตามและดูแลให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งตามระเบยีบ ประกาศ และ
ขอ้ก าหนดของ ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส านักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

3. สรุปรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์และการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูจ้ดัการ และ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และของคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสามภีรยิา บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ รวมถงึนิตบิุคคลที่
กรรมการ ผู้จดัการ และผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามภีริยา และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ 
ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิารดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้เกนิรอ้ยละ 30.0 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของนิตบิุคคลดงักล่าวต่อ
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบเป็นประจ าทุก 6 เดอืน 

4. จดัท าและเกบ็รกัษาทะเบยีนกรรมการ รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ หนังสอื
นัดประชุมคณะกรรมการบรษิทั รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติ 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผูบ้รหิาร พรอ้มทัง้จดัส่งส าเนาใหแ้ก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัที่
บรษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

7. สรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวปฏบิตั ิรวมทัง้ผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินการอื่นให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ และ/หรอืตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด และ/หรอืเรื่องอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั 

ทัง้นี้ เลขานุการบรษิทั ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีข่า้งตน้ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยสุ์จรติ
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผูบ้รหิารในบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่1 มกราคม 2564

รายช่ือ บริษทัฯ บริษทัย่อย 

SDME STU PSE PS 

1. ศาสตราจารย ์ดร.วรีกร อ่องสกุล X, ///, IV     

2. นายกติชิยั สนิเจรญิกุล /     

3. ดร. ไวยวุฒ ิสนิเจรญิกุล / /    

4. นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล /  / / / 

5. นางอุณากร พฤฒธิาดา ///, V     

6. นางสาวจรญิญา จโิรจน์กุล /,//   / / 

7. นางสาวธนวรรณ เสงีย่มศกัดิ ์ /,//    / 

8. นายวทิยน์าถ สนิเจรญิกุล /     

9. นายอนันต ์พฤกษานุศกัดิ ์ /     

10. นายเฉีย ช ีปิง /, //     

11. ศาสตราจารย์คลนิิก นายแพทย์
สรณ บุญใบชยัพฤกษ์ 

/// 
    

12. พลเอกบณัฑติย ์บุณยะปาน ///, V     

13. นายอาศรม อกัษรน า //     

14. นายเฉลมิชยั หน่อสกุล //     

15. นางอรลกัษณ์ นาคนิทร ์ //     

16. นายสมรฐั เทพนวล //     

17. นางสาวอมรรตัน์ อาวะโต //     

18. นางสาววรษา ไหมใจด ี //     

หมายเหตุ: X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = ผูบ้รหิาร /// = กรรมการอสิระ  

IV = ประธานกรรมการตรวจสอบ  V = กรรมการตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

นางสาวนะรงัศี จิระนคร (อาย ุ45 ปี) 

ต าแหน่ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ 24 กรกฎาคม 2562 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่ง 1 ปี 6 เดอืน   

สดัส่วนการถือหุ้น 0.0009% 

คณุวฒิุการศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาวชิาบญัช ีมหาวทิยาลยักรุงเทพ 

- Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) 

หลกัสูตรการอบรม - หลกัสตูร Corporate Governance ปี 2562 

- หลกัสตูร Fraud Risk Prevention & Control ปี 2561 

- หลกัสตูร ตรวจสอบระบบ SAP ERP ปี 2560 

- หลกัสตูร ACL Data Integrity & Verification Workshop และ ACL Scripting Fundamental  

- หลกัสตูรการวางแผน การตรวจสอบภายใน (การส ารวจเบือ้งตน้เพื่อจดัท า Audit Program  

ปี 2557) 
- หลกัสตูรการบรหิารงานตรวจสอบภายใน ปี 2555 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ปี 2551 

- หลกัสตูร Risk Management ปี 2550 

- หลกัสตูร Control Self-Assessment ปี 2548 

ประสบการณ์การท างาน • กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 

 2562 – ปัจจุบนั หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน, บมจ. ศรตีรงัโกลฟส ์(ประเทศไทย) 
 2555 – 2562 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน, บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 2554 – 2555 หวัหน้าส่วนตรวจสอบภายใน, บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 2553 – 2554 เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน, บมจ. ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
 • กิจการท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบยีน 

 2543 – 2544 ผูช้่วยสมุหบ์ญัช,ี บจก. หน ่าฮัว่รบัเบอร ์
 2540 – 2543 ผูช้่วยผูส้อบบญัช,ี บจก. เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการท่ีแข่งขนัหรือเก่ียวกบัธรุกิจอนัอาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

- ไม่ม ี- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร - ไม่ม ี- 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

- ไม่ม ี- 


