
 

2017 
ANNUAL REPORT 

Interhides Public Company Limited 



สารบัญ 
 
การประกอบธุรกจิ 
1. ขอ้มูลส ำคญัทำงกำรเงิน 1 
2. ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 2 
3. วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่ำนิยมและนโยบำยกำรบริหำรจดักำร 4 
4. สำรจำกคณะกรรมกำร 8 
5. ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ 10 
6. ภำวะอุตสำหกรรมและสภำพกำรแข่งขนั 31 
 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุ้น 37 
8. โครงสร้ำงกำรจดักำร 40 
9. กำรก ำกบัดูแลกิจกำร 56 
10. กำรดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยใน 68 
11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง 69 
12. รำยกำรระหวำ่งกนั 80 
 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
13. รำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 83 
14. รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 84 
15. กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน  88 
16. งบกำรเงิน 93 
 
ข้อมูลทัว่ไป 
17. บุคคลอำ้งอิง 147 
18. ขอ้มูลพื้นฐำนส ำหรับนกัลงทุน 148 
 
  
 
 
 



1. ข้อมูลส ำคญัทำงกำรเงิน

2560 2559 2558
ผลกำรด ำเนนิงำน

รายไดจ้ากการขายและบริการ ลา้นบาท 2,130                1,943                2,295                
ก าไรขั้นตน้ ลา้นบาท 475                   393                   308                   
คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร ลา้นบาท 151                   139                   131                   
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียจ่าย คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 
ภาษีเงินได ้คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย ลา้นบาท 513                   408                   309                   
ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ ลา้นบาท 289                   191                   202                   

ฐำนะกำรเงิน

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 3,048                2,740                2,671                
หน้ีสินรวม ลา้นบาท 1,580                1,466                1,539                
ส่วนของผูถื้อหุ้น ลา้นบาท 1,468                1,274                1,132                

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 22.31                20.20                13.43                
อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียจ่าย คา่ใชจ่้าย
ทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย ร้อยละ 24.10                21.00                13.47                
อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 13.59                9.84                  8.79                  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 10.00                7.07                  8.38                  
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ร้อยละ 21.11                15.90                18.09                
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เทา่ 1.08                  1.15                  1.36                  
อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียจ่าย
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน ภาษีเงินได ้คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย เทา่ 3.08                  3.59                  4.98                  
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระหน้ี เทา่ 2.45                  1.95                  1.60                  
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ีย เทา่ 15.88                11.32                8.01                  

หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกบัหุ้นสำมญั

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่ ลา้นหุ้น 509.1                490.0                420.0                
มลูคา่ตามบญัชีต่อหุ้น บาท 2.95                  2.99                  2.70                  
ก าไรสุทธิต่อหุ้นพ้ืนฐาน บาท 0.58                  0.39                  0.48                  
ก าไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด บาท 0.52                  0.38                  -                    

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (1) บาท 0.50                  0.34                  0.25                  
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ ร้อยละ 86.21                85.94                52.08                
ราคาหุ้น ณ วนัส้ินงวด บาท 10.10                6.05                  6.00                  

 หมายเหตุ :    (1) คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวนัท่ี  24 เมษายน 2561 เพ่ืออนุมติัการจ่ายเงินปันผล

                             ประจ าปี 2560   ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท
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2. ข้อมูลทั่วไปของบริษทั 
ช่ือบริษัท  บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั(มหำชน) 

ช่ือย่อ   IHL 

เลขทะเบียนบริษัท 0107548000595 

ประเภทธุรกจิ  ประกอบธุรกิจฟอกหนงัส ำหรับท ำเบำะรถยนตแ์ละผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทุนจดทะเบียน  594,998,274 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 594,998,274 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 

ทุนทีอ่อกและ                    

ช ำระเต็มมูลค่ำ                 509,090,371 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 509,090,371 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 

 

ส ำนักงำนใหญ่ 678 ซ.ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โรงงำนแห่งที ่1 192 หมู่ 6 ซ.ฟอกหนงั กม. 34 ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร10280 
โรงงำนแห่งที ่2-3 678 ซ. ที.เจ.ซี.ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โรงงำนแห่งที ่4 999 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โรงงำนแห่งที ่5 55/5 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โรงงำนแห่งที ่6 1111 หมู่6 ซ.ฟอกหนงั กม. 34 ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร10280 
โรงงำนแห่งที ่7 775 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู 4A หมู่ 2 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โรงงำนแห่งที ่8 183 หมู่ 6 ซ.ฟอกหนงั กม. 34 ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร10280 
โรงงำนแห่งที ่9 1111/2 ม.6 ซ.ฟอกหนงั กม.34 ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โรงงำนแห่งที ่10           1111/3 ม.6 ซ.ฟอกหนงั กม.34 ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม ่อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร10280 

 

เลขำนุกำรบริษัท  

โทรศพัท ์ (662) 028-9728-37 

โทรสำร (662) 028-9738-39 

อีเมล   companysecretary@interhides.com 

 

นักลงทุนสัมพนัธ์    
โทรศพัท ์ (662) 028-9728-37 

โทรสำร (662) 028-9738-39 

อีเมล   companysecretary@interhides.com 

 

mailto:companysecretary@interhides.com
mailto:companysecretary@interhides.com
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ข้อมูลบริษทัย่อย  

  

ช่ือบริษัท     บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ำกดั (ISC) 

ช่ือภำษำองักฤษ     Interseat Cover Company Limited (ISC) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ   ผลิตและจ ำหน่ำยชุดหุม้เบำะรถยนตหุ์ม้พวงมำลยั และหุม้เกียร์ 

ทีต่ั้ง      999 หมู่ 2 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขมุวทิ  ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมือง 

      สมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร10280 

เลขทะเบียนบริษัท   0115554009416 

โทรศัพท์    (662) 028-9728-37 

โทรสำร     (662) 028-9738-39 

ทุนจดทะเบียน    หุน้สำมญั 200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

ทุนช ำระแล้ว    หุน้สำมญั 200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

จ ำนวนหุ้นทีถ่ือครอง   199,998 หุน้ 

สิทธิประโยชน์ทำงภำษี   ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลำ 8 ปีจำก ส ำนกังำน 

      คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 

 

ช่ือบริษัท      บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ำกดั (IG) 

ช่ือภำษำองักฤษ      Inter Green Company Limited (IG) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ   ผลิตโปรตีนจำกเศษข้ีหนงัสัตวโ์ดยผำ่นกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม 

ทีต่ั้ง      1111/2  หมู่ 6 ซอย ฟอกหนงั กม.34 ถนนสุขมุวทิ  ต ำบลบำงปูใหม่ 

       อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10280 

เลขทะเบียนบริษัท    0115559014850 

โทรศัพท์     (662) 028-9728-37 

โทรสำร      (662) 028-9738-39  

ทุนจดทะเบียน     หุน้สำมญั 500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

ทุนช ำระแล้ว     หุน้สำมญั 500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

จ ำนวนหุ้นทีถ่ือครอง    499,997 หุน้ 

สิทธิประโยชน์ทำงภำษี   - 



คุณค่าองค์กร (Value)  

วสัิยทศัน์ (Vision) 
"ผู้น าในอุตสาหกรรมหนังแห่งเอเชียอาคเนย์ทีข่บัเคลือ่นองค์กรด้วยมาตรฐานสากล 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างคุ้มค่า ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม" 

พนัธกจิ (Mission) 

1. Performance   
Excellent 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ในทุก ๆ ดา้น  

2. Trust and Respect 
สร้างความเช่ือมัน่โปร่งใส 
ตามหลกัธรรมาภิบาล  

3. Employees 
บุคลากรมีคุณภาพในงาน

และคุณภาพ 
ชีวติท่ีดี  

4. Quality 
คุณภาพสินคา้ 
และบริการ 

5. Responsibility for 
Society 

 ความรับผดิชอบต่อสังคม  
และส่ิงแวดลอ้ม 

Value 

ลูกค้า  พนักงาน ผู้ถอืหุ้น องค์กร  

Customers Shareholders Organization Employees 

สังคมชุมชน  

Society and 
Communities 

      พฒันาและน าเสนอสินคา้ 
และบริการท่ีเป่ียมคุณค่า 
สามารถตอบสนอง ความ
ตอ้งการและเสริมสร้าง 
ศกัยภาพในการแข่งขนัทาง
ธุรกิจใหลู้กคา้ 

       พฒันาทรัพยากรบุคคล
ใหเ้ป็นมืออาชีพพร้อม
ตอบสนองต่อทุกความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

       สร้างผลตอบแทนท่ี
คุม้ค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่ง
ต่อเน่ืองภายใตพ้ื้นฐานแห่ง
จรรยาบรรณ 

 

       พฒันาโครงสร้างและ
การบริหารงานใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในทุกๆ ดา้น เพื่อ
ความเจริญอยา่งย ัง่ยนื 

 

      ส่งเสริมสังคมผา่น
โครงการและกิจกรรมอนัมี
ประโยชน์อยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 

sasitjup
Typewriter
4
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3.วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมและนโยบายการบริหารจดัการ 
 
1. คุณค่าของบริษัทฯ (Value)  

บริษทัฯ เน้นคุณค่าองคก์รเป็นส าคญั ในขณะท่ีภาวะตลาดโลกและภูมิทศัน์ทางธุรกิจเปล่ียนแปลงไป ดว้ย
คุณค่าท่ีมั่นคงขององค์กร เป็นส่ิงท่ีท าให้บริษัทฯสามารถรักษาระดับการตัดสินใจท่ีเช่ือถือได้อย่าง
สม ่าเสมอ คุณค่าขององคก์รเป็นรากฐานส าคญัท่ีแปลงวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติังานจริงของบุคลากรในแต่
ละวนั คุณค่าองคก์รส าหรับบริษทัฯหรือพนกังาน ประกอบดว้ย 
1.1 ด้านความเป็นเลศิ (Performance Excellent)  – บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะกระท าการทุกอยา่งดว้ยความตั้งใจ
ให้เกิดผลในทางท่ีดีกว่าเสมอ ดว้ยการศึกษา วิจยัและพฒันา และปรับปรุงส่ิงต่างๆ ให้ดียิ่งข้ึนไปกว่าเดิม
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ ดว้ยพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า เราสามารถท าวนัน้ีให้ดีกว่าเม่ือวาน และพรุ่งน้ี
จะตอ้งดีกวา่วนัน้ี อนัเป็นความพยายามอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดท่ีจะตอ้งพฒันาองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ 
ดา้น 
1.2  ด้านความน่าเช่ือถือ (Trust and Respect) -  จากรุ่นสู่รุ่น เราด าเนินธุรกิจดว้ยความจริงใจ น่าเช่ือถือ
และความเอาใจใส่ โดยยดึแนวทางในการท างานแบบ “ใกลชิ้ด เป็นกนัเอง” จรรยาบรรณ ความดีงามในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อหลกัธรรมาภิบาล การปฏิบติั
ตามกฎข้อบงัคบั กระบวนการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งจรรยาบรรณของ
พนกังาน บริษทัฯ ภาคภูมิใจต่อความซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมท่ียึดปฏิบติั ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นองคก์รทางธุรกิจท่ี
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบักฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
1.3  ด้านบุคลากร (Employees) – บริษทัฯ ให้ความส าคญัและเป็นกนัเองกบัพนกังานทุกระดบั ดว้ย
พื้นฐานความเช่ือท่ีว่า พนกังานท่ีดีมีคุณภาพ จะน ามาซ่ึงความส าเร็จขององค์กร บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้สรรหา 
คดัเลือกพนกังานท่ีจะมาร่วมงานกบับริษทัฯ อยา่งพิถีพิถนั ดูแลให้มีสวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรม พฒันาและฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี 
มีสุขอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน อนัเป็นประโยชน์แก่พนกังานของบริษทัฯ และสังคมโดยรวม  
1.4  ด้านคุณภาพสินค้าและการบริการ (Quality)  – บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้และให้บริการ โดย
ค านึงถึงความพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ ดว้ยความเช่ือท่ีว่า ลูกคา้ยินดีจ่ายเพื่อส่ิงท่ีดีกว่าเสมอ  
บริษทัฯ จึงใหค้วามส าคญักบัคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตสินคา้ นบัตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบ การเอาใจ
ใส่ในกระบวนการผลิตต่างๆ จนกระทัง่เป็นสินคา้ส าเร็จรูป ตลอดจนการให้บริการท่ีฉับไวและครบครัน 
การรักษาระดบัมาตรฐานให้สูงอยู่เสมอ ส่งมอบสินคา้ตรงตามก าหนดเวลา เพื่อสนองตอบต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 
1.5  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม(Responsibility for Society)  – บริษทัฯ ให้
ความส าคญัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มมาตลอด บริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนแวดลอ้มและเขา้
ร่วมโครงการ 3R เพื่อลดและน าของเสียกลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิต  
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2. วสัิยทศัน์ (Vision) คือ เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมหนงัแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีขบัเคล่ือนองคก์ร
ดว้ยมาตรฐานสากล ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งคุม้ค่า กา้วไกลดว้ยเทคโนโลยีและ
นวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
3.  พนัธกจิ (Mission) คือ หนา้ท่ีขององคก์รท่ีตอ้งท า โดยเป็นไปตามกรอบของคุณค่า 

3.1 Customers: สร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้เพิ่มข้ึนเพื่อใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
3.2 Employees: สร้างให้ทีมงานมีความพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ทุก      
รูปแบบ 
3.3 Shareholders: สร้างผลก าไรและเพิ่มพนูคุณค่าแก่ผูถื้อหุน้ภายใตพ้ื้นฐานแห่งจรรยาบรรณ 
3.4 Organization: สร้างความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นตน้ทุน โดยผ่านการใช้ประโยชน์
อยา่งมีประสิทธิภาพ จากกระบวนการผลิต การบริหารและการพฒันาบุคลากร 
3.5 Society and Communities: มีส่วนร่วมในการตอบแทนชุมชนหรือสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

 
4.  นโยบายการบริหารจัดการ (Policies) ในทุกระดบัมีดงัน้ี 

4.1 ใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษทัฯ 
4.2 ยติุธรรม และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) 
4.3 โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
4.4 ปฏิบติัตามกฎหมาย และใหค้วามร่วมมือแก่รัฐบาลของประเทศท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจ 
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จริยธรรมในการประกอบธุรกจิของบริษทั 
 

บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ากดั (มหาชน) มีหลกัจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงพนกังานทุกคนตอ้งพึง
ประพฤติปฏิบติัในฐานะตวัแทนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 
1. การใหค้วามเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติั 

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวข้องด้วยความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็น ผูซ้ื้อ ผูข้าย คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน ฯลฯ โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูห้น่ึงผูใ้ด อนัเน่ืองจากความแตกต่างเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา 
สัญชาติ เพศ อาย ุหรือ พื้นฐานการศึกษา 
 

2. การรักษาความสุจริต 
บริษทัฯ ไม่ใชว้ิธีการให้เงินหรือส่ิงของแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด เพื่อชกัน าให้กระท าส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง และ
ไม่ส่งเสริมการกระท าดงักล่าว อีกทั้งไม่พึงประสงคใ์หพ้นกังานรับเงินหรือส่ิงของมีค่าเกินปกติ
วสิัยจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ เช่น ผูข้ายสินคา้หรือลูกคา้ ฯลฯ 
 

3. การวางตวัเป็นกลางทางการเมือง 
บริษทัฯ วางตวัเป็นกลาง ไม่กระท าการอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใด ๆ หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีมี
อ านาจทางการเมือง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์พิเศษให ้
 

4. การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังานท ากิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ภายใตน้โยบาย  
“ อินเตอร์ไฮด ์กา้วไกล รักความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ” 
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5. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

ประวตัิความเป็นมา 
ธุรกิจของบริษทัฯ เร่ิมก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2531 ในนามห้างหุ้นส่วนจ ากดั โรงฟอกหนงั โอซี เพื่อ

ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนงั ณ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์และนางสาว
ชุติมา บุษยโภคะ ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 แสนบาท ในช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจ ไดน้ าเขา้หนงั
ดิบ เพื่อฟอก อบ อดั และตกแต่งหนงัสัตว ์รวมถึงการตกแต่งเคร่ืองหนงั  

ในปี 2535 ธุรกิจได้ขยายขอบเขตไปสู่การรับจ้างฟอกหนังและยอ้มสี และจดัจ าหน่าย ได้จด
ทะเบียนเปล่ียนสถานะเป็น บริษทั โรงฟอกหนงั โอซี จ  ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ผูบ้ริหาร
เล็งเห็นถึงการเติบโตทางธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนงั จึงไดเ้พิ่มสายการผลิตและก่อตั้งบริษทัข้ึนใหม่ จด
ทะเบียนในนาม บริษทั อินเตอร์-ไฮดเ์ลเธอร์ จ  ากดั เพื่อพฒันาสายการผลิตและรองรับการเติบโตในอนาคต 
และด าเนินการช าระบญัชีของบริษทั โรงฟอกหนงั โอซี จ  ากดั ในปี พ.ศ.2547  

บริษทั อินเตอร์-ไฮดเ์ลเธอร์ จ  ากดั มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 

ปี พ.ศ. พฒันาการทีส่ าคัญ 
2535 - บริษทัฯ ก่อตั้งข้ึนในนาม บริษทั อินเตอร์-ไฮดเ์ลเธอร์ จ ากดัโดยนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์ 

  
และนางสาวชุติมา บุษยโภคะ เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนงั ดว้ยทุนจดทะเบียน 

  
เร่ิมแรก 5 ลา้นบาท  

 
- น าเขา้หนงัดิบเพื่อ ฟอก อบ อดั และตกแต่งหนงัสัตวส์ าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ 

2536 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ลา้นบาท จ านวน 20,000 หุน้ หุน้ละ 1,000 บาท 

   
2537 - เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไว ้จากเดิมหุ้นละ 1,000  บาท  จ านวน 20,000 หุน้ 

  
เป็นหุน้ละ 10 บาท จ านวน 2,000,000 หุน้ 

 
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 90 ลา้นบาท จ านวน 9,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 

   
2540 - เพิ่มส านกังานสาขาท่ี 1 เลขท่ี 1111 หมู่ท่ี 6 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL6)  

 
- เพิ่มส านกังานสาขาท่ี 2 เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL4)  

  
  

2541 - เปล่ียนสายการผลิต จากการผลิตหนงัส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ มาเป็นสายการผลิตหนงั  

  
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนตอ์ยา่งครบวงจร  

 
- มีสถานะเป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัส าหรับรถยนตโ์ดยออ้ม 

  
(Second Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 2nd Tier OEM)  
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ปี พ.ศ.  พฒันาการทีส่ าคัญ 
2547 - ในเดือนกรกฎาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ลา้นบาท จ านวน 12,000,000 หุน้ หุ้นละ 10 บาท 

 
- ในเดือนธนัวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 160 ลา้นบาท จ านวน 16,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 

 
- เพิ่มส านกังานสาขาท่ี 3 เลขท่ี 55/5 หมู่ท่ี 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL5)  

  
  

2548 - ในเดือนเมษายน  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 190 ลา้นบาท จ านวน 19,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 

 
- ในเดือนมิถุนายน  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 225 ลา้นบาท จ านวน 22,500,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 

 
- ในเดือนสิงหาคม จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเปล่ียนช่ือเป็น 

  
บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน)โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 300 ลา้นบาท  

  จ านวน 60,000,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท 
 - ในเดือนธนัวาคม น าบริษทัฯเขา้จดทะเบียนและซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดย 
  มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มของนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 47.15 

 
 

และกลุ่ม Sumitomo ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 

 
  2550 - เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัจากเดิมหุน้ละ 5 บาท  จ านวน 60,000,000 หุน้  

  
เป็นมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั หุน้ละ 1 บาท จ านวน 300,000,000 หุน้ 

  
 2552 - เพิ่มส านกังานสาขาท่ี 4  เลขท่ี 192 หมู่ท่ี 6 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL1) 

  
  

2553 - นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้จากกลุ่ม  Sumitomo จ านวน 60,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อย  
  ละ 20 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  ท าใหก้ลุ่มของนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์ถือหุน้รวมกนั 
  คิดเป็นร้อยละ 59.35 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 
 - เพิ่มส านกังานสาขาท่ี 5  เลขท่ี 775 หมู่ท่ี 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL7) 

   
2554 - ก่อตั้งบริษทัยอ่ยในนาม บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท  

  เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายหนงัผนืท่ีตดัและเยบ็ข้ึนรูป(Trim Cover)   
  และหนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมาลยัและกระปุกเกียร์ (Steering Wheel & Gear Knob) 
   

2555 - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 350 ลา้นบาท จ านวน 350,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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ปี พ.ศ.  พฒันาการท่ีส าคญั 
2556 - ลดทุนจดทะเบียนเป็น 349,999,230  ลา้นบาท จ านวน 349,999,230 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ 

  
ละ 1 บาท โดยเป็นการลดทุนจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผล 

 
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 419,999,076  ลา้นบาท จ านวน 419,999,076 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้

  
หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

  
 2558 - เพิ่มส านกังานสาขาท่ี 6  เลขท่ี 183 หมู่ท่ี 6 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL8) 

 - เร่ิมคิดคน้กระบวนการผลิตโปรตีนจากเศษของเสียในกระบวนการฟอกหนงั น ามาใชเ้ป็นเคมี 

 
  ในกระบวนการผลิต และยงัเป็นการน าของเสียจากอุตสาหกรรมกลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

   
2559 - ลดทุนจดทะเบียนเป็น 419,998,782  ลา้นบาท จ านวน 419,998,782 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้

  
หุน้ละ 1 บาท เป็นการลดทุนจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผล 

 
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 594,998,274  ลา้นบาท จ านวน 594,998,274 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้

  

หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
- ก่อตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนในนามบริษทั อินเตอร์ กรีน จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท 

  เพื่อประกอบธุรกิจผลิตโปรตีนจากเศษข้ีหนงัสัตวโ์ดยผา่นกรรมวธีิการผลิตทางอุตสาหกรรม 
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รายละเอยีดของบริษทัย่อย 
 

1. บริษัท อนิเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากดั 
 

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ากดั จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2554 ตั้งอยูท่ี่ 999 หมู่ท่ี 2  ซอย 
ที.เจ.ซี. ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของกลุ่มบริษทั โดยบริษทั อินเตอร์ไฮด ์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 
99.99 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 20 ลา้นบาท 

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ากดั เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายหนงัผนืท่ีตดัและเยบ็ข้ึนรูป (Trim 
Cover)  และหนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมาลยัและกระปุกเกียร์ (Steering Wheel & Gear Knob) ไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี 
 
 
 

2. บริษัท อนิเตอร์ กรีน จ ากดั 
 
บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ากดั ไดจ้ดัตั้งข้ีนเม่ือวนัท่ี 15 กรฏกาคม พ.ศ. 2559  ตั้งอยูท่ี่ 1111/2 หมู่ 6 

ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ โดยบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
99.99 มีทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 50 ลา้นบาท เพื่อผลิตโปรตีนจากเศษข้ีหนงัสัตว ์โดยผา่นกรรมวิธีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม 

บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ากดั ไดล้งทุนในการวจิยัและพฒันาการผลิตโปรตีนจากเศษข้ีหนงัสัตว ์โดย
ผา่นกรรมวธีิทางอุตสาหกรรม โดยใชง้บประมาณ 400 ลา้นบาท และสามารถผลิตไดเ้ป็นแห่งแรกในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงโปรตีน Hydrolysate ท่ีผลิตไดน้ี้สามารถน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได ้เช่น 
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางและเวชภณัฑ์ เป็นตน้ 
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บริษทั อินเตอร์ ไฮด ์จ  ากดั(มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายหนงัส าหรับเบาะรถยนต ์
หนงัหุม้เบาะรถยนต ์หวัเกียร์ และพวงมาลยัรถยนต ์ช้ินงานหนงัตดัข้ึนรูป เฟอร์นิเจอร์ รองเทา้ โดยใชห้นงั
โค กระบือและสุกร โดยผา่นกรรมวธีิการฟอกยอ้ม และน ามาตดัหรือเยบ็เป็นผลิตภณัฑ ์ดว้ยเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรอนัทนัสมยั รวมถึงผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โปรตีน  

สายการผลิตหลกัของบริษทัฯ สรุปได ้ดงัน้ี 
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ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

1. หนงัผนืส าเร็จรูป (Leather) 
เป็นหนงัดิบท่ีผา่นการฟอก ยอ้ม การท าสี การอดัลายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจะมีลกัษณะอ่อน

นุ่ม เรียบ สม ่าเสมอ สีสันสวยงาม มีความหนาตามตอ้งการ พร้อมท่ีจะน าไปตดัเย็บส าหรับเบาะรถยนต ์
พวงมาลยั หัวเกียร์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รองเทา้ เฟอร์นิเจอร์ ท่ีใช้หนังเป็นส่วนประกอบ รวมถึงงาน
บริการพ่นสีโดยรูปแบบของการรับจา้งผลิต โดยบริษทัฯ รับวตัถุดิบมาจากทางลูกคา้และด าเนินการตาม
ความตอ้งการของลูกคา้  

 

 

ภาพท่ี 1 หนงัผนืส าเร็จรูป (Leather) 
 

2. ช้ินงานหนงัตดั  (Cut Part) 
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัหนงัผืนส าเร็จรูป โดยการน าหนงัผืนส าเร็จรูปมาตดัเป็นช้ินส่วนตาม

รูปแบบ Pattern หรือ Drawing ท่ีลูกคา้หรือผูป้ระกอบการธุรกิจเบาะหนงัรถยนตเ์ป็นผูก้  าหนด ซ่ึงเป็นการ
ผลิตตามความตอ้งการของทางลูกคา้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นช้ินงานประกอบส าหรับหุ้มเบาะหนังรถยนต ์
พวงมาลยั และแผงประตู 

 

 

  
 ภาพท่ี 2 ช้ินงานหนงัตดั (Cut Part) 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://www.smitzoon.com/pictures/7fe1aa28f93afc0dda429f6cb5bb08e8.jpg&imgrefurl=https://www.smitzoon.com/&docid=5FHu7-0VdxORuM&tbnid=ni5ayP6BOhUBcM:&vet=10ahUKEwjEwcagl5fWAhUKMo8KHYPvAIw4rAIQMwhBKD8wPw..i&w=730&h=395&bih=674&biw=1366&q=finishing leather&ved=0ahUKEwjEwcagl5fWAhUKMo8KHYPvAIw4rAIQMwhBKD8wPw&iact=mrc&uact=8
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3. หนงัหุม้เบาะรถยนต ์ (Trim Cover) 
เป็นการต่อยอดผลิตภณัฑ์ โดยการน าเอาช้ินงานหนงัตดั Cut Part มาเยบ็ประกอบและข้ึนรูป

เป็นหนงัหุ้มเบาะรถยนต์ โดยใช้แบบตามท่ีลูกคา้หรือผูป้ระกอบการธุรกิจเบาะหนงัรถยนต์เป็นผูก้  าหนด 
โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงรายละเอียด คุณภาพ และคุณลกัษณะตามท่ีลูกคา้ตอ้งการเป็นส าคญั 

 
ภาพท่ี 3 หนงัหุม้เบาะรถยนต์ (Trim Cover) 

 
4. หนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมาลยัและกระปุกเกียร์  (Steering Wheel & Gear Knob) 

พวงมาลยัและกระปุกเกียร์เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้หนงัเป็นส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มความหรูหราและ
สง่างามใหก้บัรถยนต ์ซ่ึงบริษทัฯ มีความสามารถในการผลิตหนงัเฉพาะพวงมาลยั และกระปุกเกียร์ รวมทั้ง
ยงัมีความสามารถในการตดัเยบ็และร้อยพวงมาลยัและกระปุกเกียร์ดว้ย โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานรับจา้งช่วง
จากผูป้ระกอบการผลิตพวงมาลยัและกระปุกเกียร์อีกต่อหน่ึง 

                 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 หนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมาลยัและกระปุกเกียร์  (Steering Wheel & Gear Knob) 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61IbCwmSJ8L._SY355_.jpg&imgrefurl=https://www.amazon.com/Circle-Cool-31001-Leather-Steering/dp/B00E0WO9NI&docid=YxomcKtSLf7CxM&tbnid=i_9Sd2FbqeEQMM:&vet=10ahUKEwiSj9_83ZfWAhUJs48KHQJjDkI4ZBAzCEooSDBI..i&w=354&h=355&bih=674&biw=1366&q=Leather Trim cover automotive&ved=0ahUKEwiSj9_83ZfWAhUJs48KHQJjDkI4ZBAzCEooSDBI&iact=mrc&uact=8
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2x_nf6ZzWAhVMtI8KHdKgAawQjRwIBw&url=http://tumswc.blogspot.com/p/blog-page_17.html&psig=AFQjCNE8gA_x2jtnTzQjPWRDZzrLxHVItQ&ust=1505208722270299
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-Ofn6pzWAhUItI8KHbudCXUQjRwIBw&url=https://th.aliexpress.com/promotion/promotion_leather-gear-knobs-promotion.html&psig=AFQjCNEsNMI-sUnnUWbY6ZAMzLhfC74aJA&ust=1505208998928464
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5. บริการรับฟอกหนงั  (Tanning) 
บริษทัฯ มีประสบการณ์ ความช านาญ และเคร่ืองมืออนัทนัสมยัในการผลิตหนงั  Wet Blue 

บริษทัฯ จึงเปิดบริการรับจา้งฟอกหนัง โดยการรับวตัถุดิบจากทางลูกคา้ มาเพื่อด า เนินการตามรูปแบบท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ  

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 บริการรับฟอกหนงั (Tanning) 

 

6. รองเทา้นิรภยั  (Safety Shoe)  
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัเศษหนงัท่ีเหลือจากการตดัเย็บของขบวนการผลิต โดยน ามาพฒันา

เป็นรองเทา้นิรภยั และดว้ยคุณสมบติัของหนงัเบาะรถยนต์ จึงท าให้รองเทา้นิรภยั มีความคงทน สวยงาม 
และเป็นการลดสภาวะโลกร้อนด้วยการลดขยะและน ามาพฒันาให้เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยมีรูปแบบท่ี
สวยงาม ทนัสมยั และยงัคงค านึงถึงความปลอดภยั ตามมาตรฐาน มอก. เลขท่ี 523-2554  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 6 รองเทา้นิรภยั (Safety Shoe) 
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7. ผลิตภณัฑโ์ปรตีน  (Protein Product)  

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นปัญหาของการก าจดัเศษหนังท่ีมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบหลกั ซ่ึงเป็น
ปัญหาส าคญัของโรงงานฟอกหนงัหลาย ๆ โรง บริษทัฯ จึงไดมี้การวิจยัและพฒันา โดยน าเศษหนังจาก
กระบวนการผลิตดงักล่าวขา้งตน้มาสกดัเป็นโปรตีน เพื่อน ากลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิตอีกคร้ังหน่ึง เป็น
การทดแทนการใชส้ารเคมี และเป็นการลดปัญหาขยะเศษหนงัไดอี้กทางหน่ึง 

 

  

   

  

 

  

 

ภาพท่ี 7 ผลิตภณัฑโ์ปรตีน (Protein Product) 

 

8. ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  (Other Product)  
             เป็นผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ากขบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น หนงักาวจากขั้นตอนการฟอก 

 

 

 

 

 

 

  

  ภาพท่ี 8 ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  (Other Product) 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv44arncLWAhUBQI8KHSDKB2AQjRwIBw&url=https://pauladmorrisauthorpage.wordpress.com/2013/03/07/dog-chews-what-is-best-for-fido/&psig=AFQjCNFtSeJyygKnm3tybTblA_h3r7gWyg&ust=1506493883011742
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv44arncLWAhUBQI8KHSDKB2AQjRwIBw&url=https://pauladmorrisauthorpage.wordpress.com/2013/03/07/dog-chews-what-is-best-for-fido/&psig=AFQjCNFtSeJyygKnm3tybTblA_h3r7gWyg&ust=1506493883011742
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv44arncLWAhUBQI8KHSDKB2AQjRwIBw&url=https://pauladmorrisauthorpage.wordpress.com/2013/03/07/dog-chews-what-is-best-for-fido/&psig=AFQjCNFtSeJyygKnm3tybTblA_h3r7gWyg&ust=1506493883011742
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ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากล IATF16949 : 2016  จากสถาบนั TUV 
Rheinland Group ประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นมาตรฐานขอ้ก าหนดระบบบริหารงานคุณภาพของอุตสาหกรรม
ยานยนต ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวนบัไดว้า่เป็นมาตรฐาน
ท่ีทนัสมยัและดีท่ีสุดส าหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต ์นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดรั้บการจดัอนัอบัจาก 
Leather Working Group (LWG) ในอนัดบั Gold Rated ในดา้นของการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมาตรฐานของ
กลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนัง เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มศกัยภาพในการประกอบธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เป็นแบบรับจา้งการผลิตตามค าสั่งซ้ือ (Make to Order) 
จากลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ บริษทัฯ สามารถท าการผลิตไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งในดา้นของ
คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบเฉพาะ เช่น หนังสัตว์ท่ีง่ายต่อการท าความสะอาด
(Cleaning Leather) หนงัสัตวท่ี์ฟอกโดยไร้สารโครเมียม (Chrome Free Leather) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ 
สามารถรับงานผลิต ผลิตภณัฑ์ไดทุ้กรูปแบบและทุกความตอ้งการ โดยเป็นการร่วมกนัพฒันากบัลูกคา้ของ
บริษทัฯ คือ บริษทัผูผ้ลิตรถยนตต่์าง ๆ (Car Maker) 

โดยทัว่ไปแลว้ ทางผูผ้ลิตรถยนต ์(Car Maker) จะเป็นผูก้  าหนดวา่บริษทัใด จะเป็นผูไ้ดผ้ลิต
หนงัแทส้ าหรับรถยนตใ์นแต่ละรุ่น ซ่ึงทางบริษทัฯ จะตอ้งน าเสนอราคาแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการประกนัคุณภาพท่ีจะตอ้งตรงกบัมาตรฐานท่ีทางผูผ้ลิตรถยนต ์(Car Maker) ก าหนดและยงัจะตอ้ง
มีก าลงัการผลิตท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณค าสั่งซ้ือตลอดระยะเวลาอายุการผลิตของรถยนต์แต่ละรุ่น 
(Model Life)  

หลังจากได้รับเลือกจากทางผูผ้ลิตรถยนต์ (Car Maker)  แล้ว ทางบริษทัฯ จะเร่ิมพฒันา
ผลิตภณัฑค์วบคู่ไปกบัทางผูผ้ลิตรถยนต ์(Car Maker) และผูผ้ลิตเบาะนัง่และช้ินส่วนส าหรับรถยนตโ์ดยตรง 
(First Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 1st Tier OEM) จนกระทัง่ถึงระยะเวลาท่ีรถยนตรุ่์น
ดงักล่าววางจ าหน่ายในตลาด และตลอดระยะเวลาท่ีรถยนตรุ่์นดงักล่าวมีการผลิตและจ าหน่าย ทางบริษทัฯ 
จะไดรั้บค าสั่งซ้ือ ยอดประมาณการผลิต และขอ้มูลต่าง ๆ โดยเป็นการท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดกบัผูผ้ลิต
เบาะนัง่และช้ินส่วนส าหรับรถยนตโ์ดยตรง (First Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 1st Tier 
OEM)  บริษทัฯ จึงมีสถานะเป็นผูผ้ลิตวสัดุและช้ินส่วนส าหรับรถยนต์โดยออ้ม (Second Tier Original 
Equipment Manufacturer หรือ 2nd Tier OEM)  

ทั้งน้ี โดยปกติแลว้ ผูผ้ลิตรถยนต์ (Car Maker) จะน ายอดการผลิตรถยนต์จากหลายประเทศ
ของรถยนต์รุ่นนั้น ๆ รวมเขา้ดว้ยกนัในช่วงของการน าเสนอราคา ดงันั้น หากบริษทัฯ ไดรั้บเลือกให้เป็น
ผูผ้ลิตหนงัแทส้ าหรับรถยนต์รุ่นใด บริษทัฯ ก็จะสามารถส่งออกผลิตภณัฑ์หนงัแทส้ าหรับเบาะรถยนต์รุ่น
นั้น ๆ  ไปยงัผูผ้ลิตเบาะรถยนตท่ี์ต่างประเทศไดโ้ดยตรงเช่นกนั 
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สัดส่วนรายได้ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย แยกตามสายผลติภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกจิ 

 
 
ก าลงัการผลติ  
 

ปัจจุบนับริษทัฯ ด าเนินการผลิตเพียงวนัละ 1 กะ ในแต่ละกะมีเวลาในการท างาน กะละ 8 ชัว่โมง 

และอตัราก าลงัการผลิตจากสายการผลิตของ โรงงานแห่งท่ี 1 - 8 มีดงัต่อไปน้ี  

สายการผลติ 

 

ฟอกหนงั 

 

ย้อมสีพืน้ 

 

พ่นสีหนัง 

Cut Part เยบ็เบาะ Cut Part เยบ็ 

เบาะรถยนต์ รถยนต์ พวงมาลยั พวงมาลยั 

(ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตารางฟุต) (คนั) (วง) (วง) 

ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 1,897,500 

      

564,000   767,700   10,440,000    99,900  212,400  87,300  

ปริมาณการผลิตจริงต่อปี 

     

 972,080  436,566  525,158   6,731,639   82,104   39,646 36,160 

อตัราการใชก้ าลงัผลิต 51% 77% 68% 64%  82% 19% 41% 

 

 

 

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

หนังผืนตดัเป็นช้ิน IHL 100% 571              27% 568              29% 746                   32%

หนังผืนส ำเร็จรูป IHL 100% 219              10% 246              13% 342                   15%

หนังพ้ืนและหนัง Wet blue IHL 100% 363              17% 187              10% 45                     2%

งำนบริกำร IHL 100% 601              28% 306              16% 304                   13%

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ IHL 100% 128              6% 136              7% 176                   8%

หนังผืนตดัและเยบ็ข้ึนรูป ISC 100% 207              10% 457              24% 655                   29%

หนังผืนท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมำลยัและกระปกุเกียร์ ISC 100% 30                1% 33                2% 8                       0%

เบำะผำ้ ISC 100% 3                  0% 4                  0% 18                     1%

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ISC 100% 5                  0% 4                  0% 1                       0%

โปรตีน IG 100% 3                  0% 1                  0% -                   0%

2,130          100% 1,943          100% 2,295               100%รวมทั้งส้ิน

                      รายได้จากการประกอบธุรกจิ                          

(หน่วย : ล้านบาท)

ด าเนินการ

โดย

% การถือหุ้น

ของบริษทัฯ

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
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สายการผลติ PIG SKIN 

 

ฟอกหนงั 

 

ย้อมสีพืน้ 

 

พ่นสีหนัง 
 

SKIVE 

(ตวั) (ตวั) (ตวั) (ตวั) 

ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี 6,750,000 

      

1,300,000   1,229,400   1,645,920  

ปริมาณการผลิตจริงต่อปี 

     

 5,122,792  0  0   1,956,236  

อตัราการใชก้ าลงัผลิต 76% 0% 0% 119% 

 

ปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีการหยุดสายการผลิตเพื่อซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรประจ าปี (Shut Down Period) 

โดยบริษทัฯ ยงัด าเนินการตามนโยบายการจดัท าระบบการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเชิงป้องกนั (Preventive 

Maintenance) ทั้งเคร่ืองจกัรเก่าและเคร่ืองจกัรใหม่ตามตารางการซ่อมบ ารุงอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เคร่ืองจกัรมี

สภาพพร้อมใช้งาน ทั้งน้ีบริษทัฯ ยงัไม่เคยประสบปัญหาเคร่ืองจกัรขดัขอ้ง  ท าให้ตอ้งหยุดการผลิตเป็น

เวลานาน 

นโยบายการผลติ 
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ และเจตนารมณ์ท่ีจะเสนอผลิตภณัฑห์นงัแทท่ี้มีคุณภาพสูงใหแ้ก่ลูกคา้ จึง

พิถีพิถนัทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงั

มุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาและรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หต้รงตามมาตรฐานผลิตภณัฑข์องลูกคา้ ซ่ึงในแต่ละ

ขั้นตอนการผลิต จะถูกควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบโดยบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญและมีความช านาญเฉพาะ

ดา้นต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และลดความสูญเสียต่าง ๆ ท่ี

สามารถเกิดข้ึนในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิตใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด  

ซ่ึงในทุกขั้นตอนการผลิต บริษทัฯ มุ่งเนน้ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ตลอดจนถึง

การส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ตรงเวลา ทั้งน้ี เม่ือปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรมหนงัระดบัโลก ภายใตช่ื้อ Leather Working Group ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัไดดี้ถึงความส าเร็จและ

ความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ท่ีจะพฒันาการผลิตและการบริการต่อลูกคา้ โดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและชุมชน

อยา่งต่อเน่ือง 
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ขั้นตอนการผลติ 

ขั้นตอนการผลิตหลกั สามารถจ าแนกเป็น 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

1.    ขั้นตอนการฟอกหนงัสัตว ์

2.    ขั้นตอนการยอ้มสีพื้น 

3.    ขั้นตอน การพน่สี – อดัลายหนงั 

4.    ขั้นตอนการตดัช้ินงาน 

5.    ขั้นตอนการเยบ็ 

 

                                                          รูปภาพ  แสดงลกัษณะข้ันตอนการผลติ 
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ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. ลูกคา้ในประเทศ 

บริษทัฯ จะไดรั้บการคดัเลือกจากผูผ้ลิตรถยนตโ์ดยตรง (Car Maker) วา่บริษทัฯ สามารถผลิต
หนงัส าหรับหุม้เบาะรถยนตส์ าหรับรถยนตรุ่์นใด  และส่งผลิตภณัฑ์ให้กบับริษทัผูผ้ลิตเบาะนัง่และช้ินส่วน
ส าหรับรถยนตโ์ดยตรง (1st Tier OEM) ซ่ึงถือเป็นลูกคา้หลกัภายในประเทศ โดยลูกคา้สามารถน าผลิตภณัฑ์
ของบริษทัฯ ไปใชส้ าหรับการผลิตเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศ รวมทั้งยงัสามารถส่งออกไปยงัต่างประเทศ
ในรูปแบบของรถยนตส์ าเร็จรูปและช้ินส่วนพร้อมประกอบ (Component knock-down) ดงันั้น จึงถือไดว้่า 
บริษทัฯ มีลูกค้าโดยตรงคือผูผ้ลิตเบาะนั่งและช้ินส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรง และมีลูกค้าโดยอ้อมคือ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์

 

2. ลูกคา้ต่างประเทศ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีทางบริษทัฯ ส่งออกไปยงัต่างประเทศนั้น จะจ าหน่ายให้กบัผูผ้ลิตเบาะนั่งและ

ช้ินส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรง (1st Tier OEM) เท่านั้น ได้แก่ ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
เวยีดนาม ปากีสถาน อินเดีย เป็นตน้ 

 

 

      มูลค่าและสัดส่วนของการจ าหน่ายในประเทศต่อการจ าหน่ายต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %

ในประเทศ 1,042          49% 1,372          71% 1,698               74%

ต่ำงประเทศ 1,088          51% 571              29% 597                   26%

2,130          100% 1,943          100% 2,295               100%

2560 2559 2558
ยอดขาย (ล้านบาท)

รวม
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะบุกตลาดเอเชียแปซิฟิคโดยเฉพาะตลาด OEM ในประเทศนั้น ๆ ซ่ึง
บริษทัฯ จะต้องน าเสนอผลิตภณัฑ์และราคาให้แก่ลูกค้า และตอ้งพฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ทั้ งในด้าน
คุณภาพและรูปแบบใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและความตอ้งการของลูกคา้ โดยลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัของ
บริษทัฯ คือ ผูผ้ลิตเบาะนั่งและช้ินส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรงของผูผ้ลิตรถยนต์ (Original Equipment 
Manufactory) บริษทัฯ เล็งเห็นวา่ยงัมีช่องวา่งท่ีจะขยายตลาดออกไปไดอี้กมาก เน่ืองจากความนิยมท่ีใชห้นงั
สัตวแ์ทเ้ป็นวสัดุหุ้มเบาะรถยนตท่ี์เพิ่มมากข้ึน และบริษทัฯ มีความพร้อมทั้งทางดา้นมาตรฐานคุณภาพของ
ผลิตภณัฑแ์ละก าลงัการผลิต  

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ก็ยงัคงรักษาลูกคา้เดิมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส าหรับ
ลูกคา้ในต่างประเทศนั้น เป็นลูกคา้โดยตรงท่ีบริษทัฯ ส่งผลิตภณัฑ์ไปจ าหน่าย ไม่รวมการท่ีผูผ้ลิตเบาะนัง่
และช้ินส่วนส าหรับรถยนตโ์ดยตรงของผูผ้ลิตรถยนต ์และบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์น าผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ไป
ส่งออกยงัต่างประเทศในรูปแบบของรถยนตส์ าเร็จรูป 

นโยบายทางด้านผลติภัณฑ์ 

ดว้ยประสบการณ์ในดา้นอุตสาหกรรมหนงัเบาะรถยนตม์ากกวา่ 15 ปี และเป็นบริษทัผูผ้ลิตท่ีมี
ขบวนการผลิตตั้งแต่ตน้น ้า (การฟอกหนงั) ไปจนถึงกระบวนการปลายน ้ า (การเยบ็) ท าให้บริษทัฯ สามารถ
ควบคุมการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและคุณภาพไดอ้ยา่งใกลชิ้ด จึงท าให้มัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะไดรั้บผลิตภณัฑ์
ท่ีมีคุณภาพและตรงกบัความตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นสีสัน ลาย คุณลกัษณะต่าง ๆ อยา่งตรงเวลา รวมทั้งบริษทัฯ 
ยงัมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์สินคา้ใหม่อย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น หนงัปลอดสารโครเมียม (Chrome 
Free Leather) รวมไปถึงหนงันวตักรรมใหม่ เช่น หนงัทอ้งฟอก (Split Leather) เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน 

นโยบายทางด้านราคา 

ส าหรับการตั้งราคานั้น บริษทัฯ จะตั้งราคาจากตน้ทุนแลว้บวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ซ่ึง

จะค านึงถึงปริมาณการสั่งซ้ือ ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้แต่ละรายและการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 
และราคากลางท่ีก าหนดโดยนโยบายของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์โดยบริษทัฯ จะเสนอราคาให้แก่บริษทัผูผ้ลิต
รถยนต ์(ซ่ึงบริษทัฯ อาจจะเสนอราคาสูงหรือต ่ากวา่ราคากลางท่ีก าหนดโดยบริษทัผูผ้ลิตรถยนตก์็ได)้ เพื่อ
แข่งขนักบัผูท่ี้เป็นผูผ้ลิตหนงัแทส้ าหรับรถยนตโ์ดยออ้ม (2nd Teir OEM) รายอ่ืน ๆ  

ปัจจุบนั ผูผ้ลิตทั้งหมดในประเทศไทย มีจ านวน 3 – 4 ราย 
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นโยบายทางด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษทัฯ  จ  าหน่ายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตเบาะนัง่และช้ินส่วนส าหรับรถยนตโ์ดยตรง 
(1st Teir OEM) ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง โดยบริษทัฯ มีฝ่ายการตลาดท าหนา้ท่ีรับผิดชอบท าการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศเอง อยา่งไรก็ตาม ในกรณีมีผูแ้นะน าลูกคา้ใหแ้ก่บริษทัฯ เพื่อขยายตลาดไปสู่ลูกคา้ราย
ใหม่ทั้งในและต่างประเทศ บริษทัฯ จะมีการให้ผลตอบแทนในรูปค่านายหน้า (Commission) แก่ผูแ้นะน า
นั้น ๆ เช่นกนั 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 

บริษทัฯ ได้มีการคิดคน้และพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ออกมาอย่างสม ่าเสมอ เพื่อสร้างความ
แตกต่างและเป็นทางเลือกส าหรับลูกคา้ โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
และลดมลพิษต่าง ๆ เช่น ผลิตภณัฑ์หนงัฟอกท่ีปราศจากโครเมียม (Chrome Free Leather), หนงัฟอกทอ้ง 
(Split Leather) เป็นตน้ และยงัคงใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสินคา้เป็นส าคญั โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบาย
คุณภาพของทางบริษทัฯ  

อน่ึง บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน IATF16949 จากสถาบนั TUV Rheinland ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์ และยงัไดรั้บการรับรองจาก LWG (Leather Working Group) ในระดบั 
“GOLD RATED” ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัในระดบัสากล  

บริษทัฯ สามารถรับจา้งผลิตตามค าสั่งของลูกคา้ (Make to Order) โดยมีทีมงานผูเ้ช่ียวชาญท่ี
ท างานร่วมกบัค่ายรถยนตแ์ละผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนตไ์ดอ้ยา่งเป็นมืออาชีพ ทั้งในส่วนของผลิตภณัฑ์หนงัตดั
ส าเร็จรูป (Cut Part) และหนงัหุ้มเบาะรถยนต ์(Trim Cover) โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีก าลงัการผลิตอยูท่ี่ 10.4 
ลา้นตารางฟุตต่อปี   

 
2. กลยทุธ์ดา้นบริการ 

ความพึงพอใจของลูกคา้ถือเป็นตวัสะทอ้นภาพการท างานของบริษทัฯ ในหลาย ๆ มิติ ทั้งใน
ส่วนของคุณภาพของผลิตภณัฑ์ การจดัส่งผลิตภณัฑ์ และการบริการ ดงันั้น การสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกคา้ จึงถือเป็นหน่ึงในเป้าหมายหลกัในการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการส่ง
มอบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงบริษทัฯตระหนกัเป็นอยา่งยิง่วา่ สายการผลิตของลูกคา้ไม่สามารถหยุดการผลิตได ้หากมี
การวางแผนไปแลว้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดมี้การเตรียมก าลงัการผลิตเพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่ม
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งบริษทัฯ ไดมี้การปลูกฝังให้พนกังานรู้จกัและมีจิตส านึกในเร่ืองของ “SERVICE 
MIND”  อยูต่ลอดเวลา 
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3. กลยทุธ์ดา้นราคา 
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจ บริษทัฯ จะตอ้งน าเสนอ

ราคาให้กบัค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ก่อนท่ีจะไดรั้บคดัเลือกนั้น ทางบริษทัฯ จึงไดเ้น้นในการน าเสนอราคาอย่าง
สมเหตุสมผล มากกวา่การเขา้ไปท าสงครามดา้นราคา บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาขบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างคุณภาพและราคา สินคา้ยงัคงไดม้าตรฐานตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และบริษทัฯ 
สามารถรักษาระดบัของก าไรใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนด  

 
4. กลยทุธ์ดา้นการตลาด 

นอกจากบริษทัฯ จะยึดถือความตอ้งการของลูกคา้เป็นประเด็นส าคัญแล้ว บริษทัฯ ยงัคงให้
ความส าคญักบัผูใ้ชร้ถยนตไ์ม่ยิ่งหยอ่นไปกวา่กนั โดยบริษทัฯ ไดมี้ทีมงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านให้ไดม้ากท่ีสุด และเป็นทางเลือกส าหรับลูกคา้ โดยท างานร่วมกบั
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละบริษทัผูผ้ลิตเบาะรถยนตแ์ละช้ินส่วนส าหรับรถยนตอ์ยา่งใกลชิ้ด 

 
5. กลยทุทธ์ดา้นการเสริมสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้ 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยการสร้างความพึงพอใจในตวั
สินคา้และบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ด้วยการตอบกลบัท่ีรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด 
รวมทั้งมีการติดตามผลจากทางลูกคา้อยา่งสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ โดยให้ไดรั้บประโยชน์ทั้งสอง
ฝ่าย ทั้งต่อตวัลูกคา้และองคก์ร (Win-Win Strategy) อยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะยาวนาน 

 
6. กลยทุธ์ดา้นการพฒันาบุคคลากรและเทคโนโลย ี

บริษทัฯ ยึดถือนโยบายพฒันาบุคลากรควบคู่ไปกบัเทคโนโลยี โดยยึดหลกัผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากร ศกัยภาพ ความคิดริเร่ิมและความสามารถในการปฏิบติังาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรมและ
เรียนรู้พร้อมกบัการท างาน (On the Job Training) โดยควบคู่ไปกบัเทคโนโลยีระดบัโลกเป็นเป้ามาตรฐาน
ในการเรียนรู้และพฒันา เพื่อใหก้ระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 
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การวจิยัและพฒันา 

 หนงัแทมี้คุณสมบติัท่ีแตกต่างจากวสัดุอ่ืน ๆ อยา่งชดัเจน ทั้งสัมผสัท่ีนุ่มมือ เป็นธรรมชาติและความ

คุม้ค่า ความคงทน ระยะเวลาการใช้งานท่ียาวนาน แมใ้นปัจจุบนัจะมีวสัดุประเภทหนังสังเคราะห์ต่าง ๆ 

ออกมามากมาย ทั้งแบบท่ีใกลเ้คียงกบัหนงัแทม้าก แต่ก็ยงัไม่สามารถท่ีจะมีคุณสมบติัเหมือนกบัหนงัแทไ้ด ้

นั้นจึงท าใหห้นงัแทย้งัคงไดรั้บความนิยมมาอยา่งต่อเน่ือง  

 ยิ่งในอุตสาหกรรมหนงัเบาะรถยนตแ์ลว้นั้น ผลิตภณัฑ์จะตอ้งผา่นมาตรฐานของค่ายรถยนต ์มีการ

ทดสอบ การทดลองต่าง ๆ ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีใชก้บัประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย (Global Standard) และค่ายรถยนต์

ต่าง ๆ จะมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงมาตรฐานต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลา ดงันั้นการวจิยัและพฒันาเป็นปัจจยัหน่ึง

ท่ีทางบริษทัให้ความส าคญัเป็นอนัดบัตน้ ๆ โดยได้วางเป้าหมายท่ีจะเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตช้ินส่วนหนังแท้

ส าหรับอุตสาหกรรมเบาะรถยนต์ของเอเชีย บริษัทฯจึงมุ่งเน้นในเร่ืองการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ ์

(Research & Development) อยู่ตลอดเวลา และทางบริษทัฯ ยงัไดมี้การลงทุนทั้งในส่วนของเคร่ืองจกัร, 

เคร่ืองมือทดสอบ และส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้อบรม เสริมความรู้ ทกัษะในดา้นต่าง ๆ  เพื่อให้การด าเนินการ

ในด้านการวิจัยและพฒันาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงจะเป็นต้นแบบในการน าไป

ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต คุณภาพของผลิตภณัฑ์และการลดต้นทุน รวมทั้ งการวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น  

 บริษทัฯมีนโยบายในการปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้มีความเหมาะสม ทนัสมยั และปรับปรุงผลิตภณัฑ์

เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพอใจสูงสุด รวมทั้งผูบ้ริโภคทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง โดยไดน้ ามาตรฐานคุณภาพและ

ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของค่ายรถยนต ์(OEM) มาเป็นบรรทดัฐานขั้นต ่าในการพฒันาสินคา้ สมดงันโยบายของ

บริษทัฯคือ “มุ่งมัน่พฒันา เทคโนโลยีล ้าหนา้ ส่งตรงเวลา สินคา้คุณภาพ” โดยทางบริษทัฯไดมี้การวิจยัและ

พฒันาผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

1.  การวจัิยและพฒันาเศษหนังจากกระบวนการผลติเพือ่ให้มีมาตรฐานสากล 

บริษทัฯไดมี้การเปิดตวับริษทัในเครือคือ “บริษทั อินเตอร์กรีน จ ากดั” ไปในปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็น

บริษทั อินเตอร์กรีน จ ากัด เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ Protein Hydrolysate ท่ีท ามาจากเศษหนังท่ีเหลือจาก

กระบวนการผลิต  และสามารถน ากลับมาใช้ในขบวนการผลิต ในรูปแบบของเคมีภณัฑ์ตวัหน่ึง ซ่ึง

ผลิตภณัฑ ์Protein Hydrolysate นบัเป็นกา้วแรกท่ีทางบริษทัไดด้ าเนินการไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ส่วนในกา้ว

ต่อไปก็คือ การวิจยัและพฒันาต่อยอดจากผลิตภณัฑ์ Protein Hydrolysate ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นท่ี

ยอมรับของลูกคา้ต่างประเทศ  ซ่ึงคาดวา่น่าจะน าเสนอลูกคา้ไดภ้ายในไตรมาสท่ี 2/2561 
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2. การวจัิยและพฒันาวตัถุดิบเหลอืใช้จากกระบวนการผลติเพือ่พฒันาเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ 
บริษทัฯยงัคงมีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กบัวตัถุดิบท่ีเหลือใชจ้ากกระบวนการผลิต ซ่ึงวตัถุดิบท่ีเหลือใช้
เหล่าน้ีจะถูกขายหรือท าลายไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยบริษทัฯไดมี้การศึกษา วิจยัว่าสามารถน าวตัถุดิบท่ี
เหลือใชจ้ากการผลิตน ามาสกดัเป็นคอลลาเจนบริสุทธ์ิ มีการส่งทดสอบกบัสถาบนัท่ีมีมาตรฐานเพื่อควบคุม
คุณภาพ โดยมีแนวทางส าหรับการขยายให้สามารถน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงคาดวา่น่าจะน าเสนอ
ลูกคา้ไดภ้ายในไตรมาสท่ี 2/2561 

 

การจัดหาวตัถุดิบหรือผลติภัณฑ์เพือ่จ าหน่าย 

วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ คือ หนังสัตว ์และ
สารเคมีส าหรับฟอกยอ้ม บริษทัฯ จะพิจารณาจากคุณภาพ ราคา และความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินคา้
ของผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ และตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั ในการตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบต่าง ๆ  ในรอบ 3 ปีท่ีผา่น
มา บริษทัฯ มีการสั่งซ้ือวตัถุดิบทั้งในและต่างประเทศ ดงัน้ี 

 

มูลค่าและสัดส่วนการส่ังซ้ือวัตถุดิบปี พ.ศ. 2558 - 2560 

 
 

มูลค่าและสัดส่วนการส่ังซ้ือวัตถุดิบจากในและต่างประเทศปี พ.ศ. 2558 - 2560 

 

 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

หนังสตัว์ 635              58                581              69                933              70

สำรเคมี 461              42                256              31                391              30

รวม 1,095          100              837              100              1,324          100

2558วัตถุดิบ 

(ล้านบาท)

2560 2559

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ในประเทศ 284              26                233              28                516              39

ต่ำงประเทศ 811              74                604              72                808              61

รวม 1,095          100              837              100              1,324          100

วัตถุดิบ 

(ล้านบาท)

2560 2559 2558
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หนังสัตว์ 

 บริษทัฯ จะจดัหาหนงัสัตวต์ามความตอ้งการของลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นหนงัโค หรือกระบือดิบท่ีผ่าน
กระบวนการแปรสภาพดว้ยการหมกัเกลือหรือดองเกลือเพื่อให้เป็นหนงัเค็ม โดยสามารถจดัหาจากผูค้า้ทั้ง
ภายในประเทศและจากต่างประเทศโดยตรง ซ่ึงจะเป็นผูผ้ลิตหนังเค็มท่ีมีโรงงานฆ่าสัตว์เอง หรือเป็น
โรงงานท่ีผลิตหนงัเคม็จากการซ้ือหนงัดิบแลว้น ามาหมกัเกลือหรือดองเกลือ โดยส่วนใหญ่บริษทัฯ จะน าเขา้
หนงัสัตวจ์ากต่างประเทศ เน่ืองดว้ยสภาพของหนงัสัตวแ์ละจ านวนโค กระบือในประเทศไทยนั้นลดนอ้ยลง 
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ อนัสืบเน่ืองมาจากท่ีเกษตรกรน าเทคโนโลยีเขา้มาใช ้ประเทศท่ีบริษทัฯ น าเขา้
หนงั เช่น เยอรมนี อเมริกากลาง บราซิล เวียดนาม มาเลเซีย ส าหรับระยะเวลาในการสั่งซ้ือวตัถุดิบหนงัเค็ม
ในประเทศประมาณ 7 วนั และต่างประเทศประมาณ 30-75 วนั 

 

เคมีภัณฑ์ 

กระบวนการฟอกหนงัไม่ใช่แค่การท าความสะอาดหนงัเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นกระบวนการเปล่ียน
หนงัดิบท่ีสามารถเน่าเป่ือยได ้ใหเ้ป็นหนงัส าเร็จรูปท่ีคงตวั ไม่เน่าเป่ือย มีความทนทานต่อสภาพอากาศและ
ความร้อน กระบวนการฟอกจึงจ าเป็นตอ้งมีการใชส้ารเคมีต่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง  

วตัถุดิบส าคญัในการฟอกหนังรองลงมาจากหนังดิบ คือ เคมีภณัฑ์ ซ่ึงบริษทัฯ จดัหาเคมีภณัฑ์
ส าหรับการฟอกยอ้มจากทั้งผูผ้ลิตในประเทศไทยและต่างประเทศ  ส าหรับการซ้ือจากต่างประเทศ ไดแ้ก่ 
สิงคโปร์ ฝร่ังเศส เยอรมนี และเอเชียกลาง  

ระยะเวลาในการสั่งซ้ือเคมีภณัฑ์ จากผูผ้ลิตในประเทศประมาณ 15-30 วนัและจากต่างประเทศ
ประมาณ 30-45 วนัและบริษทัฯ มีนโยบายในการเก็บสตอ็คสารเคมีเป็นระยะเวลาประมาณ 90 วนั 
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6. ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั  
 

อตุสาหกรรมยานยนต์ 
 

การรวมกิจการ (Consolidation) ในอุตสาหกรรมยานยนตท์ัว่โลก มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัไปอยา่ง
รวดเร็ว ซ่ึงหากตอ้งการท่ีจะเอาชนะบริษทัรายใหญ่ ๆ ท่ีเป็นคู่แข่งในตลาดรถยนตแ์ละผูรั้บจา้งผลิตช้ินส่วน
ยานยนตใ์ห้กบัโรงงานประกอบรถยนต ์(Original Equipment Manufacturer – OEM)นั้น  จ  าเป็นจะตอ้งหา
จุดสมดุลระหวา่งการแข่งขนัและการร่วมมือกนั เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

อุตสาหกรรมยานยนตโ์ลกในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 จะมีอตัราการเติบโตเฉล่ียอยูท่ี่ 8.33%  มีการ
คาดการณ์วา่ยอดจ าหน่ายรถยนตท์ัว่โลกในปี พ.ศ. 2561 จะมียอดจ าหน่ายอยูท่ี่ 95.9 ลา้นคนั เพิ่มข้ึนจากปีท่ี
ผา่นมา 1.4% ซ่ึงความตอ้งการรถยนตย์งัคงมีอยา่งต่อเน่ือง สืบเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจและภาวะสินเช่ือ
ท่ีดีข้ึน โดยในแถบยโุรปตะวนัตกจะมียอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 0.7 %หรือราว 16.3 ลา้นคนั จีนจะมียอดจ าหน่าย
เพิ่มข้ึน 0.2% หรือราว 28.1 ลา้นคนั ส่วนในเอเชียใต ้คาดการณ์วา่ตลาดน้ีจะเติบโตข้ึน 7.3% ส่วนแนวโนม้
การเติบโตของตลาดรถอาเซียน คาดวา่จะดีข้ึนประมาณ 7.0% และในรัสเซียคาดวา่จะขยายตวั 15.9% ซ่ึงจะ
ช่วยให้ค่าเงินรูเบิลแข็งค่าและมีการฟ้ืนตวัของราคาน ้ ามนั แต่มาตรการคว  ่าบาตรและปัญหาทางการเมืองท่ี
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ยงัคงเป็นปัจจยัลบท่ีส าคญั ส่วนบราซิลจะขยายตวั 12.5% โดยมีสาเหตุมาจากความ
ตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนและการปรับปรุงในเร่ืองของการพิจารณาสินเช่ือ ส่วนตลาดรถยนตข์องภูมิภาคตะวนัออก
กลาง จะมีแนวโนม้เติบโตประมาณ 5.0 %  

ค่ายรถยนตท์ัว่โลกต่างเร่ิมหนัหลงัให้กบัการใชน้ ้ ามนั และขานรับกบันโยบายลดโลกร้อน โดยการ
มุ่งสู่การผลิตรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า (Electric Vehicles : EV) โดยปี 2561 จะเป็นการกา้วสู่ยุครถยนตไ์ฟฟ้า 
ในขณะท่ีรัฐบาลในหลายประเทศก็เร่ิมให้ความสนใจกบันโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงน้ี โดยการ
ส่งเสริมจดังบประมาณส าหรับการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า และการพฒันาหลกัสูตรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
รถยนต์พลงังานไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของหลายค่ายรถยนต์ท่ีจะเขา้ไป
ลงทุนให้เป็นฐานการผลิตของรถยนต์พลงังานไฟฟ้า เน่ืองจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในจีนถือว่าเติบโตมาก
ท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก ซ่ึงในปัจจุบนัมีรถยนต์พลงังานไฟฟ้าวิ่งอยูใ่นจีนประมาณ 402,000 คนั และ
คาดวา่จะเพิ่มเป็น 5 ลา้นคนัในปี พ.ศ. 2573  รวมทั้งรัฐบาลจีนให้การสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ีเก่ียวกบันโยบาย
ท่ีช่วยลดภาวะมลพิษท่ีเกิดข้ึน และมีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในด้านการผลิตรถยนต์พลงังาน
ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในสถาบนัการศึกษาในเมืองอุตสาหกรรม เช่น เซ่ียงไฮแ้ละปักก่ิง  
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ในปี พ.ศ. 2561 – 2562 คาดวา่จะมีโมเดลรถพลงังานไฟฟ้าออกมาท าตลาดอยา่งเป็นทางการอยา่ง
นอ้ย 4 โมเดล ประกอบดว้ย “Nissan Leaf” รถยนตไ์ฟฟ้า 200 ไมล์ ท่ีตั้งเป้าเปิดตวั 50 ประเทศทัว่โลกในตน้
ปี พ.ศ. 2561 ต่อดว้ยค่าย Tesla ไดส่้ง “Tesla Model 3” ท่ีวิ่งไกลดว้ยระยะทาง 215 ไมล์ โดยมีอุปกรณ์
รองรับระบบขบัเคล่ือนอตัโนมติัและซูเปอร์ชาร์จ เพื่อการชาร์จไฟฟ้าท่ีรวดเร็ว ส่วนค่าย Audi เตรียมเปิดตวั  
(Audi-e-tron) ในปี พ.ศ. 2561 ท่ีขบัเคล่ือนระยะทาง 311 ไมล์ จากแบตเตอร่ีลิเธียม-ไอออน มีความจุ 95 
กิโลวตัต์ต่อชัว่โมง ส าหรับค่าย BMW มีแผนจะเปิดตวัและจ าหน่าย “BMW i5” โดยจะสามารถวิ่งได้
ระยะทางอยูท่ี่ 200 – 250 ไมล ์

นอกจากน้ียงัมีอีกหลายค่ายรถยนต์ท่ีประกาศจะบุกตลาดรถยนต์พลงังานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2563 -
2573 บริษทั Toyota Motor Corporation ไดร่้วมมือกบับริษทั Panasonic ร่วมกนัพฒันาแบตเตอร่ีส าหรับ
รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า ท่ีช่ือวา่ “Prismatic Cells” โดยตั้งเป้าวา่ในปี พ.ศ. 2563 จะสร้างโมเดลมากกวา่ 10 รุ่น
และออกตลาดจริงในปี พ.ศ. 2573 หากโตโยตา้ท าส าเร็จ จะกา้วข้ึนมาเป็นผูน้ าตลาดรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า
ทนัที  ส่วนบริษทั Hyundai Motor จะเปิดตวัรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้าภายใตช่ื้อ “Genesis” ซ่ึงคาดวา่จะเปิดตวั
ในปี พ.ศ. 2562 ขณะท่ี Chevrolet เตรียมเปิดตวั “Chevrolet EV Crossover” โดยมีการคาดการณ์วา่จะเปิดตวั
ในปี พ.ศ. 2563 - 2564   

 

 

อตุสาหกรรมยานยนต์ไทย 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี พ.ศ. 2561 ยงัคงมีทิศทางบวกอย่างต่อเน่ืองจากปี พ.ศ. 

2560 โดยเฉพาะในหมวดรถยนตน์ัง่ ซ่ึงจะมีการเปิดตวัใหม่ออกมาอีกหลายรุ่น ขณะท่ีก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค
ไม่ได้รับผลกระทบมากนกั โดยมีการประเมินยอดขายในประเทศท่ีหลายค่ายมัน่ใจว่าจะทะลุ 9 แสนคนั
เติบโต 2 – 5% โดยมีปัจจยับวกทั้งในดา้นการลงทุนของภาครัฐ มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจท่ีช่วยกระตุน้การ
จบัจ่ายใช้สอยของประชาชนมาตั้ งแต่ปีท่ีแล้ว และยงัคงมีผลต่อเน่ืองมาถึงปีน้ี และภาคการส่งออกมี
แนวโน้มท่ีดีข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีทิศทางขยายตัวดีข้ึนเร่ือย ๆ รวมทั้ งปัจจัยท่ีเป็นบวกจาก
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ จากการท่ีผูเ้ขาร่วมโครงการรถยนตค์นัแรก ท่ีจะกลบัเขา้มาซ้ือรถยนตค์นัใหม่ หลงัจากท่ี
พน้เง่ือนไขหา้มขายภายใน 5 ปีไปแลว้ ประกอบกบัการท่ีมีนโยบายกา้วไปสู่ยุค 4.0 ซ่ึงในอนาคตดิจิตอลจะ
มีบทบาทส าคญัในทุกดา้น ซ่ึงคนไทยมีความเขา้ใจและตอ้งการใชง้านเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยรถยนต์
ปลั๊ก-อินไฮบริด จะกลายเป็นเซ็กเมนต์ท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนยอดขายให้กับตลาดรถยนต์ และจะมี
สัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็น 2 ใน 3 ไดอ้ยา่งแน่นอน โดยคาดว่ายอดขายรถยนต์ท่ีมีระบบขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้า จะมี
โอกาสเติบโตค่อนขา้งมากและท ายอดขายรวมไดไ้ม่ต ่ากวา่ 30,000 คนั 
 

เม่ือแนวโน้มเป็นเช่นน้ี รัฐบาลไทยจึงไดบ้รรจุอุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ (Next-Generation 
Automotive) เขา้ไปเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve ท่ีจะไดรั้บประโยชน์จาก พ.ร.บ.เขตพฒันาพิเศษ
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ภาคตะวนัออก (EEC) และเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพสูง เน่ืองจากไทยเองมีความไดเ้ปรียบจากการเป็น
ฐานการผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่อยู่แลว้ บริษทัรถยนต์ต่างชาติส่วนใหญ่จะเขา้มาตั้งโรงงานในเขตปลอด
อากร หรือ Free Zone ของไทย เพื่อขอรับสิทธิลด หรือยกเวน้ภาษี ในกรณีท่ีผลิตเพื่อส่งออกต่างประเทศ 
และหากเป็นกรณีผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ ก็มีเง่ือนไขวา่จะตอ้งใชช้ิ้นส่วนท่ีผลิตในไทย หรือน าเขา้จาก
อาเซียน (Local Content) อย่างน้อย 40% ของราคาหน้าโรงงานถึงจะไดรั้บสิทธิทางภาษี นอกจากนั้น 
นบัตั้งแต่เดือน ก.ค. 2562 เป็นตน้ไป รถยนตท่ี์ผลิตในเขต Free Zone จะตอ้งผา่นขั้นตอนการผลิตท่ีรัฐบาล
ก าหนดเพื่อรับสิทธิทางภาษี เช่น การผลิตและท าสีตวัถงัส าหรับรถยนตส์ันดาปภายใน (ICEV) และการผลิต
ช้ินส่วนแบตเตอร่ี มอเตอร์ลากจูง หรือระบบจดัการแบตเตอร่ีอย่างใดอย่างหน่ึง ส าหรับรถยนต์ประเภท 
Battery Electric Vehicle (BEV) และ Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) แต่ก าหนดเฉพาะการผลิต 
2,000 คนัแรกเท่านั้น 

 

ความท้าทายของผู้ประกอบการยานยนต์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : https://www.mmthailand.com/ 
 
ปัจจัยท่ีท าให้ประเทศไทยย ังคงสามารถแข่งขันในด้านการผลิตรถยนต์กับประเทศอ่ืน ๆ 

ประกอบดว้ย ค่าเช่าพื้นท่ีโรงงานส านกังาน, ค่าครองชีพท่ีถูกกวา่ประเทศคู่แข่ง, มีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 
รวมทั้งยงัมีการลงทุนจากรัฐบาลในส่วนของโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ เช่น โครงการเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก ซ่ึงมีส่วนช่วยใหอุ้ตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศดีข้ึน มีการคาดการณ์วา่ในปี พ.ศ. 2561 จะมี
ยอดผลิตรถยนตอ์ยูท่ี่ 1.97 ลา้นคนั โดยท่ีประเทศไทยเป็นฐานการผลิต การวิจยัและพฒันา ส านกังานใหญ่
ในภูมิภาคอาเซียนส าหรับหลายค่ายรถยนต ์  

https://www.mmthailand.com/
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ท่ีมา : http://www.boi.go.th 
 
ประเทศท่ีจะเป็นประเทศผูผ้ลกัดนัเศรษฐกิจโลกรายใหม่ หลงัจากประเทศ BRICS ไปยงัเมก็ซิโก 

โปแลนด ์ตุรกี อียปิต ์ไนจีเรีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวยีดนามและไทย ในปี พ.ศ. 2568 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ีมา : https://www.slideshare.net/ 

http://www.boi.go.th/
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ดว้ยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้  ล้วนเป็นปัจจยับวกท่ีจะท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีโอกาส
ขยายตวัได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงย่อมส่งผลต่อบริษทัฯ ท่ีจะมีโอกาสขยายตวัและได้รับโอกาสในอนาคต ซ่ึง
บริษทัฯ ยงัคงลงทุนในส่วนของงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ เพื่อรองรับกบั
การขยายตวัในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง 
 

อตุสาหกรรมฟอกหนัง (งานบริการ) 
 
 หนังเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ท่ี มีการซ้ือขายกันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุดอย่างหน่ึงในโลก 
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัและผลิตภณัฑ์จากเคร่ืองหนงัมีบทบาทส าคญัในเศรษฐกิจโลกโดยมีมูลค่าการคา้
โลกประมาณ 100 พนัลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี ประมาณ 65% ของหนงัทั้งหมดมาจากโค กระบือ ซ่ึงสภาพ
ภูมิอากาศและการเล้ียงดูโค กระบือท่ีดีท่ีสุดโดยทัว่ไปมาจากประเทศท่ีพฒันาแล้ว หนังส่วนใหญ่ท่ีถูก
น ามาใช ้จะน าไปผลิตเป็นรองเทา้หนงั กระเป๋า เขม็ขดั และสินคา้ในอุตสาหกรรมรถยนต ์ 

 ในอดีตท่ีผ่านมา จีนนับได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีการพฒันาและเติบโตในอุตสาหกรรมฟอกหนัง
อยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากมีตลาดแรงงานท่ีใหญ่และแข็งแกร่ง โดยรวมอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัจีนผลิตหนงัได ้
3,913.1 พนัลา้นตารางฟุตต่อปี จึงนบัไดว้า่จีนเป็นอนัดบัหน่ึงในอุตสาหกรรมฟอกหนงั แต่ดว้ยกระแสของ
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จึงท าใหรั้ฐบาลจีนออกนโยบายควบคุมการปล่อยของเสียออกจากโรงงานฟอกหนงั
ในประเทศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยจะตอ้งลงทุนก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นจ านวนเงิน
มหาศาล จึงท าให้มีหลายโรงงานตอ้งปิดกิจการลงเพราะเงินทุนไม่เพียงพอ และจ าเป็นจะตอ้งน าเขา้หนัง 
Wet Blue จากต่างประเทศ  

 บราซิลเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่อนัดบัสองของโลก โดยสามารถผลิตได ้1,832 ล้านตารางฟุตต่อปี 
อนัดบัสามคือประเทศอิตาลีซ่ึงเป็นผูน้ ายุโรปในการผลิตเคร่ืองหนงั ซ่ึงสามารถผลิตไดม้ากกวา่ 1,500 ลา้น
ตารางฟุตต่อปี อนัดบัส่ีคือรัสเซีย สามารถผลิตไดปี้ละ 1,460.3 ลา้นตารางฟุต และอินเดียสามารถผลิตหนงั
ได ้1,397.5 ลา้นตารางฟุตต่อปี ซ่ึงจะเห็นไดว้า่โดยส่วนใหญ่จะผลิตหนงัโค กระบือ และจะมีเพียง 3-4 % ท่ี
ผลิตหนงัแพะหรือหนงัแกะ 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ประกอบกบัอุตสาหกรรมฟอกหนงัในประเทศไทย เหลือผูเ้ล่นรายหลกัไม่ก่ี
ราย จึงท าให้เป็นโอกาสของบริษทัฯในการได้รับโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการท่ีบริษทัฯ ได้ Certificate 
LWG “GOLD RATE” จึงเพิ่มความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ท่ีจะเขา้มาท าธุรกิจร่วมกบับริษทัฯ  
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ท่ีมาขอ้มูลทั้งหมด : 

http://www.oica.net/ 

https://www.mmthailand.com/ 

http://www.boi.go.th 

https://www.slideshare.net/ 

https://www.businesswire.com 

 

 

 

http://www.oica.net/https:/www.mmthailand.com/http:/www.boi.go.thhttps:/www.slideshare.net/https:/www.businesswire.com
http://www.oica.net/https:/www.mmthailand.com/http:/www.boi.go.thhttps:/www.slideshare.net/https:/www.businesswire.com
http://www.oica.net/https:/www.mmthailand.com/http:/www.boi.go.thhttps:/www.slideshare.net/https:/www.businesswire.com
http://www.oica.net/https:/www.mmthailand.com/http:/www.boi.go.thhttps:/www.slideshare.net/https:/www.businesswire.com
http://www.oica.net/https:/www.mmthailand.com/http:/www.boi.go.thhttps:/www.slideshare.net/https:/www.businesswire.com
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7.ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนทีเ่รียกช ำระแล้ว 

(1).  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 594,998,274 บาท   
   เรียกช าระแลว้ 509,090,371 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 509,090,371 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ1 บาท 

(2).  หุน้ประเภทอ่ืน 
   -ไม่มี- 

7.2  ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
   ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 

ช่ือของใบส าคญัแสดงสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได ้
วนัท่ีจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 12 ตุลาคม 2559 
จดัสรรใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

ไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 ในอตัรา 4 
หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาเสนอขาย -0- บาท 
อตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ 
ราคาใชสิ้ทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น 
ก าหนดการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ ตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม และ
กนัยายนตลอดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ย คือวนัท่ี11 ตุลาคม  2562 โดยหากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบั
วนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย ์ใหใ้ชสิ้ทธิในวนัท าการสุดทา้ยก่อน
หนา้วนัหยดุนั้น 

อาย ุ 3 ปี 
จ านวนท่ีออก 104,999,374 หน่วย 
จ านวนหุน้สามญัรองรับ 104,999,374 หุน้ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
คงเหลือ (ณ 31 ธนัวาคม 2560) 

85,907,116 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามญัรองรับคงเหลือ 
(ณ 31 ธนัวาคม 2560)  

85,907,116 หุน้ 



38 
 

7.3 ผู้ถือหุ้น 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 
              ณ 31 ธันวำคม 2560 

   รำยช่ือ                 จ ำนวนหุ้น         %ต่อหุ้นทั้งหมด 
1. กลุ่มนำยองอำจ ด ำรงสกลุวงษ์ 

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทีม่ีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
- กลุ่มนายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ ์มีการส่งตวัแทนเขา้เป็นกรรมการ 2 ราย คือ นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์
   และนางสาวชุติมา  บุษยโภคะ 
 
 
 

 
 

 

  นาย องอาจ ด ารงสกลุวงษ ์ 123,345,482 24.23% 
  น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ 107,804,954 21.18% 
  น.ส. วรรณวิสา ด ารงสกลุวงษ ์ 24,333,333               4.78% 
  นาย วศิน ด ารงสกลุวงษ ์        23,633,333 4.64% 

  นาย วริทธ์ิ ด ารงสกลุวงษ ์ 23,333,333 4.58% 

  รวมกลุ่มนำยองอำจ ด ำรงสกลุวงษ์   302,450,435 59.41% 

            
2 บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 22,440,000 4.40% 
3 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแคพ็ 

 
17,669,000 3.47% 

4 นาย ดุสิต วงศสุ์ทธิโรจน์ 5,600,000 1.10% 
5 บริษทั ฟิลลิปประกนัชีวิต จ ากดั(มหาชน) 

 
5,517,000 1.08% 

  โดยบมจ.หลกัทรัพยฟิ์ลลิป    
6 บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 

 
4,133,700 0.81% 

7 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 
 

4,128,371 0.81% 
8 นาย ชยัพร วงศแ์สงอนนัต ์ 3,805,200 0.75% 
9 นาย ทวีภคัรัชต ์ วทญัญูศิริปัญญา 3,600,000 0.71% 

10 นาย พรชยั ศรีเจริญล ่าซ า 3,544,000 0.70% 

  ประชาชนและผูถื้อหุน้อ่ืน   136,242,665 26.76% 

  รวมหุ้นทั้งหมด   509,090,371   100.00% 
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7.4  นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 
ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ประกอบ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษทัฯ สภาพคล่องของบริษทัฯ การขยายธุรกิจและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ 
ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างตน้ จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
 ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยนั้น บริษทัย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษทัฯจาก
ก าไรสุทธิของบริษทัย่อย ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยจะพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจและปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของ
บริษทัยอ่ยเช่นกนั 
 
 อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 
 
 

 
 

ปี
เงินปันผลระหว่างกาล 

(บาท/หุ้น)

เงินปันผลงวดสุดท้าย 

(บาท/หุ้น)

รวมเงินปันผล 

(บาท/หุ้น)

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อ

ก าไรสุทธิ (ร้อยละ)
2556 0.15                                          0.15                                 0.30                        63.83%

2557 0.20                                          0.25                                 0.45                        97.83%

2558 0.15                                          0.10                                 0.25                        52.08%

2559 (1) 0.19                                          0.15                                 0.34                        85.94%

2560 (2) 0.18                                          0.32                                 0.50                        86.21%

หมายเหตุ : 

 (1) ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 วนัท่ี 19 กนัยายน 2559 ไดมี้มติจ่ายปันผลระหวา่งกาล ดงัน้ี

      1) จ่ายเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเทียบเท่า การจ่ายเงินปันผล 0.16666667 บาท/หุ้น

      2) จ่ายเงินปันผล 0.01851852 บาท/หุ้น

     รวมเป็นการจ่ายปันผล 0.18518519 บาท/หุ้น

 (2) คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวนัท่ี  24 เมษายน 2561 เพ่ืออนุมติัการจ่ายเงินปันผล

     ประจ าปี 2560   ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท
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8.โครงสร้างการจดัการ 
 

8.1 ผงัโครงสร้างองค์กร 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผู้จดัการ 
(สายบริหาร) 

รองกรรมการผู้จดัการ 
(สายปฏิบัตกิาร) 

ผู้จดัการทั่วไปฝ่าย
บัญชีและการเงนิ 

ผู้จดัการทั่วไป 

ฝ่ายการการตลาด  

ผู้จดัการทั่วไป 

ฝ่ายปฏิบัตกิาร 

ส่วนบญัชี และ
การเงิน 

ส่วนจดัซ้ือ ส่วนการตลาด 
ส่วนหอ้งปฏิบติัการ

ทดสอบ 

ส่วนวิเคราะห์ตน้ทุน 

ส่วน 

ประกนัคุณภาพ 
ส่วนผลิตท่ี 1-3 

เลขานุการบริษัท 

ส่วน 

ซ่อมบ ารุง 

ส่วนวางแผน และ
คลงัสินคา้ 

ผู้จดัการทั่วไป 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ส่วนความ
ปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนวิศวกรรม 

ส่วนบริหารทรัพยากร
มนุษย ์

ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส่วนบริหาร 
ระบบคุณภาพ 
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โครงสร้างกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย บุคคลซ่ืงมีความรู้ ความสามารถ เป็นท่ียอมรับ เป็นผูมี้บทบาท
ส าคญัในการก าหนดนโยบายบริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการวางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียงและภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทส าคญัใน
การก ากบัดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้
 
              โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา 
 
ตารางการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย 
 

 

 กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ คือ กรรมการบริษทัสองคน ไดแ้ก่ นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์
และนางสาวชุติมา บุษยโภคะ ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ  
 กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 6 คน  
 กรรมการบริษทัท่ีมาจากฝ่ายบริหาร จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์นางสาวชุติมา บุษย
โภคะและนายวศิน ด ารงสกุลวงษ ์
 กรรมการอิสระ จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ นายสมชาติ ลิมปานุภาพ นายช. นนัท ์เพช็ญไพศิษฎ ์และนายสมยศ 
อคัคไพบูลย ์ซ่ึงมีจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 คน มีคุณสมบติัเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

คณะกรรมการ  
คณะกรรมการ

บริษัท 
 

คณะกรรมการ
บริหาร 

 

 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการ

สรรหา 

 นายองอาจ    ด ารงสกลุวงษ ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ - - - 

 นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ  กรรมการ กรรมการ - - - 

 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ  กรรมการ - ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

 นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการ - กรรมการ ประธานกรรมการ - 

 นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ 

 นายอวยชยั มติธนวรุิฬห์  กรรมการ - - กรรมการ กรรมการ 

 นายทกัษะ บุษยโภคะ กรรมการ - - - - 

 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ กรรมการ - - - - 

 นายวศิน ด ารงสกลุวงษ ์ กรรมการ - - - - 
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8.2 คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายองอาจ  ด ารงสกลุวงษ ์ ประธานกรรมการ 
2 นายสมชาติ ลิมปานุภาพ กรรมการ 
3 นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการ 
4 นายสมยศ อคัคไพบูลย ์ กรรมการ 
5 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ กรรมการ 
6 นายทกัษะ บุษยโภคะ กรรมการ 
7 นายอวยชยั  มติธนวิรุฬห์ กรรมการ 
8 นายนิติ เน่ืองจ านงค์ กรรมการ 
9 นายวศิน  ด ารงสกลุวงษ ์ กรรมการ 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 
เพื่อให้บริษทัฯ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญั
ในเชิงรุก ทั้งบทบาทดา้นการตดัสินใจ และดา้นการก าหนดทิศทางและก ากบัดูแล ดงัน้ี 

 
1. ปฏิบติัหน้าท่ี ตลอดจนก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้อยา่งเคร่งครัด โดยยึดหลกั “ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทั
จดทะเบียน” ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

2. ทุ่มเทเวลา และให้ความส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทัฯ โดย
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี มีการแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางของ
บริษทัฯ 

3. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกบักลยทุธ์และนโยบายท่ีส าคญั รวมถึงวตัถุประสงคเ์ป้าหมายทางการเงิน 
และแผนงานของบริษทัฯ พร้อมทั้งก ากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจดัการมีการปฏิบติัตามแผนงานท่ี
ก าหนดไวต้ามทิศทางและกลยุทธ์องคก์รเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าฝ่ายบริหารจะสามารถน า
วสิัยทศัน์ ทิศทาง และกลยทุธ์ท่ีก าหนดข้ึนไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ท่ีประกอบด้วยหลกัการและแนว
ปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังานรวมทั้งลูกจา้งทุกคนไวอ้ย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้าง
ส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี สร้างความเขา้ใจและให้ยึดถือปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 
ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทัฯ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

5. มีการก าหนดอ านาจอนุมติัในเร่ืองต่างๆ นอกเหนือจากอ านาจท่ีไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการไวใ้น
ขอ้ก าหนดบริษทัฯ ไดแ้ก่ การอนุมติังบประมาณ การลงทุน การด าเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษทัฯ และ
บริษทัในกลุ่ม ตลอดจนอนุมติัการเขา้ท าสัญญาท่ีส าคญั รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการท่ี
ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเร่ือง การก าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั
บริษทั การก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี และการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

6. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้ งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. พิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน และก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่ง
ครบถว้นและครอบคลุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการความเส่ียง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความเส่ียงดงักล่าว ตลอดจน
จดัใหมี้การควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 
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8. สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ี 
เก่ียวโยงกนั ให้ความส าคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัตามอ านาจการอนุมติั โดย
มุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม 

9. จดัให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูล 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความถูกตอ้ง ชดัเจนโปร่งใส น่าเช่ือถือ และมีมาตรฐาน 

10. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง และของกรรมการผูจ้ดัการอยา่งสม ่าเสมอ 
11. จดัให้มีระบบหรือกลไกการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง

กบัผลการด าเนินงาน เพื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
12. เป็นผูน้ าและเป็นแบบอย่างในการปฏิบติังานท่ีดี มีจรรยาบรรณ สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
13. จดัให้มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารท่ีส าคัญทุกระดับอย่าง

เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสเป็นธรรม โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ตั้งแต่ระดบั
รองกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไปถึงกรรมการผูจ้ดัการ จะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

14. ตอ้งรายงานให้บริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียเก่ียวกบั
การบริหารจดัการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

15. กรรมการบริษทัทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง 
หากมีภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ใหแ้จง้ต่อประธานกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบ 

16. กรรมการบริษทั ตอ้งให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอย่างย ัง่ยืนของสังคมไทย โดยเร่ิมตน้ท่ีการยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชนรอบโรงงานใหดี้ข้ึน เพื่อใหชุ้มชนและโรงงานสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

17. สนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ มีการด าเนินงานในการต่อตา้นทุจริต คอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ เพื่อความกา้วหนา้
และการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
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8.3 คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการบริหาร จ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ ์ ประธานกรรมการ 
2 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ กรรมการ 

 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบริหารงาน

ต่างๆ ของบริษทัฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน 

และงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ พร้อมใหค้  าปรึกษา แนะน าการบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. พิจารณาอนุมติัการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินเพื่อการ
เปิดบญัชี กูย้ืม จ  าน า จ  านอง ค ้าประกนั และการอ่ืนใด รวมถึงการซ้ือขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
เพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ ภายใตอ้  านาจวงเงินท่ีไดก้ าหนดไว ้

4. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการคดัเลือก 
การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษทัฯ ท่ีเป็นคณะผูบ้ริหาร หรือผูบ้ริหาร
ระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ เป็นผูมี้
อ านาจแทนบริษทัฯ ท่ีจะลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน 

5. ก ากบัดูแลและอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคล
ใดบุคคลหน่ึง หรือหลายคนกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหารและด าเนินกลยุทธ์
ตามท่ีเห็นสมควรได ้ 

6. พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทท่ีเสนอคณะกรรมการบริษทั ยกเวน้งานท่ีอยู่ภายใตห้น้าท่ีความ
รับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนของบริษัทฯ ท่ีจะเป็นผู ้พิจารณา
กลัน่กรองเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร 
สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
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ตลาดหลกัทรัพย)์ ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทั
ย่อยของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการ
ก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 
 

8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ ประธานกรรมการ 
2 นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการ 
3 นายสมยศ อคัคไพบูลย ์ กรรมการ 

                    โดยมีนายภูเบศ  เบญจสิริวรกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน(Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดงัต่อไปน้ี 
ก)  ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายการทางการเงินของบริษทั 
ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
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ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎ

บตัร(Charter) 
ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ในการปฏิบติัหน้าท่ีหากพบ หรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือการ

ทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

8.5 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
           
            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ กรรมการ 
3. นายอวยชยั  มติธนวิรุฬห์ กรรมการ 

 
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือ วิธีการก าหนดค่าตอบแทน  รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมและสมเหตุสมผลส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษทั และ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
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3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเร่ืองการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้ งการ
ประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบักรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

4. มีความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรงตามบทบาทหนา้ท่ีและคณะกรรมการบริษทั 
มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของบริษทั ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

     8.6   คณะกรรมการสรรหา 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.   นายสมยศ อคัคไพบูลย ์ ประธานกรรมการ 
2.   นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ กรรมการ 
3.   นายอวยชยั  มติธนวิรุฬห์ กรรมการ 

 
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. ก าหนดวธีิการและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทัหรือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใส 
2. คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ เม่ือมีต าแหน่งว่างลง (จากการ

ลาออก หรือครบวาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อด าเนินการแต่งตั้ง  
โดยค านึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั (Conflict of Interest) อีกทั้ง
คุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ตอ้งให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ  

3. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ เพื่อท าหนา้ท่ีกรรมการเฉพาะเร่ือง  โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ท่ีเหมาะสมต่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการเฉพาะเร่ืองนั้น ๆ  และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
ยกเวน้ คณะกรรมการสรรหา ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ง 

4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบใน
การด าเนินงานต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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            ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
การเป็นกิจการท่ีมีการก ากบักิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือกรรมการเป็นการล่วงหน้าไดภ้ายในวนัท่ี 30 มกราคม 2561 บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ
บริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.
2535 ดงัน้ี 

(1)      มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  และ
กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจด
ทะเบียน 

(2)   มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ ดว้ยความ
ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลา
ให้กบับริษทัฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ี มีคุณวุฒิ วยัวุฒิท่ีเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และ
จิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรคใ์นการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญ
ในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติัการ
ท างาน และจริยธรรมท่ีดีงาม รวมทั้งเป็นท่ียอมรับจากสังคม 

(3)   มีความรู้ความสามารถท่ีส าคญัอย่างน้อยดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น ดา้นธุรกิจของบริษทั บญัชี
และการเงิน การบริหารเชิงกลยทุธ์ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กฏหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 

 
คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผูพ้ิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ แลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ก่อนน าเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใ่หแ้ก่บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับ

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบั
ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น
ประธานในท่ีประชุมท่ีเลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงช้ีขาด 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ

กรรมการทั้งหมด ถ้าจ านวนกรรมการท่ีออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจ านวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบัสัดส่วน 1 ใน 3 
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กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้นให้จบัสลากออก 
ส่วนในปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้
จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

 

8.7 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2560 
 

  
8.8 ค านิยามกรรมการอสิระ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยจะตอ้ง
เป็นผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือส่วนไดเ้สียต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม คุณสมบติั
ของกรรมการอิสระมี ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารของบริษทัฯ หรือ
บริษทัร่วม หรือบริษทัย่อย หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวในระยะเวลา 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เวน้แต่
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นวา่การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย
นั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการ 

รายช่ือคณะกรรมการ  
 กรรมการบริษัท  

 
การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด 

กรรมการตรวจสอบ 
 

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

 
กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

กรรมการสรรหา 
 

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

 
การประชุม 

ผู้ถือหุ้นปี 2560 

 นายองอาจ    ด ารงสกลุวงษ ์ 4/4 - - - 1/1 

 นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ  4/4 - - - 1/1 
 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ  4/4 4/4 1/1 1/1 1/1 
 นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ 4/4 4/4 1/1 - 1/1 
 นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ 4/4 4/4 - 1/1 0/1 
 นายอวยชยั มติธนวรุิฬห์  4/4  1/1 1/1 1/1 
 นายทกัษะ บุษยโภคะ 4/4 - - - 1/1 
 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ 4/4 - - - 1/1 
 นายวศิน ด ารงสกลุวงษ ์ 3/3 - - - - 
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3. ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ
บริษทัผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

4. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ าในบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัฯ 

5. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
6. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

7. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
 

8.9 ผู้บริหาร 
 

            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน ดงัน้ี 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายองอาจ   ด ารงสกุลวงษ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2 นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3 นางสาววรรณวิสา   ด ารงสกลุวงษ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบริหาร 
4 นายวศิน   ด ารงสกุลวงษ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการตลาด / ฝ่ายประกนัคุณภาพ / ฝ่ายผลิต 
5 นายฮิโรโนริ   อิเดะ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการตลาด 
6 นางสาวพิมรา  เมฆเสรีวฒันา ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
 

8.10 เลขานุการบริษทั 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 

89/16 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้ง นางสาววรรณวสิา ด ารงสกุลวงษ ์ท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั เพื่อปฏิบติัท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และประชุมผูถื้อหุ้น ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ 
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2. ท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง และเป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสอดคลอ้งกบัมติท่ีประชุมคณะกรรมการ/ ผูถื้อหุ้น และหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. สนบัสนุนการจดัให้กรรมการ / ผูบ้ริหารไดรั้บความรู้และเขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง 

4. จดัอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีแก่กรรมการปัจจุบนัและท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งใหม่ 

5. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ก าหนดกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารควรรับทราบ 
6. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
7. ท าหนา้ท่ีจดัท าและจดัเก็บรักษาเอกสารส าคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือ นดัประชุม 

และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี รายงานการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการและผูบ้ริหาร 

 
 
8.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
 8.11.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 21.05 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
  8.11.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ และมีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรอง และ
เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา โดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมในดา้นต่าง  ๆ รวมถึงพิจารณาจาก
ขนาด การขยายตวัทางธุรกิจ การเติบโตทางผลก าไรของบริษทัฯ และค่าตอบแทนของบริษทัฯ จะอยู่ระดบั
เดียวกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการ จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯ 
จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน  

ในปี 2560 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่กรรมการบริษทั เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3.28 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2.68 ลา้นบาท 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 0.6 ลา้นบาท 
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รายช่ือคณะกรรมการ  
 ค่าตอบแทน 

กรรมการบริษัท 
(บาท) 

 ค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

(บาท) 
รวมทั้งส้ิน 
(บาท) 

1 นายองอาจ    ด ารงสกลุวงษ ์ 405,000 - 405,000 

2 นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ  300,000 - 300,000 

3 นายสมชาติ   ลิมปานุภาพ  300,000 240,000 540,000 

4 นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ 300,000 180,000 480,000 

5 นายสมยศ   อคัคไพบูลย ์ 300,000 180,000 480,000 

6 นายอวยชยั มติธนวรุิฬห์  300,000 - 300,000 

7 นายทกัษะ บุษยโภคะ 300,000 - 300,000 

8 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ 300,000 - 300,000 

9 นายวศิน ด ารงสกลุวงษ ์ 175,000 - 175,000 

   รวม 2,680,000 600,000 3,280,000 

 

  8.11.1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 บริษทัฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ความรู้ความสามารถและผลประเมินการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล โดยจะค านึงถึงหลกัความยุติธรรมและ
เป็นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะสามารถรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการไวไ้ด ้
รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบไปดว้ย เงินเดือน โบนสัและค่าตอบแทนอ่ืน  
 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 17.77 ลา้นบาท 
 8.11.2 ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยท่ีพนกังานส่งเงินเขา้เป็นเงินสะสมโดยสมคัรใจและ
บริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัคือ ร้อยละ 2 ของเงินเดือน ส าหรับเงินกองทุนท่ีจดทะเบียนน้ี บริหารโดย
ผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง โดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2542  

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 5 ราย จ านวนเงินรวม 
0.22 ลา้นบาท 
 ส าหรับสวสัดิการอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัฯ จดัใหส้ าหรับพนกังาน เช่น  ประกนัสุขภาพและประกนักลุ่ม การ
ตรวจสุขภาพประจ าปีตามแผนการตรวจท่ีแบ่งตามช่วงอายุของพนักงาน เงินช่วยในงานฌาปนกิจของ
ครอบครัวพนกังาน เคร่ืองแบบพนกังาน การเท่ียวและการเล้ียงสังสรรคป์ระจ าปี เป็นตน้ 
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8.12 รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
 

ล าดบั ช่ือ 

หุ้นสามญับริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั(มหาชน) 

ณ วนัที่  ณ วนัที่   เพิม่ / (ลด) 

1 มกราคม 2560  31 ธันวาคม 2560  ระหว่างรอบปีบัญชี 

1 นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์  120,045,482.00                  123,345,482.00                    3,300,000.00  

2 นางสาวชุติมา บุษยโภคะ  100,804,954.00                  107,804,954.00                    7,000,000.00  

3 นายสมชาติ ลิมปานุภาพ         700,000.00                         650,000.00                      (50,000.00) 

4 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์         116,666.00                         116,666.00                                        -    

5 นายทกัษะ บุษยโภคะ      1,834,000.00                      1,834,000.00                                        -    

6 นายวศิน ด ารงสกลุวงษ ์    23,333,333.00                    23,333,333.00                                        -    

7 นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ - -  - 

8 นายอวยชยั   มติธนวิรุฬห์ -  -  - 

9 นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ 701,100.00  -  701,100.00 

10 นางสาววรรณวิสา ด ารงสกลุวงษ ์    23,333,333.00                    24,333,333.00                    1,000,000.00  

11 นายฮิโรโนริ  อิเดะ - -  - 

12 นางสาวพิมรา  เมฆเสรีวฒันา -  -  - 
หมายเหตุ 
1. บริษทั อินเตอร์ ไฮด ์จ ากดั(มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 594,998,274 บาท ทุนช าระแลว้ 509,090,371 บาท (509,090,371 หุน้) 
2. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.23/2551 ค าวา่ “ ผูบ้ริหาร ” หมายความว่า ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร ผู้
ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูค้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 
3. หลกัเกณฑข์อง ก.ล.ต. หุ้นสามญัของบริษทัท่ีถือโดยกรรมการและผูบ้ริหารให้รวมถึงหุ้นสามญัท่ีถือโดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะดว้ย 
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8.13 บุคลากร 
บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อคุณค่าของพนกังานและถือวา่เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งต่อการด ารงอยูแ่ละ

การเติบโตขององคก์ร บริษทัฯมีนโยบายในการพฒันาความรู้และส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเน่ือง 
โดยสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะและศกัยภาพท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคต ผ่านการฝึกอบรม สัมมนาจากทั้งภายในองคก์รและสถาบนัภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในศาสตร์เฉพาะด้าน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความต่ืนตวัท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้อนัจะเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนความสามารถขององคก์รและเพื่อ
รับมือกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 นอกจากน้ี ผูบ้ริหารในทุกระดับจะรับบทบาทส าคญัในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และสนับสนุน
พนกังานโดยการเป็นโคช้และพี่เล้ียง เพื่อร่วมกนัสร้างความส าเร็จในงานท่ีรับผดิชอบและเติบโตไปพร้อม ๆ กนั  
 
            ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีพนกังานรวมกนัทั้งหมด 1,104 คน  โดยในปี 2560 บริษทัฯ ได้
จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 107.70 ลา้นบาท ผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบ้ียขยนั 
โบนสั เงินสบทบกองทุนประกนัสังคม เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการอ่ืน ๆ   

นอกจากน้ี บริษทัย่อยไดแ้ก่ บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ากดั ไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังานใน
ลกัษณะเดียวกนักบับริษทัฯ รวมเป็นเงิน 13.93 ลา้นบาท 

 
 
 

ประเภทพนักงาน บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท อนิเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากดั 

พนกังานรายวนั (คน) 783 82 
พนกังานรายเดือน (คน) 239 - 
จ านวนพนกังานรวม (คน) 1,022 82 
ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 107.70 13.93 
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9.การก ากบัดูแลกจิการ 
บริษทัฯ  ตระหนกัอยู่เสมอว่า การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและมีจรรยาบรรณ 

ธุรกิจท่ีโปร่งใสและตรวจสอบไดน้ั้น ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัท่ีช่วยให้บรรลุหน่ึงในพนัธกิจของบริษทัฯ 
ท่ีวา่ “สร้างผลก าไรและเพิ่มพนูคุณค่าแก่ผูถื้อหุน้ภายใตพ้ื้นฐานแห่งจรรยาบรรณ” 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ช่วยยกระดบัการด าเนินงานของบริษทฯ ให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเช่ือ 
มัน่ให้กบัผูถื้อหุ้นและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ 
บริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดท้  าการเผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ หลกัการและแนวปฏิบติัผา่นทาง เวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ ท่ี www.interhides.com 

 
บริษทัฯ มีวตัถุประสงคท่ี์จะให้บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจฟอกหนงั   ท่ีมี

การก ากบัดูแลกิจการและการบริหารจดัการท่ีดีโดยมุ่งเนน้การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ ส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยรวม มีคุณธรรม ความโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษทัฯ ได้ก าหนด 
นโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารและพนกังานยึดเป็นแนวทาง ใน
การปฏิบติั  ดงัน้ี 

1. การปฏิบติัต่อผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่งเทา่เทียมกนัดว้ยความเป็นธรรม  
2. ความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง สามารถช้ีแจงและอธิบายการตดัสินใจนั้นได ้
3. มีส านึกรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ  
4. การมีวสิัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์รในระยะยาว  
5. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจโดยมีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  
6. ความโปร่งใส่ในการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบไดแ้ละเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
    
       บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจฟอกหนงั ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งพึ่งพาและ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างดี จึงให้ความส าคญักบัการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีกระบวนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งดี เพื่อป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดป้ลูกฝังแนวคิดและแนวทางการปฏิบติัของบุคลากรโดยมุ่งเนน้กระบวนการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ซ่ึงป็นรากฐานส าคญัยิง่ต่อการเติบโตอยา่งแขง็แกร่ง มัน่คง และย ัง่ยนืขององคก์ร 
 
9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยไม่กระท าการใดๆ ท่ีจะเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ และไดก้ าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยต่อสาธารณะผา่นส่ือต่างๆ ของ
บริษทัฯ  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการปรับปรุงและพฒันาแนวทางการใช้สิทธิ และส่งเสริม อ านวยความ
สะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เพื่อประโยชน์สูงสุดอยา่งสม ่าเสมอ ดงัน้ี 

http://www.interhides.com/
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(1) ให้ข้อมูลท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับผูถื้อหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อ
เหตุการณ์ โดยเปิดเผยขอ้มูลนั้นผา่นทางเวป็ไซดข์องบริษทัฯ และผา่นทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(2) ก าหนดใหมี้การประชุมถือหุน้เป็นประจ าทุกปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 
และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษท่ีอาจกระทบ หรือเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัสามารถ
เรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ได ้

(3) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม
ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุมผูถื้อหุ้นไวเ้ป็นเร่ือง ๆ 
อยา่งชดัเจน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการผา่นทางเวป็ไซด์ของบริษทัฯ โดยเผยแพร่ขอ้มูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อ
หุ้น ส าหรับหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรายละเอียดขอ้มูลแต่ละวาระ พร้อมค า
ช้ีแจงเหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุม
พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้ง
แสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉันทะ ในเวป็ไซด์
ของบริษทัฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นการล่วงหน้า และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าอย่าง
นอ้ย 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเพื่อการตดัสินใจในการลง
มติอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส พร้อมทั้งลงประกาศในหนงัสือพิมพท์ั้งฉบบัภาษาไทย
และภาษาองักฤษติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 3 วนั เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียก
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ ส าหรับใหผู้ถื้อหุน้เตรียมตวัมาร่วมประชุม 

(4) บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วม
ประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบอ านาจแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบั
หนังสือนัดประชุม ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนไดต้าม
แบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด พร้อมขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทั
ก าหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบนัหรือผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น บริษทัฯ ได้ประสานงานเร่ือง
เอกสารและหลกัฐานท่ีจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหนา้ เพื่อให้การลงทะเบียนใน
วนัประชุมเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

(5) บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามเพื่อสอบถามขอ้มูลแต่ละวาระหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ของบริษทั
ฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น ผา่นอีเมล companysecretary@interhides.com  หรือ
ตามท่ีอยู่ของบริษทัฯ โดยหากผูถื้อหุ้นตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงท่ี
เลขานุการบริษทั ผา่นช่องทางดงัน้ี 
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ท่ีอยู ่678 หมู่ท่ี 2 ซอย ที.เจ.ซี ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศพัท ์ (662)028-9728-37 
โทรสาร (662)028-9738-39 
อีเมล companysecretary@interhides.com 

 
(6) บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ณ ห้องประชุม 4 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติ

สิริกิต์ิ ตั้งอยู่เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซ่ึงสามารถเดินทางได้
สะดวกทั้งจากถนนพระรามท่ี 4 และถนนสุขุมวิท อีกทั้งสามารถเดินทางดว้ยรถไฟฟ้าใตดิ้นสถานี
ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ออกช่องทางออกท่ี 3  

(7) บริษทัฯ อ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในวนัประชุมอย่างเท่าเทียมกนั โดยจดัเจา้หน้าท่ีตอ้นรับ
และใหข้อ้มูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมอยา่งเพียงพอ บริษทัฯ จะเปิด
ให้ผู ้ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และได้น าระบบบาร์โค้ด 
(Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน  รวมถึงได้
จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู ้รับมอบฉันทะท่ีมา
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 

(8) บริษทัฯ ได้จดัให้มีการใช้บตัรยืนยนัการลงคะแนนในทุกวาระท่ีจะต้องมีการลงมติเพื่อความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุม
จะสอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะคนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู ้
ถือหุ้นหรือรับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ชูมือและลงคะแนนในบตัรยืนยนัการ
ลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือ และเจา้หนา้ท่ีจะบนัทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โคด้ท่ีบตัร
ยนืยนัการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบตัรดงักล่าว  
ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ตอ้งชูมือ 
และจะเก็บบตัรยนืยนัการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนัทั้งหมดภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม 
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษทัฯจะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ 

(9) บริษทัฯ ไดร้ะบุการมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ และในการประชุม
ผูถื้อหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวข้องในการพิจารณาวาระใด 
ประธานท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระนั้น โดยกรรมการท่านท่ีมี
ส่วนไดส่้วนเสียท่านนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

(10)  รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะถูกรวบรวมผลและแจง้ให้ท่ีประชุมทราบได้
ภายหลงัจากเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนน
มากกว่าปกติ ประธานในท่ีประชุมอาจขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระอ่ืนๆ ไปก่อน 
เพื่อให้การประชุมเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็
จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 
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(11)  บริษทัฯ ได้จดัให้มีตวัแทนของผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนับ
คะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทยเขา้ร่วมสังเกตการณ์อีกดว้ย 

(12)  บริษทัฯ ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลังจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแล้ว 
สามารถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยูร่ะหวา่งพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็น
องคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป จึงอาจท าให้มีผูอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ไม่เท่ากนัได ้

(13)  ในระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้น ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อยา่งอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบขอ้มูลและรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี ในวาระท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยหรือ
ขอ้ซักถาม บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้ห้ค  าตอบภายใตค้วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั 

(14)  ในแต่ละวาระการประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัได ้หากมีผูถื้อหุ้น
ไมน่อ้ยกวา่หา้คนร้องขอ และท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากใหล้งคะแนนดว้ยวธีิลบั 

(15)  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2560 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามล าดบัในระเบียบวาระ
ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงล าดบั
วาระดงักล่าว และไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระครบถว้นแลว้ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีมีความสนใจก่อนปิด
การประชุม 

(16)  บริษทัฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม 

(17)  บริษทัฯ มีการบนัทึกรายงานการประชุมอย่างครบถว้น ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 
รายช่ือกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติท่ี
ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงค าถาม ค าช้ีแจงและความคิดเห็นของผูถื้อหุ้นท่ี
เสนอในท่ีประชุม และจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ให้แลว้เสร็จภายใน 
14 วนั นับแต่วนัประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั 

(18)  ภายหลงัการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาค าถามและขอ้เสนอแนะ
ของผูถื้อหุ้นท่ีรวบรวมได้จากการจดัประชุมเพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการท่ีเหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 
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             9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจได้ว่าบริษทัฯ มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม
กนัและเป็นธรรมในเร่ืองต่างๆ อนัไดแ้ก่ ก าหนดให้มีการใชสิ้ทธิอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่และราย
ยอ่ยในการประชุมผูถื้อหุ้น ก าหนดแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเท่าเทียม รวมทั้งป้องกนัไม่ให้มีการขดัแยง้
ของผลประโยชน์หรือการใชข้อ้มูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ การเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ จดัให้ด าเนินการประชุมผุถื้อหุ้นตามล าดบัวาระ ท่ีได้แจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และมี
นโยบายท่ีจะไม่เพิ่มวาระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ โดยมีการจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่ง
เพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค  าถามในท่ี
ประชุม 
                9.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯ มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการสร้างคุณค่าร่วมกนัระหวา่งองคก์รและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ 
คู่ค้า คู่แข่งขนัทางการค้า เจ้าหน้ี หน่วยงานภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อ
ประโยชน์ร่วมกนั โดยมีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  ากบัดูแลใหมี้การด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด   
 บริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มี
ระบบบญัชีและการเงินท่ีมีความเช่ือถือได ้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้นโดยค านึงถึงการเจริญเติบโต
ของบริษทัฯ ในระยะยาว และผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคน ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้ งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู ้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ ไม่
แสวงหาประโยชน์ใหต้นเอง และไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก 
 
 การปฏิบัติต่อลูกค้า: บริษทัฯ มีนโยบาย “มุ่งมัน่พฒันา เทคโนโลยลี ้าหนา้ ส่งตรงเวลา สินคา้คุณภาพ” 
มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลูกค้า และผูบ้ริโภคท่ีจะได้รับผลิตภณัฑ์และบริการท่ีดีมี
คุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และยกระดบัมาตรฐานให้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี
และย ัง่ยืน จดัให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการ ไม่ก าหนด
เง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งโปร่งใส
และเท่าเทียมกนั และใหค้วามส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มูล
ดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือเพื่อประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
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 การปฏิบัติต่อคู่ค้า: ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์
ร่วมกบัคู่คา้ โดยการปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาท่ีก าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ พร้อมปฏิบติัตามเง่ือนไข
ต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหนา้ เพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล และรักษาความลับของคู่ค้าอย่างจริงจังและ
สม ่าเสมอ รวมถึงไม่น าขอ้มูลของคู่คา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า: บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใต้
กรอบแห่งกฏหมายและยดึกติกาการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม บริษทัฯ จะปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนั
อยา่งเสรีและเป็นธรรม ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา ใหร้้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดย
ปราศจากมูลความจริง 
 
 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้: บริษทัฯ จะปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด 
รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ แก่เจ้าหน้ีด้วยความซ่ือสัตย ์ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจา้หน้ีอย่าง
สม ่าเสมอและแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสัญญา เพื่อร่วมกนัหาแนว
ทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 
 การปฏิบัติต่อพนักงาน: มุ่งมัน่พฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม และ
บรรยากาศการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม ดูแลความปลอดภยั และรักษา
สภาพแวดล้อมการท างาน ให้ความส าคญัต่อการพฒันา ถ่ายทอดความรู้ และยกระดับความสามารถของ
พนกังาน รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค ก าหนดและต่อ
ยอดการปลูกฝังวฒันธรรมองค์กร ดว้ยตระหนกัว่าพนักงานทุกคนเป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัและมีคุณค่า น ามาซ่ึง
ความส าเร็จ ความกา้วหนา้ และการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  บริษทัฯ บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้ง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์/เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
เทียบเคียงไดก้บัธุรกิจชั้นน า โดยมีความชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งกลุ่มบริษทั โดย
การพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นเร่ืองขององคก์ร ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานทุกคน 

- องค์กรจะคดัสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ และพฒันา
ความรู้ความสามารถใหมี้ประสิทธิภาพในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง 

- ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและสนบัสนุนการพฒันา
พนกังานอยา่งต่อเน่ืองและเสมอภาค 

- พนกังานมีโอกาสเท่าเทียมในการพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง 
 บริษทัฯ ยงัให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทนและ
แรงจูงใจต่างๆ ข้ึนอยู่กบัคุณภาพ ผลส าเร็จของงาน ทศันคติ และศกัยภาพของพนักงานท่านนั้น ๆ บริษทัฯ  
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ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน มีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยท่ีดี ดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
 
 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม: บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นความปลอดภยั คุณภาพชีวิต และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยการมีการวิจัยเร่ือง
กระบวนการก าจดัของเสียและการน ากากอุตสาหกรรมให้กลบัมาใช้ได้อีก เพื่อลดปัญหาขยะอุตสาหกรรม  
ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดบัอย่าง
ต่อเน่ืองและจริงจงั  
 
 การให้ความส าคัญต่อคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย ชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม:บริษัทฯ ให้
ความส าคญัต่อความปลอดภยั สุขภาพและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึงการมีระบบความปลอดภยัในการ
ท างานส าหรับพนกังาน ผูรั้บเหมา ผูแ้ทนจ าหน่าย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ผูรั้บผิดชอบสูงสุดดา้นความปลอดภยั
และชีวอนามยัภายในองคก์รคือ กรรมการผูจ้ดัการ  และความรับผิดชอบน้ีจะถูกส่งต่อให้กบัผูบ้ริหารตามสาย
งานภายในองค์กรเป็นล าดบั ๆ ไป  บริษทัฯ จะด าเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกนัความสูญเสียใน
รูปแบบต่างๆ อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการท างาน การสูญหายหรือ
เสียหายในทรัพยสิ์น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั การปฏิบติังานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภยัต่อพนักงาน ผูป้ฏิบติังานสมทบ และ
พนกังานของผูรั้บจา้ง ทั้งน้ี ถือเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานในการรายงานการเกิดอุบติัเหตุ 
หรือเหตุการณ์ โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้พร้อมด าเนินการตามแผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉิน 
พร้อมจดัประชาสัมพนัธ์และส่ือสาร เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กับพนักงานและการปลูกจิตส านึกด้าน
คุณภาพ ความปลอดภยั ชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นวถีิด าเนินชีวติประจ าวนัของพนกังาน 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายความปลอดภยั ชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์พลงังาน เพื่อให้
สอดคล้องกบันโยบายของบริษทัฯ ท่ีว่า “ อินเตอร์ไฮด์ก้าวไกล รักความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” โดยมี
รายละเอียดนโยบาย ดงัน้ี 

(1) ยืดมัน่ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายดา้นความปลอดภยั ชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และ
การอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงมาตรฐานและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานใหมี้การพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

(2) สนบัสนุนส่งเสริมใหมี้กิจกรรมความปลอดภยัต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน ท่ีจะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของพนักงาน เช่น การอบรมจูงใจ 
ประชาสัมพนัธ์ เกมส์การแข่งขนั เป็นต้น โดยท่ีนโยบายส่ิงแวดล้อมจะได้รับการปฏิบติัและ
เผยแพร่แก่พนกังานทุกคน ทุกระดบั 

(3) ความปลอดภยัในการท างาน การมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษพ์ลงังาน ถือ
เป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบอนัดบัแรกตลอดเวลาท่ีปฏิบติังานของพนกังาน 
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(4) พนักงานทุกคนตอ้งให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงสภาพในการท างาน ทั้งด้านความปลอดภยั ชีวอนามยั ส่ิงแวดล้อม และการอนุรักษ์
พลงังาน 

(5) สนบัสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท างานให้เกิดความปลอดภยั ปรับปรุงระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงกระบวนการผลิตของบริษทัฯเพื่อให้เกิดการพฒันาและ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

(6) ปฏิบติัดว้ยความรับผดิชอบ เพื่อปกป้องผูป้ฏิบติังานและชุมชนจากภาวะฉุกเฉิน โดยมัน่ใจวา่ไดมี้
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมดูแล
กิจกรรมท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของชุมชน เช่น การบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะ เป็นตน้ 

 ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดับ จะต้องกระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผูน้ าอบรม  ฝึกสอน จูงใจให้
พนกังานปฏิบติัดว้ยวธีิท่ีย ัง่ยนื ปลอดภยั และใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม  
 
 ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทาง
ดังต่อไปน้ี ซ่ึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวม กลั่นกรองเพื่อรายงานต่อผูบ้ริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริษทัตามล าดบัต่อไป 
 เลขานุการบริษทั  โทรศพัท ์: (662) 028-9728-37 
      E-mail: companysecretary@interhides.com  
 นกัลงทุนสัมพนัธ์  โทรศพัท ์: (662) 028-9728-37 
      E-mail : companysecretary@interhides.com 
ในการแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ผา่นช่องทางขา้งตน้ บริษทัฯ ไดมี้การจดักระบวนการด าเนินการดงัน้ี 

(1) พนกังานหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย เสนอความคิดเห็นผา่นช่องทางท่ีก าหนด โดยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ถือ
เป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น บริษทัฯ มีมาตรการในการคุม้ครองผูใ้ห้เบาะแสหรือผู ้
ร้องเรียนหรือแหล่งขอ้มูล ผูร้้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษทัฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองท่ี
เหมาะสมหรือบริษทัฯ อาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ตอ้งร้องขอ หากเห็นว่า
เป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้จะเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภยั 

(2) บริษทัฯ ด าเนินการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น โดยจะด าเนินการอย่างรัดกุม
เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงภายใน 30 วนั ทั้งน้ี จะมีการรายงานความคืบหนา้ให้กบัผูแ้จง้เร่ืองไดรั้บ
ทราบในกรณีท่ีสามารถระบุผูใ้หข้อ้มูลได ้

(3) กรณีท่ีพบว่ามีความผิดเกิดข้ึนจริง จะก าหนดให้ตั้ งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตดัสินและ
พิจารณาบทลงโทษและรายงานเร่ืองทุจริตและขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัต่อไป 
 
 

mailto:companysecretary@interhides.com
mailto:companysecretary@interhides.com
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9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน 

ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั น่าเช่ือถือ ไม่ท า
ใหส้ าคญัผดิ เพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนและไม่ขดัต่อขอ้ก าหนดดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงาน
ก ากับดูแล นอกจากนั้ น ข้อมูลส าคัญย ังรวมถึง รายงานการท าหน้า ท่ีของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และการปฏิบติัตามนโยบายต่างๆ 

เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ จะไดรั้บการเปิดเผยอย่างครบถว้น 
โปร่งใส ทนัเวลา คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 

- เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ผา่นช่องทางต่างๆ 
เช่น รายงานประจ าปี เวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

- เปิดเผยรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปอยา่ง
ถูกต้องและครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส และไม่ขดัต่อข้อก าหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทาง
การเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี 

- เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของ
การประชุมและ จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมการประชุมในปีท่ีผา่นมาและความเห็น
จากการท าหน้าท่ี  รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการบริษทัในรายงานประจ าปี 

- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี ทั้งน้ี 
จ  านวนค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็น
กรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 

- เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางออ้ม 
เช่น การถือหุน้ของคู่สมรส ไวใ้นรายงานประจ าปี 

- กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด 

- เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ทนัต่อเหตุการณ์
ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึน นอกเหนือจากท่ีได้เผยแพร่สู่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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9.1.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
       คณะกรรมการบริษทัมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ

กฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั กฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการพิจารณา
และใหค้วามเห็นชอบ ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจดัการ เป้าหมายทางการเงิน และ
งบประมาณ เป็นตน้ พร้อมทั้งติดตามดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ภายใตม้าตรฐานจริยธรรมดว้ยความสุจริตและความระมดัระวงั 
 
9.2 การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายและทิศทางในการด าเนินธุรกจิ 
 คณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีพิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้
สอดคลอ้งและตอบรับกบัสภาวะทางธุรกิจท่ีเปล่ียนไป ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน 
งบประมาณ แผนงาน โดยก าหนดใหมี้การทบทวนเป็นอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
  
9.3 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบักิจการท่ีบริษทัฯด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั ทั้ง
ในระดบับริหาร และระดับปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายทางธุรกิจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ี อ านาจการ
ด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์น
ของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจาก
กนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบั
ระบบการเงิน โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจวา่ การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญั
ของบริษทัฯไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดให้มีการรายงานการ
ด าเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
 
9.4 การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทส าคญัในการสอดส่องดูแลและจดัการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ โดยไดก้ าหนด
แนวทางในการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวม
เป็นส าคญั ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รวมถึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ และไม่มี
ส่วนร่วมในการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
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9.5 การก ากบัการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฏหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของ กลต. นโยบาย กฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฏหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ รวมถึงมีการบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฏเกณฑ์ (Compliance Risk) 
อยา่งเหมาะสม 
 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีใหก้บั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นส านกั
งานสอบบญัชีประจ าปี 2560 รวม 2.14 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชี ไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับริษทัฯ / ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

 
9.6.1 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)  

 
 
 
 
 

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี 2560 2559 2558

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน)

คา่สอบทานงบ 3 ไตรมาส 459,000      438,000      438,000      

คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 890,000      700,000      700,000      

รวม 1,349,000  1,138,000  1,138,000  

บริษทั อนิเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากดั 

คา่สอบทานงบ 3 ไตรมาส 96,000        50,000        50,000        

คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 390,000      300,000      250,000      

รวม 486,000      350,000      300,000      

บริษทั อนิเตอร์ กรีน จ ากดั

คา่สอบทานงบ 3 ไตรมาส 78,000        16,000        -              

คา่ตรวจสอบงบประจ าปี 230,000      180,000      -              

รวม 308,000      196,000      -              

รวมสุทธิ 2,143,000  1,684,000  1,438,000  
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9.6.2 ค่าบริการอืน่นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี  
  

บริษทัฯและบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการ
ลงทุนในรอบปีท่ีผา่นมา เป็นจ านวนรวม 0.26 ลา้นบาท ดงัรายละเอียด 

 
 

 ในทุก ๆ ปี บริษัทฯ ได้เชิญบริษัทผู ้สอบบัญชีอ่ืน มาเสนอบริการสอบบัญชี เพื่อให้เกิดการ
เปรียบเทียบราคาและบริการ และบริษทัฯ ได้ว่าจา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบติัท่ีได้รับการ
ยอมรับเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าว ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานก.ล.ต. และไดห้มุนเวยีนไม่ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีติดต่อกนัเกิน 5 ปี ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของก.ล.ต. 

หน่วย : บาท

บริษทั 2560 2559 2558

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ากดั (มหาชน) 100,000      80,000        80,000        

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ากดั 80,000        50,000        50,000        

บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ากดั 80,000        50,000        -              

รวมสุทธิ 260,000      180,000      130,000      
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10. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ ทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูล

อ่ืน ๆ ท่ีส าคญัหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและทนัต่อเวลาให้กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และ

บุคคลทัว่ไป 

บริษทัฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารน าข้อมูลภายในของบริษทัฯซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ 

สาธารณชนไปใช้ในการซ้ือขายหลกัทรัพยร์วมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ 

ผูอ่ื้นไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ 

รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าว ต้องไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษทัฯใน

ระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหาร เขา้ใจถึง

ภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 

275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 ท่ีก าหนดให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร (และ

รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

ในระหว่างปีท่ีผ่านมา กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ได้ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอย่าง

เคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัฯไดก้ าหนดใหก้รรมการบริหาร ซ่ึงเป็นพนกังานประจ าของบริษทัฯ (หรือบริษทั

ย่อย) และผูบ้ริหาร ไม่สามารถซ้ือขาย โอนหุ้นของบริษทัฯในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ให้แก่สาธารณชน และ 2 วนั หลังเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ซ่ึงในช่วงปีท่ีผ่านมา ฝ่ายบริหารทั้ ง

กรรมการบริหารและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งเคร่งครัดเช่นกนั 

มาตรการลงโทษ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดโทษทางวนิยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 

ไปใชห้รือน าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีไดแ้ก่

การตกัเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทณัฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็น

พนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกแลว้แต่กรณี 
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11.การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

เป้าหมายส าคญัของการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ คือการหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจเป็นภยัต่อการ
ด ารงอยูห่รือเป็นอุปสรรคต่อความต่อเน่ืองในการด านินธุรกิจของบริษทัฯ ขณะเดียวกนัการบริหารความเส่ียง ก็
ช่วยใหก้ารตดัสินใจและการบริหารงานของบริษทัฯ มีประสิทธิผลเพิ่มข้ึนและสามารถสร้างมูลค่าแก่องคก์รได้
ในระยะยาว อนัจะน ามาสู่ความย ัง่ยนืขององคก์รในท่ีสุด  

 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและตระหนกัวา่ ระบบการควบคุมภายใน 
เป็นกลไกส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามท่ีไดต้ั้งไว ้
            คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลให้ระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดูแลให้บริษัทมีฯการปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การท ารายการเก่ียวโยงกนั ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ การน า
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหาย 
หรือเสียหายจากการทุจริตประพฤติมิชอบ บริษัทฯได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจดัการความเส่ียง และระบบการก ากับดูแลกิจการ ในการ
ปฏิบติังานของทุกหน่วยงานของบริษทั โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการ
บริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร (Enterprise Risk Management) มาประยุกตใ์ชใ้ห้การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน เพื่อให้การด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสุด ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะน าผลการตรวจสอบไปพิจารณา ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันางานให้มีคุณภาพ และฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัให้มีระบบการติดตาม
การด าเนินการของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งยงัจดัให้มีหน่วยงาน Compliance เพื่อท าหนา้ท่ีติดตามศึกษา
กฎหมาย ประกาศ ค าสั่งท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ เผยแพร่ให้พนกังานท าความเขา้ใจ ตลอดจนก ากบัดูแลให้
บริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจและการปฏิบติังานโดยถูกตอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดส้อบทานและรับทราบผล
การปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้
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ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัจะประเมิน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองคป์ระกอบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกส้ินปี  

 
 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารความเสีย่งของบรษิัท ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

 ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากทกุสายงานโดยมีรองกรรมการ

ผู้จดัการเป็นประธานคณะท างาน 

 มีหน้าที่เฝ้าระวงัและระบสุถานการณ์อนัไมพ่งึประสงค์ 

 ติดตาม วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงอยา่งใกล้ชิดสม ่าเสมอ ทัง้เชิง

รุกและเชิงลกึและหาแนวทางบริหารความเสี่ยงอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 รวดเร็วทนัตอ่เหตกุารณ์ 

 ก าหนดแผนป้องกนั แผนเตรียมการลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง การแบง่รับความเสี่ยงและการถ่ายโอนความเสี่ยง เพ่ือ

ลดผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียให้อยู่

ในระดบัที่ก าหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทกุไตรมาส รวมถึง

รายงานวาระเร่งดว่นในกรณีที่มีเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์เกิดขึน้โดย

ไมไ่ด้คาดหมาย 

ทุกส่วนงำน 

 ประเมินสถานการณ์และระบปัุจจยัเสีย่งวางแผน

มาตรการจดัการความเสี่ยง ติดตามและรายงานผล 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ประชมุเป็นประจ าทกุไตรมาส 

 ประชมุทกุวาระพิเศษกรณีมีเหตจุ าเป็น/เร่งดว่น 

 ก ากบัดแูลพิจารณากลัน่กรองนโยบายก าหนดยทุธศาสตร์ 

และแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ 

 ดแูลปริมาณความเสี่ยงของบริษัท ฯให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 

ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ

บริษัท 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานและสถานะความเสี่ยงของ

บริษัท ฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่ งที่ ต้อง

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษั ทและ

คณะกรรมการการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรบริษัท 

 เห็นชอบแนวทางการจดัการความเสี่ยง และติดตามการ

ด าเนินงาน 

 ติดตามแก้ไขประเด็นปัญหาที่มีโอกาสเป็นความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 ตรวจสอบแนวทางปฎิบตัิให้สอดคล้อง

กบันโยบายและกลยทุธ์ที่ก าหนด 
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ส าหรับปี 2560 นั้น คณะกรรมการบริษทัไดส้รุปความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี  23  กุมภาพนัธ์ 
2560 เห็นวา่ โดยรวมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสมกบั
ลกัษณะของธุรกิจ และไม่พบขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
ความเช่ือถือได ้โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในส าหรับการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยให้
สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอ านาจ  รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้  

 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

 คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดให้มีผงัโครงสร้างการบริหารองค์กร ซ่ึงปรับเปล่ียนให้เหมาะสม
สอดคล้องกบัการเติบโตของธุรกิจ และสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ มีการทบทวนนโยบายและ
ระเบียบปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ และส่ือสารเป็นลายลักษณ์อกัษรให้พนักงานได้รับทราบแนวนโยบายและ
เป้าหมายหลกัขององคก์รโดยทัว่ถึง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั เอ้ืออ านวยให้พนกังานสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกบั
งานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในในเร่ืองจริยธรรมและคุณภาพของคน ซ่ึง
เป็นการควบคุมท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดจิตส านึก (Soft Control) ควบคู่ไปกบัการควบคุมเชิงปฏิบติัการ สร้างบรรยากาศ
ของการควบคุม เพื่อให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน ท าให้ทั้ งพนักงานและผูบ้ริหารตระหนักถึง
ประโยชน์ของการควบคุมภายในและเกิดศกัยภาพในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยก าหนดเป็นขอ้พึงปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุ้น ต่อพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งน้ี เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยรวมมีความ
เช่ือมัน่ต่อกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมืออาชีพ ดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้ขอ้มูลใด ๆ ขององค์กรซ่ึงไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ตลอดจนก าหนดมาตรการในการท าธุรกรรมใด ๆ ในลักษณะท่ีไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อองคก์รและไดมี้การติดตามใหมี้การปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
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2. การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) 
บริษทัฯ  มีการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจขององคก์รไวอ้ย่างชดัเจนสามารถปฏิบติัและ

วดัผลได ้โดยก าหนดไวเ้ป็นแนวทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ อ านาจหน้าท่ี สายการบงัคบับญัชา การรายงาน และ
ระเบียบวิธีปฏิบติังานแต่ละระดบัขององคก์รเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และคุณค่าหลกั 
(Core value) ขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกส่วนงาน โดยพนกังานในทุกกระบวนการไดมี้ส่วนร่วมในการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ของกระบวนการท่ีตนเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
เป้าหมายหลกัขององคก์รท่ีไดรั้บรู้ร่วมกนัอยา่งเกิดประสิทธิผล รวมทั้ง ไดมี้การสอบทานวตัถุประสงคเ์ป็นระยะ 
ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่วตัถุประสงคเ์หล่าน้ียงัมีความสอดคลอ้งโดยรวมกบัเป้าหมายของบริษทัฯ 

 
3. การระบุเหตุการณ์ทีเ่ป็นความเส่ียง (Event Identification) 

บริษทัฯ ไดมี้การระบุความเส่ียงท่ีครอบคลุมต่อการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงแต่ละระดบั โดยมุ่งเนน้
ให้แต่ละหน่วยงานสามารถระบุความเส่ียงทั้ ง เหตุการณ์หรือปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลเสียหายต่อ
วตัถุประสงคใ์นระดบัองคก์รและระดบัปฏิบติัการของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ทั้งจากปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองค์กรโดยระบุถึงปัจจยัในทางบวก (Opportunities) และปัจจยัในทางลบ (Risks) เพื่อให้สามารถหา
แนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในกระบวนการต่าง ๆ ภายในองคก์รไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั 

 
4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการประเมินความเส่ียงว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอกล่วงหน้าถึง
สัญญาณอนัตรายท่ีอาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียง
ทุกปี ทั้งน้ี การประเมินดงักล่าวจะสะทอ้นให้เห็นถึงความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง ซ่ึงตอ้งอาศยัการ
บริหารโดยการก าหนดกลไกการควบคุมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ผลการประเมินความเส่ียงในแต่ละกิจกรรมน้ี
ไดถู้กน าเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเป็นระยะ ๆ 

 
5. การตอบสนองต่อความเส่ียง (Risk Response) 

บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO – ERM ในองคป์ระกอบเร่ืองความ
เส่ียงอยา่งครบถว้น ทั้งในเร่ืองการระบุเหตุการณ์เส่ียง การประเมินความเส่ียงและการตอบสนองต่อความเส่ียง 
โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอก ตั้งแต่ความเส่ียงในระดบักิจกรรมจนถึงระดบั
องคก์ร โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ไดน้ าแนวทางการวิเคราะห์จดัการความเส่ียงมาประยุกตใ์ช้ เพื่อ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและผลักดันให้เกิดการควบคุมตนเอง (Control Self 
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Assessment) ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดการควบคุมท่ีสามารถลดความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียงให้อยู่
ในระดบัท่ียอมรับไดแ้ละสร้างมาตรฐานการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
6. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมการควบคุมในทุกหน้าท่ีและทุกระดบัของการปฏิบติังานตามความจ าเป็น
อย่างเหมาะสม โดยได้จดันโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้พนักงานทุกคนมี
แนวทางปฏิบติังานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งในดา้นการเงิน จดัซ้ือ การขายสินคา้ การควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมประเมินผลและ
ผูอ้นุมติั ออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม รวมทั้งการก าหนดวงเงิน
อ านาจอนุมติัไวอ้ย่างชดัเจน จดัให้มีแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงค์ขององค์กร
ภายใตก้รอบเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและติดตามผลอย่างเป็น
อิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมภายในบริษทัฯ 

 
7. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 

บริษทัฯ ได้จดัให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อสถานการณ์เพื่อให้การตดัสินใจทั้งของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย กรรมการ และฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ อยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและมีความเป็นปัจจุบนั ซ่ึงรายงานหรือขอ้มูลต่าง 
ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลและรายงานทางบญัชี การเงิน ขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลต่อกระบวนการพิจารณา
ประกอบการตดัสินใจ โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(56-1) ในเว็บไซต์ของบริษทัฯ และผ่านช่องทางและส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนให้ความส าคญัการควบคุมระบบสารสนเทศให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังานและการ
บริหาร  ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบติังานท่ีบริษทัฯ ก าหนด และจดัให้มีการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับนั้นครบถ้วนถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้อง 
ทนัเวลา และเอ้ือประโยชน์เพื่อการบริหาร การตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดจ้ดัให้มีระบบการส ารอง
ขอ้มูล ระบบความปลอดภยั แผนงานฉุกเฉินส าหรับป้องกนัความปลอดภยัของสารสนเทศอย่างเหมาะสม
เพียงพอ เพื่อบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจอย่าง
เหมาะสม 
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8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 คณะกรรมการบริหารจะติดตามผลการปฏิบติัของแต่ละหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอ โดยจดัให้มีการ
ประชุมระดบัผูบ้ริหารของหน่วยงานในแต่ละสายงานอย่างน้อย 1 คร้ังต่อไตรมาส เพื่อเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการกับเป้าหมาย และแผนงานของทุกหน่วยงานท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบติังานและด าเนินการแกไ้ขในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและทนัท่วงที โดยบริษทัฯ ไดน้ า
ระบบการประเมินผลงานโดยตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (KPI) มาใช้กบัหน่วยงาน ผูบ้ริหาร และพนกังานอยา่ง
ต่อเน่ืองทั้ งองค์กร โดยพฒันาระบบการประเมินให้เพิ่มมิติของการประเมินผลให้มีมุมมองรอบด้าน และ
สอดคลอ้งกบัคุณค่าหลกัขององค์กรท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดการปฏิบติังานตรงตามเป้าหมาย และสามารถวดัผล
การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานและแต่ละคนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจนมากยิง่ข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีก าหนดไว ้
 นอกจากน้ี ยงัก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
และประเมินผล โดยก าหนดให้มีระบบการติดตามผลของโครงการตรวจสอบแต่ละโครงการอย่างใกลชิ้ด โดย
ได้ก าหนดไวใ้นแผนงานตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อผลกัดนัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ลดความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ท างาน ช่ือเสียง และฐานะการเงินของบริษทัฯ อย่างมีนยัส าคญั ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อการก ากบัดูแล
กิจการ การควบคุมภายในใหมี้ความชดัเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 
 

9. ระบบการรับเร่ืองร้องเรียน 
บริษทัฯ ไดก้ าหนดระบบการรับขอ้ร้องเรียน (Whistle Blowing   System) ส าหรับพนกังานและผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย เพื่อใหส้ามารถแจง้เบาะแสการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ กฎหมาย และ
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั โดยพนกังานหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถแจง้เบาะแสการกระท าทุจริตหรือความ
ผดิปกติอ่ืนใด ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือผา่นอีเมลของเลขานุการบริษทั  

บริษัทฯ ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเม่ือได้รับข้อร้องเรียนไวอ้ย่างชัดเจน ตั้ งแต่การรวบรวม
ขอ้เท็จจริงโดยด าเนินการเป็นความลบั มีการตั้งคณะกรรมการท างานตรวจสอบขอ้เท็จจริง  สอบสวน เพื่อ
รายงานเร่ืองทุจริตและขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาและ
อนุมติับทลงโทษรวมไปถึงการรายงานผลขอ้ร้องเรียน  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีมุมมองต่อการจดัการภาวะวิกฤติว่าเป็นกลไกส าคญัในการจดัการผลกระทบ
จากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน เพื่อระงบัยบัย ั้งบรรเทาและจ ากดัความเสียหาย ความสูญเสีย รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออ้มท่ีจะเกิดทั้งกบัเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้ 
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อนัจะท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดร้ะบุแนวทางการจดัการ
ภาวะวกิฤติไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ ดงัน้ี  

จดัท าแผนการจดัการและส่ือสารในภาวะวกิฤติส าหรับแกไ้ข
เหตุการณ์สุดวสิัยท่ีส่งผลกระทบร้ายแรง เพื่อลดความเสียหาย
และความสูญเสียของบริษทัฯ รวมทั้งลดความเส่ียงท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ 

ใหค้วามรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
พนกังานของบบริษทัฯ เพื่อใหก้ารจดัการและการส่ือสารใน

ภาวะวกิฤติเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เช่ือมโยงการจดัการกบัแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 
ของบริษทัในเครือ 

ทบทวนและปรับปรุงแผนการจดัการและส่ือสารภาวะวกิฤติ
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหท้นัเหตุการณ์ และเหมาะสมกบั

สถานการณ์ของบริษทัฯ 
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การแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าควรใช้พนักงานของบริษทัฯ เป็นผูต้รวจสอบภายใน ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นวา่ จะตอ้งมัน่ใจวา่ผูต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอและ
จะตอ้งท างานอยา่งตรงไปตรงมาโดยไม่มีความเกรงใจต่อกนั แต่ก็ตอ้งระมดัระวงัอยา่ให้เกิดความขดัแยง้เกิดข้ึน  
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ นายภูเบศ   เบญจสิริวรกุล ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นหวัหนา้งานผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษทั  (Chief Audit Executive : CAE)  จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2556  เม่ือ
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2556  เป็นผูมี้ความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ และเป็นผูมี้ทกัษะใน
ดา้นการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่านายภูเบศ  เบญจสิริวรกุล มีความเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดต่้อไป 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ปัจจยัความเส่ียง 
 

1. ความเส่ียงจากการแข่งขันทางธุรกจิ 
ธุรกิจฟอกหนงัและเบาะรถยนต ์ เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง จากผูป้ระกอบการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการแข่งขนัในเชิงราคาและคุณภาพ หากไม่สามารถรักษาความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั
ไดแ้ลว้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ตาม จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ท่ีบริษัทฯ มีการเติบโตทั้ งจากยอดขายและผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาอนัยาวนาน ย่อมแสดงให้เห็นว่า บริษทัฯ มีศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีมี
ประสิทธิผลและต่อเน่ือง ซ่ึงความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัของบริษทัฯ อาทิเช่น 

- มีฐานการผลิตในธุรกิจฟอกหนงัท่ีใหญ่ ครบวงจร  และมีสินคา้และบริการท่ีไดม้าตรฐานสากล จน
ไดรั้บการรับรองจาก LWG ในระดบั Gold Rated   และไดรั้บการรับรองระบบ IATF16949 ในปี 2559 

- ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทั้งในดา้นการผลิตและการตลาดท่ีจะ
ช่วยใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 
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2. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 
ตน้ทุนหลกัในการท าธุรกิจของบริษทัฯ คือตน้ทุนค่าหนงั โดยในปีท่ีผา่นมา ตน้ทุนค่าหนงัคิดเป็นร้อย

ละ 60 ซ่ึงความเส่ียงหลกัของตน้ทุนวตัถุดิบน้ี คือความผนัผวนของราคา ในบางช่วงเวลา บริษทัฯ ประสบปัญหา
ราคาวตัถุดิบปรับเพิ่มสูงข้ึน ในขณะท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถปรับราคาขายให้เพิ่มข้ึน เพื่อชดเชยราคาวตัถุดิบท่ี
ปรับเพิ่มข้ึนได้ หรือสามารถชดเชยได้เพียงบางส่วน เน่ืองจากความกดดันจากการแข่งขนั หรือจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีท าให้ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคอ่อนลงหรือจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการปรับข้ึนราคาขายได ้
เหล่าน้ี ยอ่มส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

ราคาวตัถุดิบหนงัเค็มในขณะใดขณะหน่ึง จะผนัผวนตามอุปสงค์และอุปทานเป็นส าคญั โดยเฉพาะ
ปริมาณผลผลิตหนงั ท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ฤดูกาลในการบริโภคเน้ือสัตว ์สภาพอากาศท่ี
ไม่เอ้ืออ านวยในการส่งของ ภยัธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว ์เป็นตน้ ซ่ึงลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ี
อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ  

เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ ไดด้ าเนินมาตรการ
เพื่อควบคุมราคาตน้ทุนวตัถุดิบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 

(1) การประมาณความตอ้งการใช้วตัถุดิบจากยอดการสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถ
วางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบในปริมาณและภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามแผนการผลิตและขายของ
บริษทัฯ 

(2) จากท่ีบริษทัฯ สามารถรู้ความตอ้งการการใชว้ตัถุดิบหนงัไดล่้วงหนา้ เป็นการเพิ่มอ านาจการต่อรอง
ในเร่ืองราคากบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายได้ เน่ืองจากเป็นการซ้ือจ านวนมากและมีก าหนดการส่ง
มอบสินคา้ท่ีแน่นอน 

(3) เพื่อเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา บริษทัฯ ไดมี้การท าสัญญาซ้ือล่วงหนา้กบั
ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีมีความน่าเช่ือถือ ระยะเวลาสัญญาเป็นไปตามท่ีตกลงกนัทั้งสองฝ่าย เช่น 
ล่วงหนา้ 3 เดือน และมีการระบุราคาซ้ือ ปริมาณท่ีซ้ือขายและก าหนดเวลาในการส่งมอบสินคา้ใน
สัญญาอยา่งชดัเจน 

(4) บริษทัฯ มีการจดัซ้ือวตัถุดิบทั้งหนงัและเคมีล่วงหนา้ตามความจ าเป็น ในกรณีท่ีวตัถุดิบนั้น มีราคา
ข้ึนลงตามฤดูกาล โดยบริษทัฯ มีระบบจดัการท่ีเหมาะสมในการดูแลวตัถุดิบท่ีซ้ือล่วงหนา้เหล่านั้น 
ไม่ใหเ้ส่ือมคุณภาพก่อนเขา้กระบวนการผลิต 

(5) มีการรายงานเปรียบเทียบราคาอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของราคา
วตัถุดิบท่ีจะส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อตน้ทุนของบริษทั 

จากมาตรการดงักล่าวขา้งตน้ เอ้ืออ านวยให้บริษทัฯ สามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา
วตัถุดิบและสามารถควบคุมตน้ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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3. ความเส่ียงจากการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงาน 
ธุรกิจโรงฟอกและเย็บเบาะรถยนต์  เป็นธุรกิจท่ีจ าเป็นต้องมีพนักงานท่ีมีทักษะเป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะพนกังานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน  เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการตรงตามความตอ้งการของลูกคา้
ทั้งคุณภาพและปริมาณ อนัเป็นการรักษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้  

ดงันั้น ค่าใชจ่้ายพนกังานจึงจดัเป็นประเภทค่าใช้จ่ายท่ีมีความส าคญัในอนัดบัท่ีสอง รองจากค่าใช้จ่าย
ดา้นวตัถุดิบ  ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานของบริษทัฯ ในปี  2560  บริษทัฯ มีจ านวนพนกังาน รวม 1,104  
คน และมีค่าใชจ่้ายพนกังานทั้งส้ิน เท่ากบั 121.63 ลา้นบาท  

จากสถานการณ์การจา้งงานท่ีมีแนวโนม้วา่ จะมีการปรับอตัราค่าแรงขั้นต ่าเพิ่มข้ึนอีกประมาณร้อยละ 
4.7  ดงันั้น หากค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มข้ึน และบริษทัฯ ไม่สามารถปรับราคาขายให้เพิ่มข้ึนเพื่อชดเชยกบั
ค่าใช้จ่ายพนกังานท่ีเพิ่มข้ึนหรือชดเชยไดเ้พียงบางส่วน เน่ืองจากความกดดนัจากการแข่งขนั หรือจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีกระทบต่อก าลงัซ้ือของลูกคา้หรือจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการปรับข้ึนราคาขาย ก็จะส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

เพื่อลดความเส่ียงจากการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายพนักงานตามท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษทัฯ ได้ด าเนิน
มาตรการต่างๆ  เพื่อติดตามควบคุมใหค้่าใชจ่้ายพนกังานอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimum  Level) ดงัน้ี  

(1) ก าหนดและปรับเปล่ียนจ านวนพนกังานของแต่ละหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณก าลงัการผลิต 
โดยยงัคงสามารถรักษาระดบัคุณภาพของสินคา้และบริการตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้

(2) ติดตามควบคุมประสิทธิผล (Productivity) ของพนักงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานการวดัประสิทธิผลของพนกังานตามท่ีบริษทัฯ ไดพ้ฒันาข้ึน  และเพื่อเป็นการกระตุน้ให้
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานให้ความส าคัญและเอาใจใส่ในเร่ืองน้ี จึงได้ก าหนดให้ผลการวดั
ประสิทธิผลของพนกังานแต่ละหน่วยงานตามท่ีกล่าวมา เป็นเคร่ืองช้ีวดัผลการด าเนินงาน (KPI) ใช้
ในการประเมินผลการด า เนินงานของแต่ละหน่วยงาน  

(3)  น าเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงนอกจากจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของพนักงานแล้ว ยงัช่วยยกระดับคุณภาพในการท างานให้ดีข้ึนด้วย โดยมีความ
รวดเร็วและแม่นย  ายิง่ข้ึน  

(4) มีการฝึกอบรมพนกังานโดยเฉพาะพนกังานในสายการผลิตอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฎิบติังานของพนกังาน ตลอดจนเพื่อให้คุณภาพการท างานให้มีมาตรฐานเดียวกนั การด าเนิน
มาตรการเหล่าน้ีอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองประกอบกบัการปรับข้ึนราคาขายในกรณีท่ีเห็นว่าจ าเป็น
และกระท าได้ ท าให้บริษทัฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงานในระยะเวลาท่ีผ่านมาให้อยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมกบัรายได ้รวมทั้งสามารถลดความสูญเสียจากท่ีมีพนกังานท่ีเกินความจ าเป็นและ
การปฎิบติังานท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ 
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4. ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
      ความผนัผวนของค่าเงินโดยเฉพาะค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ

ทั้งรายได้และตน้ทุนของบริษทัฯ ดงันั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนดงักล่าว บริษทัฯ ได้
ด าเนินการในหลาย ๆ ดา้น ทั้งการติดตามขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน เช่น นโยบาย
การเงินระหว่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ แนวโน้มอตัราดอกเบ้ีย นโยบายของธนาคารกลางและ
มาตรการในการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งการบริหารรายไดก้บัรายจ่ายของบริษทัฯ ใน
ส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) รวมถึงการท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ตามประมาณการรายได ้ ค่าใชจ่้าย รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสม
กบัสถานการณ์ 
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12. รายการระหว่างกนั 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยง

กนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการท าธุรกรรมไว ้ดงัน้ี 
12.1 การท าธุรกรรมระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อย 
  ดว้ยบริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งท าธุรกรรมระหว่างกนั เช่น การบริการ การซ้ือขายวตัถุดิบ 
ผลิตภณัฑ ์การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดงันั้น ในการด าเนิน
ธุรกิจหรือปฏิบติังานท่ีเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกนั ตอ้งค านึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงาน
ของรัฐ รวมถึงระเบียบและอ านาจด าเนินงานของบริษทัฯ 
12.2 การท าธุรกรรมกบับุคคลภายนอก 
 การท าธุรกรรมกบับุคคลภายนอกนั้น จะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการท่ีก าหนดไว้
ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐ และนโยบายของบริษทัฯ รวมถึงได้รับการอนุมติัตามอ านาจ
ด าเนินการของบริษทัฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไวอ้ย่างตรงไปตรงมา 
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยหลีกเล่ียงการท าธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย ไม่วา่ต่อ
บริษทัฯ หรือบุคคลภายนอก  
12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

 การท ารายการระหว่างกนั เป็นความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท ารายการ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นวา่ เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไปท่ีท า
กบัลูกคา้รายอ่ืน และบริษทัฯ ไดรั้บและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดท่ีเหมาะสม 
12.4 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบติั
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ โดยก าหนดให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต พิจารณาราคา
ซ้ือท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ค านึงความสมเหตุสมผลในดา้นราคา คุณภาพและบริการท่ีไดรั้บ รวมถึงสามารถให้
เหตุผลท่ีเหมาะสมไดเ้ม่ือมีการตรวจสอบ 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัและกระบวนการในการพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั รายการท่ี
เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด โดยกรรมการหรือผูบ้ริหารจะแจง้ให้บริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และ
บริษทัฯ พิจารณารายการต่าง ๆ ซ่ึงหากเป็นรายการท่ีตอ้งขออนุมติัตามหลกัเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่าย
จดัการจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี คณะกรรมการบริษทัหรือ
ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งไม่อนุมติัรายการใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มี
ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย รวมถึงผูมี้ส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกนันั้น จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณา
อนุมติัรายการระหวา่งกนัได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
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หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 
12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัต่อไปในอนาคต โดยจะมีการก าหนด
เง่ือนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติ ในราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดใ้ห้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ หรือผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ
ดว้ย 
 ทั้ งน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัฯ จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ๆ  
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัฯ จะ
ให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดังกล่าว เพื่อ
น าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหวา่ง
กนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัและในแบบแสดงรายการ
ประจ าปี  
12.6 รายการระหว่างกันและรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูลและแนวการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตลอดจนกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
ประกาศ หรือค าสั่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
 
 

บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่า (พนับาท) 

นโยบายการคดิราคา ความเห็นคณะกรรมการ 
2560 2559 

บจก.อินเตอร์ซีท 
คฟัเวอร์  (ISC) 

- บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ใน
สดัส่วนร้อยละ99.99 

- มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน ไดแ้ก่ 
- 1. นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ 
- 2. น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ 

- ซ้ือสินคา้ 
 

- ค่าเช่า 
ค่าบริหาร  
และค่าแรง
พนกังาน 

- ขายสินคา้ 
 

- เงินปันผลรับ 

340 
 

36,271 
 
 
 

189,574 
 

108,999 
 

457 
 

35,368 
 
 
 

226,743 
 

48,000 

 ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 
 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
  
 
 
 ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 
 ตามท่ีประกาศจ่าย 

- จากการประเมินของคณะ 
กรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ริหารเง่ือนไขและราคา
ซ้ือสินคา้เป็นตามปกติของ
ธุรกิจท่ีไม่มีความแตกต่าง
จากบุคคลภายนอก 
 
- เป็นเงินปันผลท่ีไดรั้บตาม
สดัส่วนการถือหุ้นในอตัรา
เดียวกนักบัผูถื้อหุ้นรายอ่ืน 

บจก.อินเตอร์ กรีน  
(IG) 

- บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ใน
สดัส่วนร้อยละ99.99 

- ซ้ือสินคา้ 
 

15,568 
 

4,329 
 

ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

- จากการประเมินของคณะ 
กรรมการตรวจสอบและ
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- มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน ไดแ้ก่ 
1. นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ 

    2. น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ 

- ค่าเช่า  
ค่าบริหาร 
และค่าแรง
พนกังาน 

 
- ขายสินคา้ 

13,236 
 
 
 
 
- 

2,050 
 
 
 
 
- 

ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
 
 
 
ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

ผูบ้ริหารเง่ือนไขและราคา
ซ้ือสินคา้เป็นตามปกติของ
ธุรกิจท่ีไม่มีความแตกต่าง
จากบุคคลภายนอก 

 

บจก. ชูส์แมนส์ 
อิเล็กทรอนิคส์  

- นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ 
กรรมการบริษัทซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่และเป็นผู้บริหารของบริษัท
ฯ ในสดัสว่นร้อยละ 10 

- ซ้ือสินคา้ - 94 ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

- จากการประเมินของคณะ 
กรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ริหารเง่ือนไขและราคา
ซ้ือสินคา้เป็นตามปกติของ
ธุรกิจท่ีไม่มีความแตกต่าง
จากบุคคลภายนอก 

บมจ. โมเดอร์น
ฟอร์ม กรุ๊ป 
(MODERN) 

- MODERN และนายทกัษะ บุษย
โภคะ ประธานกรรมการบริหาร
ของ MODERN ถือหุ้นในบริษทั
ฯ ในสดัส่วนร้อยละ 4.77 และยงั
เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

- ซ้ือสินคา้ 
 

- ขายสินคา้ 

180 
 

15,127 

- 
 

13,422 

ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 
ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

- จากการประเมินของคณะ 
กรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ริหารเง่ือนไขและราคา 
ซ้ือสินคา้เป็นตาม ปกติของ
ธุรกิจท่ีไม่มีความแตกต่าง
จากบุคคลภายนอก 

บจก. ดบับลิว ทรี
โอ ้(เดิม : บจก.ออ
โตโมทีฟ แอค็เซซ
โซรี) 

- กลุ่มนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์
ถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 
100 มีกรรมการร่วมกนัคือ นาย
องอาจ ด ารงสกุลวงษ ์

- ซ้ือสินคา้ 56 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

- จากการประเมินของคณะ 
กรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ริหารเง่ือนไขและราคา 
ซ้ือสินคา้เป็นตามปกติของ
ธุรกิจท่ีไม่มีความแตกต่าง
จากบุคคลภายนอก 
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13. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ากดั (มหาชน) รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 

งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่ าเสมอ รวมถึงใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวงัและประมาณการท่ี
สมเหตุสมผลในการจดัท างบการเงินน้ี ตลอดจนให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน โดยบริษทัฯ ไดส้นบัสนุนขอ้มูลและ
เอกสารต่าง ๆ เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดย
ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีแบบไม่มี
เง่ือนไขดงัท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและพฒันาธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ รวมทั้งจดัให้มี
และด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล เพื่อให้
มัน่ใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งทรัพย์สิน 
ตลอดจนเพื่อใหท้ราบจุดอ่อนและป้องกนัความเส่ียงจากการด าเนินงาน หรือการด าเนินงานท่ีผิดปกติอยา่ง
มีสาระส าคญั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 
ท่าน เพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ไดป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงใน
รายงานประจ าปีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทัฯ มีความเพียงพอ
และเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินรวมของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 
 

 

                                                                           (นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ)์ 
                                             ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ากดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่านไดแ้ก่ นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ  ประธานกรรมการตรวจสอบ นาย ช.นนัท ์  เพช็ญ
ไพศิษฏ ์ กรรมการตรวจสอบ และนายสมยศ อคัคไพบูลย ์กรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและแนวทาง
ปฏิบติัท่ีดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมี นายภูเบศ  
เบญจสิริวรกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯให้เกิดความชดัเจนในการบริหารงาน
ดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละความรับผิดชอบของกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหาร  อันจะพึงมีต่อผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ  ตลอดจนด าเนินการให้มัน่ใจว่า  กรรมการบริหารและผูบ้ริหารไดบ้ริหารกิจการตามนโยบาย
ของบริษทัฯอยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  และมีมาตรฐาน  โดยในรอบปี 2560  ไดจ้ดัใหมี้การประชุมทั้งส้ิน 4 
คร้ัง  ทั้งน้ีไดร่้วมประชุมกบัผูบ้ริหาร  ผูต้รวจสอบภายใน  และผูส้อบบญัชี  เพื่อร่วมเสนอขอ้มูลหารือ  
และแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น  ในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง  สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
1. ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2560  ท่ีผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  โดยจากการ
สอบถามผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีพบวา่บริษทัฯ  ไดจ้ดัท างบการเงินและเปิดเผยขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควร  นอกจากน้ียงัไดพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายใน (Management Letter)  
ท่ีตรวจพบระหว่างของการท าความเขา้ใจระบบการควบคุมเพื่อวางแผนการตรวจสอบของผูส้อบ
บญัชี  และรับทราบแผนการสอบบญัชีประจ าปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นว่า  
กระบวนการรายงานทางบญัชีและการเงินของบริษทัฯ  มีการควบคุมท่ีเพียงพอท่ีจะท าให้รายงาน
ทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  อยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนด  และมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลา  เพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจลงทุน 

 
2. สอบทานและใหค้วามเห็นต่อการเขา้ท ารายงานท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือ รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์  รวมถึงสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้ถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นไปตามประกาศ  
ขอ้ก าหนด  และแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการ
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ตรวจสอบ  มีความเห็นว่า  ฝ่ายจดัการได้ท ารายการดงักล่าวด้วยความเป็นธรรม  และเป็นการ
ด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯเป็นส าคญั  ดงัเช่นท่ีท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไปดว้ยราคาท่ี
สมเหตุสมผล  รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  ถูกตอ้ง  และครบถว้น 

 
3. สอบทานการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หรือ  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  
เช่น  พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พระราชบญัญติับริษทัมหาชน  ประมวลรัษฎากร  กฎหมาย
แรงงาน  และสัญญาจา้งแรงงาน  รวมถึงขอ้ก าหนด  ภาระผกูพนัท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีกระท า
กบับุคคลภายนอก  และขอ้เรียกร้องอ่ืน ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นว่า  บริษทัฯได้
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

 
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน  เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายในท่ีช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2560  ตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติ  ซ่ึงครอบคลุม
ระบบงานท่ีส าคญัของบริษทัฯ เช่น ระบบการควบคุมสินคา้คงคลงั  ระบบการบริหารการผลิต  หรือ
ระบบการเก็บเงิน  เป็นตน้  ทั้งน้ี ไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั  นอกจากน้ีได้
ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ในดา้นการควบคุมดา้นการบริหาร  การเงิน  และการปฏิบติัตาม
กฎหมาย  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่  บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  
เพียงพอ  และมีประสิทธิผล  ซ่ึงประกอบด้วยสภาพแวดล้อมภายใน  การประเมินความเส่ียง  
กิจกรรมควบคุม  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูลท่ีดี  และระบบการติดตามผลการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน 

 
5. สอบทานระบบการจดัการความเส่ียง  เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณานโยบายการจดัการความเส่ียง คู่มือการจดัการความเส่ียง  การ
ระบุความเส่ียง และแนวทางการรับมือกบัความเส่ียง รวมไปถึงความคืบหน้าของแผนการจดัการ
ความเส่ียงประจ าปีท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้รุปว่าบริษทัมีระบบการ
จดัการความเส่ียงท่ีเพียงพอและใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลโดยมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน พร้อมทั้งมี
การระบุความเส่ียง ประเมินความเส่ียง และรับมือกบัความเส่ียงอยา่งสมบูรณ์ 

 
6. พิจารณาคดัเลือก  เสนอแต่งตั้ง  และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 เพื่อน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัใหข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561   คณะกรรมการตรวจสอบ  
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ไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ  ผลการปฏิบติังาน  และบริการของผูส้อบบญัชี  รวมถึงความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนแลว้  เห็นวา่  ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ใน
ดา้นการจดัท ารายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน  จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั  เป็นผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2561  ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 
7. ไดมี้การน าเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ

ทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
8. พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจ าปี  และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งประเมินผล

การควบคุมภายในเพื่อให้มัน่ใจวา่ การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
9. ในเร่ืองนโยบาย Anti-Corruption คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าหนดเป็นแนวทางในการด าเนิน 

งานโดยไม่สนบัสนุนและหลีกเล่ียงไม่ให้มีการจ่ายเงินท่ีไม่ถูกตอ้งแก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  
ท่ีเก่ียวเน่ืองต่อธุรกิจ  ทั้งน้ีใหฝ่้ายบริหาร  ควบคุมดูแลใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบายของบริษทัฯ 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการจดัให้มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง มีรายละเอียด
การผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
 

รายช่ือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ การประชุม

ทั้งหมด 

 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
 4/4 

นาย ช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการตรวจสอบ  4/4 

นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ  4/4 

 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติังานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช ้
ความรู้ความสามารถประกอบกบัความรอบคอบ  และมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ  โดยไม่มีขอ้จ ากดั  
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15. การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 
 ในปี 2560 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 2,166.81 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 1,957.45 ลา้นบาทในปี 2559 
หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 10.70 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 475.05  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.03 
เม่ือเทียบจากปีก่อน เน่ืองจากความสามารถในการควบคุมตน้ทุนการผลิตโดยเฉพาะตน้ทุนค่าหนงัไดดี้
ข้ึน ประกอบกบัการไดรั้บประโยชน์จากการแขง็ค่าของเงินบาท  ท าใหต้น้ทุนโดยรวมลดลง  
 
 ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ในปี 2560 เท่ากบั 513.29 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 25.76 หรือเพิ่มข้ึน 105.12 ลา้นบาท และบริษทัฯ มีก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 51.29 เป็น 289.38 ลา้นบาท  จากก าไรสุทธิ 191.27 ลา้นบาทในปี 2559  
 
ผลประกอบการทางการเงิน 
 
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการสุทธิในปี 2560 เท่ากบั 2,129.76 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
186.55 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.60 ปัจจยัหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการขายหนงัฟอก
ส าเร็จรูป (Wet Blue) และรายไดจ้ากงานบริการท่ีเพิ่มข้ึน คิดเป็นการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 93.5 และร้อยละ 96.2 
ตามล าดบั  
   

 
  
 
 

รายได้ % รายได้ %

หนังผืนตดัเป็นช้ิน IHL 100% 571              27% 568              29% 0.5%

หนังผืนส ำเร็จรูป IHL 100% 219              10% 246              13% (11.3%)

หนังพ้ืนและหนัง Wet blue IHL 100% 363              17% 187              10% 93.5%

งำนบริกำร IHL 100% 601              28% 306              16% 96.2%

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ IHL 100% 128              6% 136              7% (6.1%)

หนังผืนตดัและเยบ็ข้ึนรูป ISC 100% 207              10% 457              24% (54.6%)

หนังผืนท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมำลยัและกระปกุเกียร์ ISC 100% 30                1% 33                2% (7.5%)

เบำะผำ้ ISC 100% 3                  0% 4                  0% (23.1%)

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ISC 100% 5                  0% 4                  0% 13.6%

โปรตีน IG 100% 3                  0% 1                  0% 157.6%

2,130          100% 1,943          100% 9.6%รวมทั้งส้ิน

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

                      รายได้จากการประกอบธุรกจิ                          

(หน่วย : ล้านบาท)

ด าเนินการ

โดย

% การถือหุ้น

ของบริษทัฯ

ปี 2560 ปี 2559
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 จากตาราง ในปี 2560 รายไดจ้ากอุตสาหกรรมยานยนต ์ลดลงจาก 1,261 ลา้นบาทเป็น 1,082 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 14 เม่ือเทียบจากปีก่อน รายไดท่ี้มิใช่อุตสาหกรรมยานยนต์ เพิ่มข้ึนจาก 682 ลา้นบาท
เป็น 1,045 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 53 เม่ือเทียบจากปีก่อน ท าใหส้ัดส่วนรายไดจ้ากอุตสาหกรรมยาน
ยนตต่์อรายไดท่ี้มิใช่อุตสาหกรรมยานยนตใ์นปี 2560 ปรับเป็น 51 : 49 
 
 บริษทัฯ รับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2560 เท่ากบั 23.77 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 18.45 
ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 346.65 เน่ืองจากสถานการณ์ค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าจากระดบั 35 บาทต่อ 1 ดอล
ล่าร์สหรัฐอเมริกาในช่วงตน้ปี เป็นระดบั 32 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
 
 บริษทัฯ รับรู้รายไดอ่ื้นจากการโอนกลบัค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกประเมินอากรขา
ออกจากกรมศุลกากร 7.96 ล้านบาท เน่ืองจากผลอุทธรณ์เป็นอนัส้ินสุด เป็นเพียงการส าแดงพิกดัของ
สินคา้ไม่ถูกตอ้ง แต่ไม่มีผลกระทบต่ออากร ตามจดหมายแจง้จากกรมศุลกากร ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2560  
 
 ตน้ทุนขายและบริการเท่ากบั 1,654.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.69 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ 22.31  เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัอตัราก าไรขั้นตน้ 
ร้อยละ 20.20 ของปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการควบคุมตน้ทุนการผลิตท่ีดีข้ึน 
 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 151.17 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 เท่ากบั 12.33 ลา้นบาท 
หรือค่าใช้จ่ายน้ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.88 เม่ือเทียบกบัปีก่อนซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มน้ี เป็นไปตามยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน
ของบริษทั อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายและบริหาร ปรับตวัดีข้ึน
เล็กนอ้ยจากร้อยละ 7.14 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 7.10 ในปี 2560 
 
 บริษทัฯ มีก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิ่มข้ึนจาก 408.16 ลา้นบาท
ในปี 2559 เป็น 513.29 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.76 เม่ือเทียบจากปีก่อน อตัราส่วนก าไรก่อน
ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2560  

รำยได ้ % รำยได ้ %

รำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมยำนยนต์ 1,082          51                1,261       65            (14)                     

รำยไดท่ี้มิใช่อุตสำหกรรมยำนยนต์ 1,045          49                682          35            53                      

รำยไดอ่ื้น 3                  0                  -           -           N/A

2,130          100              1,943       100          10                      รวม

               รายได้จากการประกอบธุรกจิ                     

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2560 ปี 2559 เปล่ียนแปลง

ร้อยละ
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ปรับเพิ่มข้ึนตามก าไรขั้นตน้ท่ีเพิ่มข้ึน ในปี 2560 โดยอตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือม
ราคาและค่าตดัจ าหน่ายเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและบริการ เท่ากบัร้อยละ 24.10 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบ
จากปี 2559 ท่ีมีอตัราส่วนน้ีอยูร้่อยละ 21.00 ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ มีความสามารถบริหารตน้ทุน 
ทั้งตน้ทุนในการผลิตและตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารไดดี้ข้ึน  
 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทัฯ ปรับตวัลดลง จาก 36.06 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 32.32 ลา้นบาท
ในปี 2560 สาเหตุหลักมาจากภาระหน้ีสินระยะยาวจากธนาคารท่ีทยอยปรับลดลงตามการจ่ายช าระ
เงินงวดในระหวา่งปี และจากการท่ีบริษทัฯ สามารถเจรจาขอปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก
ธนาคารลงได ้ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 3 เป็นตน้มา ประกอบกบับริษทัฯ มีการจ่ายช าระหน้ีสินระยะยาวคืนก่อน
ครบก าหนด ในช่วงไตรมาสท่ี 4 เป็นจ านวน 90.0 ล้านบาท เน่ืองจากมีกระแสเงินสดเหลือจากการ
ด าเนินงาน  
 
 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในปี 2560 เท่ากบั 289.38 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.59 เม่ือเทียบกบัรายได้
จากการขายและบริการ เพิ่มข้ึนจากปีก่อน เท่ากบั 98.11 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 51.29  
 
สถานะทางการเงิน 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมสุทธิ 3,048.14 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 308.11 
ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสดไดดี้ข้ึน ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ลดลงจาก 87.75 ลา้นบาท คงเหลือ 16.44 ลา้นบาท  
 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2560 เพิ่มข้ึนจาก 1,753.59 ล้านบาท เป็น 2,009.50 ล้านบาท หรือ
เพิ่มข้ึน 255.91 ลา้นบาท จากการรับรู้งานก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่และการปรับปรุงเคร่ืองจกัร
เพิ่มเติมตามแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการของบริษทัฯ  
 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เพิ่มข้ึนจาก 4.82 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 12.66 ล้านบาทในปี 2560 จากการ
ติดตั้งระบบโปรแกรมทางบญัชีใหม่  
 
 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึนจาก 436.00 ลา้นบาท เป็น 501.90 ลา้นบาทในปี 2560 
หรือเพิ่มข้ึน 65.90 ลา้นบาท ขณะท่ีภาระหน้ีจากทรัสตรี์ซีท  ปรับลดลงจาก 221.12 ลา้นบาท เป็น 182.17 
ลา้นบาท  
 
 หน้ีสินระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ปรับลดลงจาก 342.68 ลา้นบาทเป็น 
258.59 ลา้นบาทในปี 2560 เป็นการลดลงจากการทยอยจ่ายช าระคืนเงินตน้ตามก าหนดและจ่ายช าระคืน
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เงินตน้ก่อนก าหนดจากกระแสเงินสดส่วนเกินของบริษทัฯ รวม 263.38 ลา้นบาท และในระหวา่งปี บริษทั
ฯ มีการเบิกเงินกูร้ะยะยาวจากธนาคาร จ านวนเงินรวม 183.0 ลา้นบาท  
 
 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิในเดือนมีนาคม
และกนัยายน รวมเป็นเงิน 66.83 ลา้นบาท ประกอบกบัผลก าไรสุทธิท่ีปรับตวัดีข้ึนตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4/2559 
เป็นตน้มา ท าให้ ณ ส้ินปี บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น 1,467.91  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 194.24 ลา้น
บาท 
 
สภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ 
 
 ในปี 2560 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี เท่ากบั 4.74 ลา้นบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 51.52 ลา้นบาท จากการปรับเปล่ียนนโยบายลดการถือเงินสดและน าเงินสดส่วนเกินไปลดภาระ
หน้ีสินของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน เท่ากบั 509.65 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน เท่ากบั 411.29 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมการจดัหาเงิน จ านวน 149.97 ลา้นบาท  ซ่ึงรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุน การจ่ายช าระคืน
เงินกูธ้นาคารและการจ่ายเงินปันผล  
 
 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Cash Ratio) คิดเป็น 0.43 เท่า  เท่ากบัปี 2559 แต่มี 
Cash Cycle ท่ีลดลง จาก 159.06 วนัในปี 2559 เป็น 120.75 วนัในปี 2560 ซ่ึงเป็นผลมาจากระยะเวลาเฉล่ีย
ในการเก็บหน้ีท่ีปรับดีข้ึนจาก 50.98 วนัในปี 2559 เป็น 37.75 วนัในปี 2560  
 
 บริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ียท่ีดีข้ึนจาก 11.32 เท่า ในปี 2559 เป็น 15.88 เท่า ในปี 
2560 และบริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายช าระภาระผกูพนั เพิ่มข้ึนจาก 1.95 เท่า ในปี 2559 เป็น 2.45 
เท่า ในปี 2560  
 
 จากกระแสเงินสดและอตัราส่วนสภาพคล่องต่าง ๆ  ท าให้มั่นใจได้ว่า บริษทัฯ มีสภาพคล่องท่ี
เพียงพอต่อการด าเนินงาน ความสามารถในการช าระหน้ี การปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมท่ีส าคัญ 
ตลอดจนความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ทั้งน้ี บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงิน
หมุนเวียนกับธนาคาร คงเหลือเพียงพอต่อการด าเนินงาน ดังท่ีได้เปิดเผยข้อมูลไวแ้ล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  
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อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 
 
 ในปี 2560 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 22.31 และ 13.59 ตามล าดบั  
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 20.20 และ 9.84 ตามล าดบั 
 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยใ์นปี 2560 เพิ่มข้ึนเป็น ร้อยละ 10.00 เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยใ์นปี 2559 ท่ีร้อยละ 7.07 ซ่ึงสะทอ้นถึงการบริหารจดัการสินทรัพยท่ี์มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน
ของบริษทัฯ 
 

 อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 1.08 เท่า เทียบกบั
อตัราส่วนดงักล่าวในปี  2559 เท่ากบั 1.15 เท่า ซ่ึงอตัราส่วนดงักล่าวปรับตวัดีข้ึนเป็นผลมาจากความสามารถ
ในการท าก าไรท่ีเพิ่มข้ึนของบริษทัฯ อยา่งเป็นสาระส าคญั และในระหวา่งปี บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินค่าหุน้
เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิในเดือนมีนาคมและกนัยายน 
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บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2560 



94 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ     
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์
จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นวรรค   
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ                              
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                      
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  



95 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำ ซ่ึงได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์หนัง และบริการ 

เน่ืองจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรเป็นรำยกำรบญัชีท่ีมีมูลค่ำท่ีเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินอยำ่งมำก และเป็น
รำยกำรท่ีส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัโดยตรง นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรขำยและ
บริกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีเง่ือนไขทำงกำรคำ้ท่ีแตกต่ำงกนั ดว้ยเหตุน้ีขำ้พเจำ้จึงให้ควำมส ำคญั
ต่อกำรรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำรของกลุ่มบริษทั โดยเฉพำะเร่ืองงวดเวลำกำรรับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมส ำคญัท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบ
ไว ้ขำ้พเจำ้ได้สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยและบริกำรท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีและในช่วงใกล้ส้ิน                                     
รอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลังวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และวิเครำะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร  

สินค้าคงเหลือ 

บญัชีสินคำ้คงเหลือเป็นบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน โดยมีมูลค่ำ ณ ส้ินปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 
24 ต่อมูลค่ำสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี สินคำ้คงเหลือของกลุ่มบริษทัมีควำมหลำกหลำยและมี
จ ำนวนมำกรำยกำร ประกอบกบัรำคำของวตัถุดิบหลกัมีควำมผนัผวนตำมรำคำตลำดโลก จึงอำจมีควำมเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่ำของตน้ทุนสินคำ้คงเหลือ 
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ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับวงจรสินค้ำคงเหลือ           

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจนบัสินคำ้คงเหลือและกำรค ำนวณตน้ทุนสินคำ้คงเหลือ โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ                                                

ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมส ำคญัท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และได้

เขำ้ร่วมสังเกตกำรณ์กำรตรวจนบัสินคำ้คงเหลือของกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดว้ิเครำะห์เปรียบเทียบตน้ทุน

สินค้ำหลักในกลุ่มสินค้ำแต่ละประเภท และตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรซ้ือวตัถุดิบหลักในช่วงใกล ้                              

ส้ินรอบระยะเวลำบญัชี เพื่อพิจำรณำหำควำมผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ำนวณตน้ทุนสินคำ้คงเหลือ 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

กำรประมำณกำรค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 
จ  ำเป็นตอ้งอำศยัดุลยพินิจและกำรประมำณกำรจำกประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำรค่อนขำ้งมำก โดยเฉพำะในส่วน
ของกำรประมำณกำรค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือส ำหรับสินค้ำท่ีล้ำสมัยหรือเส่ือมสภำพ                                     
ซ่ึงกำรประมำณดงักล่ำวข้ึนอยูก่บักำรวิเครำะห์วงจรอำยุของสินคำ้ กำรแข่งขนัทำงกำรตลำด และสภำพเศรษฐกิจ
และอุตสำหกรรม จึงอำจมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินวิธีกำรและขอ้สมมติท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 
โดยท ำควำมเขำ้ใจเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ รวมถึงสอบทำนควำมสม ่ำเสมอ
ของกำรใชเ้กณฑ์ดงักล่ำว และเหตุผลส ำหรับกำรรับรู้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแบบเฉพำะเจำะจง 
วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคล่ือนไหวของสินคำ้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินคำ้ท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีวำ่มีกำรหมุนเวยีนของสินคำ้ท่ีชำ้กวำ่ปกติ และวเิครำะห์เปรียบเทียบจ ำนวนเงินสุทธิท่ีกิจกำรไดรั้บจำกกำร
ขำยสินคำ้กบัรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให ้                                        
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฎว่ำ
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่ขอ้มูลอ่ืน
แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่พบว่ำมีเร่ือง
ดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำ     
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำร
ท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้ งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ด้วย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง                                                

ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน                     
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ               
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำก                              
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลง
เอกสำรหลักฐำน กำรตั้ งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือ                      
กำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                             
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร                                
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำร                                                 
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ได้ขอ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็น
วำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำร                     
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบ                                             
ต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ                  
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใช้
เพื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้ เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

วธู ขยนักำรนำวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพนัธ์ 2561 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 4,736,584           56,261,063        2,905,771          35,682,349        

เงินลงทุนชัว่คราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 11,700,613          31,487,678        -                         -                         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 233,291,372        207,208,178      211,957,157      200,474,801      

สินคา้คงเหลือ 9 719,408,533        666,957,209      672,288,265      604,557,037      

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 26,092,288          11,562,278        23,233,434        7,411,329          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 995,229,390        973,476,406      910,384,627      848,125,516      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                         69,999,560        59,999,560        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,009,502,300     1,753,589,917   1,951,833,573   1,694,521,142   

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 12,658,894          4,822,520          12,478,182        4,609,098          

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือเคร่ืองจกัร 20,176,000          -                         20,176,000        -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 9,533,233           7,154,937          8,146,997          5,775,755          

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,038,963           984,553             1,033,773          980,773             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,052,909,390     1,766,551,927   2,063,668,085   1,765,886,328   

รวมสินทรัพย์ 3,048,138,780     2,740,028,333   2,974,052,712   2,614,011,844   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม 

sasitjup
Typewriter
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 501,900,000        436,000,000      501,900,000      436,000,000      

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 13 182,166,689        221,116,865      182,166,689      221,116,865      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 405,598,715        228,215,518      397,580,377      207,344,494      

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 2,195,481           2,323,731          2,195,481          2,323,731          

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 16 175,164,000 171,448,444 175,164,000 171,448,444

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 24,598,498          21,760,571        24,598,498        21,379,986        

ส ารองคา่เผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 28.5 -                          7,961,546          -                         7,961,546          

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 29 942,611              -                         942,611             -                         

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 5,850,154           5,916,008          5,356,689          5,336,484          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,298,416,148     1,094,742,683   1,289,904,345   1,072,911,550   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 6,448,620           9,474,453          6,448,620          9,474,453          

เงินกูย้ืมระยะยาว  - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 16 258,590,000        342,684,000      258,590,000      342,684,000      

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 16,772,453          17,127,834        14,925,057        14,848,569        

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 29 -                          2,332,572          -                         2,332,572          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 281,811,073        371,618,859      279,963,677      369,339,594      

รวมหนีสิ้น 1,580,227,221     1,466,361,542   1,569,868,022   1,442,251,144   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

sasitjup
Typewriter
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 594,998,274 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 594,998,274        594,998,274      594,998,274      594,998,274      

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 509,090,371 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

         (2559: หุ้นสามญั 489,998,113 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 509,090,371        489,998,113      509,090,371      489,998,113      

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 18 259,314,755        211,584,110      259,314,755      211,584,110      

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 20 69,000,000          52,000,000        69,000,000        52,000,000        

      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 2,000,000           2,000,000          -                         -                         

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 628,506,433        518,084,568      566,779,564      418,178,477      

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,467,911,559     1,273,666,791   1,404,184,690   1,171,760,700   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,048,138,780     2,740,028,333   2,974,052,712   2,614,011,844   

-                      -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 23 2,129,754,768   1,943,202,199   1,899,828,856  1,686,247,725     

รายไดอ่ื้น

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 23,767,135        5,321,055           23,756,563       5,321,055            

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 6, 10 -                         -                          108,998,910     47,999,520          

   โอนกลบัคา่เผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 28.5 7,961,546          -                          7,961,546         -                           

   อ่ืนๆ 5,328,028          8,927,053           41,342,306       36,902,733          

รวมรำยได้ 2,166,811,477   1,957,450,307   2,081,888,181  1,776,471,033     

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,654,706,988   1,550,684,220   1,537,547,937  1,375,289,613     

คา่ใชจ่้ายในการขาย 35,614,155        36,370,772        31,675,068       32,445,672          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 115,554,796 102,469,627 113,075,300     99,704,169          

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 28.5 -                         7,961,546           -                        7,961,546            

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,805,875,939   1,697,486,165   1,682,298,305  1,515,401,000     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 360,935,538      259,964,142      399,589,876     261,070,033        

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -32,317,428 -36,057,353 (32,291,816)      (36,254,811)         

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 328,618,110      223,906,789      367,298,060     224,815,222        

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 -39,239,301 -32,635,123 (39,246,355)      (32,706,472)         

ก ำไรส ำหรับปี 289,378,809      191,271,666      328,051,705     192,108,750        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,843,803          -                          1,348,467         -                           

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (246,239)            -                          (244,577)           -                           

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,597,564          -                          1,103,890         -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี 1,597,564          -                          1,103,890         -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 290,976,373      191,271,666      329,155,595     192,108,750        

ก ำไรต่อหุ้น 24

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.58                   0.39                    0.66                   0.39                     

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.52                   0.38                    0.59                   0.38                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน ส ารองตามกฎหมาย - ส ารองตามกฎหมาย -
และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 419,998,782             211,584,110             42,000,000               2,000,000                 456,590,333             1,132,173,225          
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                                -                                10,000,000               -                                (10,000,000)              -                                
หุน้ปันผล (หมายเหตุ 27) 69,999,331               -                                -                                -                                (69,999,331)              -                                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                -                                -                                -                                (49,778,100)              (49,778,100)              
ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                -                                191,271,666             191,271,666             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                -                                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                -                                191,271,666             191,271,666             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 489,998,113             211,584,110             52,000,000               2,000,000                 518,084,568             1,273,666,791          

-                                -                                -                                -                                -                                -                                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 489,998,113             211,584,110             52,000,000               2,000,000                 518,084,568             1,273,666,791          
โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 20) -                                -                                17,000,000               -                                (17,000,000)              -                                
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (หมายเหตุ 18) 19,092,258               47,730,645               -                                -                                -                                66,822,903               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                                -                                -                                -                                (163,554,508)            (163,554,508)            
ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                -                                289,378,809             289,378,809             
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                                -                                -                                1,597,564                 1,597,564                 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                -                                290,976,373             290,976,373             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 509,090,371             259,314,755             69,000,000               2,000,000                 628,506,433             1,467,911,559          

-                                -                                -                                -                                -                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ 

งบกำรเงนิรวม
ก าไรสะสม
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ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้สำมญั ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 419,998,782             211,584,110             42,000,000               355,847,158             1,029,430,050          
โอนก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 20) -                                -                                10,000,000               (10,000,000)              -                                
หุน้ปันผล (หมำยเหตุ 27) 69,999,331               -                                -                                (69,999,331)              -                                
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 27) -                                -                                -                                (49,778,100)              (49,778,100)              
ก ำไรส ำหรับปี -                                -                                -                                192,108,750             192,108,750             
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                                -                                -                                192,108,750             192,108,750             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 489,998,113             211,584,110             52,000,000               418,178,477             1,171,760,700          

-                                -                                -                                -                                -                                

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 489,998,113             211,584,110             52,000,000               418,178,477             1,171,760,700          
โอนก ำไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็นส ำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 20) -                                -                                17,000,000               (17,000,000)              -                                
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั (หมำยเหตุ 18) 19,092,258               47,730,645               -                                -                                66,822,903               
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 27) -                                -                                -                                (163,554,508)           (163,554,508)           
ก ำไรส ำหรับปี -                                -                                -                                328,051,705             328,051,705             
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                                -                                -                                1,103,890                 1,103,890                 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - 329,155,595             329,155,595             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 509,090,371             259,314,755             69,000,000               566,779,564             1,404,184,690          

-                                -                                -                                -                                -                                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ก ำไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
(หน่วย: บำท)
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2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษี 328,618,110      223,906,789      367,298,060       224,815,222        
รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
   ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 152,351,429 148,197,688 144,054,250       140,520,955        
   โอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (50,058)              (63,229)              (50,058)               (63,229)                
   ตดัจ  ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้ -                         85,617               -                          85,617                 
   กำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 12,167,038        7,476,383          11,848,596         4,745,393            
   ตดัจ  ำหน่ำยภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย -                         88,953               -                          -                           
   ก  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว (91,775)              (133,106)            -                          -                           
   ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย
      เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,226,719          (1,126,934)         1,226,719           (5,994,921)           
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,570,694          2,250,371          2,453,227           1,875,356            
   ค่ำเผ่ือผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน (โอนกลบั) (7,961,546)         7,961,546          (7,961,546)          7,961,546            
   ก  ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (6,024,151)         (2,354,087)         (6,014,685)          (2,354,087)           
   เงินปันผลรับ -                         -                         (108,998,910)      (47,999,520)         
   ตดัจ  ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                         2,949,658          -                          2,099,658            
   กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (476,272)            (1,179,060)         (476,272)             (1,179,060)           
   ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 30,978,541 34,528,393 30,977,534         34,725,851          
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด ำเนินงำน 513,308,729      422,588,982      434,356,915       359,238,781        
สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   เงินลงทุนชัว่ครำว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ 19,878,840 -14,587,145 -                          -                           
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน -26,468,201 127,967,473 (11,867,363)        117,165,590        
   สินคำ้คงเหลือ -64,858,696 2,945,173 (79,820,158)        (14,567,747)         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -14,545,378 -2,244,487 (15,875,761)        657,248               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -434,995 -1,709,447 (53,000)               (1,708,727)           
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 154,485,303 34,081,306 167,483,346       43,293,359          
   จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน -1,082,272 -1,539,429 (1,028,272)          (1,096,020)           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -65,854 -2,038,816 20,205 -2,517,552
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 580,217,476      565,463,610      493,215,912       500,464,932        
   จ่ำยดอกเบ้ีย -32,656,353 -34,388,131 (32,655,346)        (34,585,589)         
   จ่ำยภำษีเงินได้ -37,913,350 -16,810,164 (37,873,400)        (15,964,143)         
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 509,647,773      514,265,315      422,687,166       449,915,200        

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บำท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ำยเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (10,000,000)        (39,999,760)         

เงินปันผลรับ -                         -                         108,998,910       47,999,520          

ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (400,925,772)     (312,509,093)     (394,216,174)      (305,022,884)       

เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียซ่ึงบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน

   อำคำรและอุปกรณ์ (3,459,210)         (2,468,437)         (3,459,210)          (2,468,437)           

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,758,900)         -                         (8,758,900)          -                           

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 1,852,322          4,903,863          1,852,322           38,127,092          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (411,291,560)     (310,073,667)     (305,583,052)      (261,364,469)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 65,900,000        (74,981,324)       65,900,000         (74,981,324)         

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทลดลง (36,257,474)       (193,918,936)     (36,257,474)        (193,918,936)       

จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (2,545,375)         (7,937,978)         (2,545,375)          (7,937,978)           

เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำว 183,000,000      307,770,000      183,000,000       307,770,000        

จ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำว (263,378,444)     (160,979,315)     (263,378,444)      (160,979,315)       

จ่ำยเงินปันผล (163,510,122)     (49,740,113)       (163,510,122)      (49,740,113)         

เงินสดรับจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 66,822,903        -                         66,822,903         -                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (149,968,512)     (179,787,666)     (149,968,512)      (179,787,666)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (51,612,299)       24,403,982        (32,864,398)        8,763,065            

ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรับรำยกำรเงินสด

   และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 87,820               (21,059)              87,820                (21,059)                

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 56,261,063        31,878,140        35,682,349         26,940,343          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 4,736,584          56,261,063        2,905,771           35,682,349          

-                     -                         -                          -                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 

   เจำ้หน้ีค่ำเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน 26,211,345        2,967,877          26,056,522         2,967,877            

   เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือวตัถุดิบลดลง (240,334)            -                         (240,334)             -                           

   เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือเคร่ืองจกัรลดลง (20,176,000)       (192,600)            (20,176,000)        (192,600)              

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
โดยมีบุคคลธรรมดำกลุ่มหน่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำย        
หนงัเบำะรถยนต์ ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 678 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท ต ำบลบำงปูใหม่ 
อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี          
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยเบำะรถยนตแ์ละ 

   อุปกรณ์เคร่ืองหนงัภำยในรถยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยโปรตีนจำกเศษ     
ข้ีหนงัสตัว ์โดยผำ่นกรรมวธีิกำร 
   ผลิตทำงอุตสำหกรรม 

ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนผลตอบแทนนั้นได ้
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ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก       
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและ
กำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั  
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของควำมเป็น
เจ้ำของสินค้ำให้กับผูซ้ื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดยไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี      
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัใน
กำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ    
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลอื 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ สำรเคมีและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 

มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
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4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ       
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำร                         
ใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี  

อำคำร -  20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร -  5 ปี 
อำคำรชุด -  20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -   10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน -  5 ปี 
ยำนพำหนะ -      5 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและระหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำก
บญัชี 

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยมื 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำย ุ                                 
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัของบริษทัฯ คือ คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงมีอำยุกำรให้
ประโยชน์ 4 ปี และ 10 ปี ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 



112 

 

4.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือ
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำม                   
สัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอด
อำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น บริษทัฯ
จดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 

 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

4.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ          
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.15 ภำษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
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 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแสดงในงบกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงจำกสัญญำดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

บริษทัฯรับรู้จ ำนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจำก/จ่ำยให้แก่คู่สัญญำตำมสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย
เป็นรำยได/้ค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง  

สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียแสดงในงบกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำก
สัญญำดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.17 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณ
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มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ี
สำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำร  
วดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                  
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่ง                           
ผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร               
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ี
ท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต    
(ทั้งของธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรม 
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กำรปรับลดสินค้ำคงเหลอืเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 

ในกำรประมำณค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำก
รำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น และค่ำเผื่อส ำหรับสินคำ้เก่ำ
ลำ้สมยั เคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุของสินคำ้คงเหลือ กำรแข่งขนัทำงกำรตลำดและ
สภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหมห่ำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลง
ในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้  
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2560 2559 2560 2559  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
ขำยสินคำ้ - - 190 227 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ขำยท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ - - - 34 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 16 13 อตัรำตำมสัญญำ 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร - - 21 11 อตัรำตำมสัญญำ 
รำยไดค้่ำบริกำร - - 16 15 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป - - 16 5 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ค่ำบริกำร - - 1 - รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 109 48 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั      
ขำยสินคำ้ 15 13 15 13 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 8) 

    

บริษทัยอ่ย - - 5,692 40,849 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 1,081 1,924 1,082 1,833 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,081 1,924 6,774 42,682 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
(หมำยเหตุ 14) 

    

บริษทัยอ่ย - - 8,912 4,085 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 74 23 74 23 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74 23 8,986 4,108 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,837 16,309 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 416 505 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 18 43 
รวม 21,271 16,857 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 19 68 7 59 
เงินฝำกธนำคำร 4,718 56,193 2,899 35,623 
รวม 4,737 56,261 2,906 35,682 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.025 - 0.375 ต่อปี (2559: ร้อย
ละ 0.025 - 0.375 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - 310 - 24,454 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 1 เดือน 313 144 822 144 
1 - 2 เดือน 768 775 768 775 
2 - 3 เดือน - 322 - 322 
3 - 6 เดือน - 373 - 373 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,081 1,924 1,590 26,068 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 169,585 141,066 144,250 96,217 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 1 เดือน 59,411 60,797 57,728 58,355 
1 - 2 เดือน 3,094 2,977 3,094 2,977 
2 - 3 เดือน 34 12 34 12 
3 - 6 เดือน 16 - - - 
6 - 12 เดือน 4 24 4 24 
มำกกวำ่ 12 เดือน 8,352 8,402 8,352 8,402 

รวม  240,496 213,278 213,462 165,987 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,359) (8,402) (8,352) (8,402) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 232,137 204,876 205,110 157,585 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้, สุทธิ 233,218 206,800 206,700 183,653 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 5,184 16,614 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 109 444 109 244 

รวม 109 444 5,293 16,858 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (36) (36) (36) (36) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 73 408 5,257 16,822 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 233,291 207,208 211,957 200,475 
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9. สินค้ำคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 170,300 166,878 (16,634) (11,441) 153,666 155,437 
งำนระหวำ่งท ำ 348,955 376,734 (7,503) (177) 341,452 376,557 
วตัถุดิบ 150,276 90,735 (8,516) (8,868) 141,760 81,867 
วสัดุส้ินเปลือง 7,111 6,009 - - 7,111 6,009 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 75,420 47,087 - - 75,420 47,087 
รวม 752,062 687,443 (32,653) (20,486) 719,409 666,957 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 152,238 147,137 (13,418) (9,017) 138,820 138,120 
งำนระหวำ่งท ำ 331,682 351,798 (7,230) - 324,452 351,798 
วตัถุดิบ 132,074 66,914 (5,589) (5,371) 126,485 61,543 
วสัดุส้ินเปลือง 7,111 6,009 - - 7,111 6,009 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 75,420 47,087 - - 75,420 47,087 
รวม 698,525 618,945 (26,237) (14,388) 672,288 604,557 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บ เป็นจ ำนวน 17.9 ลำ้นบำท (2559: 10.5 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 15.4 ลำ้นบำท 2559: 6.4 ลำ้น
บำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย และมีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 
5.7 ลำ้นบำท (2559: 3.0 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 3.6 ลำ้นบำท 2559: 1.7 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกัจำก
มูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวำ่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อินเตอร์ซีท 
คฟัเวอร์ จ ำกดั 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 108,999 48,000 

บริษทั อินเตอร์ กรีน 
จ ำกดั 50,000 40,000 100 100 50,000 40,000 - - 

     70,000 60,000 108,999 48,000 

 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎำคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯมีมติอนุมัติจัดตั้ งบริษัทย่อยภำยใต้ช่ือ              
บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยโปรตีนจำกเศษข้ีหนังสัตว์ โดยผ่ำน
กรรมวิธีกำรผลิตทำงอุตสำหกรรม โดยมีทุนจดทะเบียน 50 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำ
ไวหุ้น้ละ 100 บำท) โดยบริษทัฯมีสัดส่วนกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวร้อยละ 100 บริษทัดงักล่ำวไดจ้ด
ทะเบียนจดัตั้งบริษทัในวนัท่ี 15 กรกฎำคม 2559 ในระหวำ่งปี บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดเ้รียกช ำระค่ำหุ้นส่วนท่ี
เหลือจ ำนวน 10 ลำ้นบำท และบริษทัฯไดจ่้ำยช ำระแลว้ในเดือนมีนำคม 2560 
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11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่ิงปลูกสร้ำงและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร อำคำรชุด 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย ์
ระหวำ่งติดตั้งและ
ระหวำ่งก่อสร้ำง 

เคร่ืองจกัร 
ระหวำ่งทำง รวม 

รำคำทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 670,536 32,257 729,373 - 1,112,550 36,629 25,534 126,762 - 2,733,641 
ซ้ือเพ่ิม 6,687 4,969 3,503 3,432 8,835 1,557 1,485 285,201 - 315,669 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (7,327) (138) (129) - - (7,594) 
โอน - - 32,506 - 125,472 140 - (158,118) - - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 2,468 - 2,468 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 677,223 37,226 765,382 3,432 1,239,530 38,188 26,890 256,313 - 3,044,184 
ซ้ือเพ่ิม - - 3,408 4,294 14,350 2,894 2,798 346,143 33,074 406,961 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (7,022) (429) (1,510) - - (8,961) 
โอน - - 257,805 - 144,592 2,607 2,135 (407,139) - - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 3,459 - 3,459 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 677,223 37,226 1,026,595 7,726 1,391,450 43,260 30,313 198,776 33,074 3,445,643 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - - 399,398 - 699,248 29,174 18,976 - - 1,146,796 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 38,628 26 103,907 3,101 1,954 - - 147,616 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (3,572) (117) (129) - - (3,818) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - - 438,026 26 799,583 32,158 20,801 - - 1,290,594 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 40,176 322 105,638 3,257 2,036 - - 151,429 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (5,117) (311) (454) - - (5,882) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - 478,202 348 900,104 35,104 22,383 - - 1,436,141 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี         -  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 677,223 37,226 327,356 3,406 439,947 6,030 6,089 256,313 - 1,753,590 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 677,223 37,226 548,393 7,378 491,346 8,156 7,930 198,776 33,074 2,009,502 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   
2559 (145 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  147,616 
2560 (145 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  151,429 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   อำคำรและ        
   ส่ิงปลูกสร้ำงและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์   
  

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
 

อำคำรชุด 
เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ ์

และเคร่ืองใช ้
ส ำนกังำน 

 
ยำนพำหนะ 

ระหวำ่งติดตั้งและ 
ระหวำ่งก่อสร้ำง 

เคร่ืองจกัร 
ระหวำ่งทำง 

 
รวม 

รำคำทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 670,536 32,257 729,373 - 1,041,957 36,340 25,534 126,762 - 2,662,759 
ซ้ือเพ่ิม 6,687 4,969 - 3,432 8,128 1,178 1,485 282,303 - 308,182 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (4,788) - - - (7,327) (138) (129) (23,567) - (35,949) 
โอน - - 32,506 - 124,475 6 - (156,987) - - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 2,468 - 2,468 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 672,435 37,226 761,879 3,432 1,167,233 37,386 26,890 230,979 - 2,937,460 
ซ้ือเพ่ิม - - - 4,294 12,263 2,890 2,798 344,778 33,074 400,097 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (7,021) (429) (1,510) - - (8,960) 
โอน - - 256,012 - 144,592 2,607 2,135 (405,346) - - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 3,459 - 3,459 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 672,435 37,226 1,017,891 7,726 1,317,067 42,454 30,313 173,870 33,074 3,332,056 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - - 399,398 - 659,400 29,011 18,976 - - 1,106,785 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 38,357 26 96,603 3,032 1,954 - - 139,972 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (3,572) (117) (129) - - (3,818) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - - 437,755 26 752,431 31,926 20,801 - - 1,242,939 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 38,148 322 99,536 3,124 2,036 - - 143,166 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (5,117) (311) (454) - - (5,882) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - - 475,903 348 846,850 34,739 22,383 - - 1,380,223 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 672,435 37,226 324,124 3,406 414,802 5,460 6,089 230,979 - 1,694,521 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 672,435 37,226 541,988 7,378 470,217 7,715 7,930 173,870 33,074 1,951,833 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี           
2559 (138 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  139,972 
2560 (137 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  143,166 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงจ ำนวน 
44 ลำ้นบำท (2559: 152 ลำ้นบำท) ซ่ึงบริษทัฯได้ใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินหลำยแห่งเพื่อใช้ในกำร
ก่อสร้ำงอำคำรดงักล่ำว ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นรำคำ
ทุนของสินทรัพยด์งักล่ำว จ ำนวน 3.5 ลำ้นบำท (2559: 2.5 ลำ้นบำท) โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุน
ในอตัรำร้อยละ 2.47 - 4.00 (2559: ร้อยละ 2.02 - 4.00) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรและยำนพำหนะซ่ึงได้มำตำมสัญญำเช่ำ   
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนประมำณ 7 ลำ้นบำท (2559: 9 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 705 ลำ้นบำท (2559: 482 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวนประมำณ 704 ลำ้นบำท (2559: 626 
ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน ซ่ึงใชโ้ดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ระหวำ่งติดตั้ง รวม 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560:       
รำคำทุน 11,393 9,119 20,512 11,066 9,119 20,185 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (7,853) - (7,853) (7,707) - (7,707) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 3,540 9,119 12,659 3,359 9,119 12,478 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559:       
รำคำทุน 9,934 1,819 11,753 9,607 1,819 11,426 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (6,930) - (6,930) (6,817) - (6,817) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 3,004 1,819 4,823 2,790 1,819 4,609 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ระหวำ่ง

ติดตั้ง รวม 
คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ระหวำ่ง

ติดตั้ง รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 3,004 2,144 1,819 1,992 4,823 4,136 2,790 1,898 1,819 1,067 4,609 2,965 
ซ้ือ 1,459 218 7,300 1,975 8,759 2,193 1,459 218 7,300 1,975 8,759 2,193 
ตดัจ ำหน่ำย - - - (925) - (925) - - - - - - 
โอน - 1,223 - (1,223) - - - 1,223 - (1,223) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (923) (581) - - (923) (581) (890) (549) - - (890) (549) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 3,540 3,004 9,119 1,819 12,659 4,823 3,359 2,790 9,119 1,819 12,478 4,609 

13. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน/เจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย                                        

(ร้อยละต่อปี) 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 2.49 - 2.62 2.73 - 2.80 501,900 436,000 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 0.60 - 2.40 0.70 - 2.60 182,167 221,117 

วงเงินสินเช่ือขำ้งตน้ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรบำงส่วนของบริษทัฯ 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 2 8,972 4,087 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 326,431 171,863 312,886 150,548 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 21 14 21 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,049 32,984 25,160 30,478 
เจำ้หน้ีค่ำเคร่ืองจกัร - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 35,619 9,408 35,465 9,408 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 16,426 13,937 15,083 12,802 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 405,599 228,215 397,580 207,344 

15. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 2560 2559 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 9,236 12,823 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (592) (1,025) 
รวม 8,644 11,798 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,195) (2,324) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง 
    ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 6,449 9,474 

บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงแห่งหน่ึงเพื่อเช่ำเคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 10 ปี และสัญญำดงักล่ำวเป็น
สัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
   ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 2,463 6,773 9,236 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี  (268) (324) (592) 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 2,195 6,449 8,644 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
  

  
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สญัญำเช่ำ 2,700 10,123 12,823 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี  (376) (649) (1,025) 
มลูค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 2,324 9,474 11,798 
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16. เงินกู้ยมืระยะยำว 

(หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) กำรช ำระคืน 2560 2559 

1 MLR - 2 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน           
เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2557 - 19,444 

2 THBFIX1M + 1.88 ส ำหรับสำมปีแรก 
และ MLR - 2 ส ำหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 5 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2559 143,620 203,620 

3 MLR - 2.25 ส ำหรับสำมปีแรก และ                
MLR - 2 ส ำหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 5 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2559 94,569 53,569 

4 MLR - 2.50 ส ำหรับงวดท่ี 1-36 และ                
MLR - 2.25 ส ำหรับงวดท่ี 37 - 52 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2560 98,070 - 

5 ร้อยละ 3.65 ต่อปี ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน เร่ิม
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2560 97,495 237,499 

รวม 433,754 514,132 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (175,164) (171,448) 
เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 258,590 342,684 

 เงินกูย้มืระยะยำวค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ 

 ภำยใต้สัญญำเงินกู้ บริษทัฯต้องปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีระบุใน
สัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี และ
ขอ้จ ำกดัในกำรโอนสินทรัพยใ์หเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้(2559: 185                    
ลำ้นบำท) 

17.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ประกอบดว้ย ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และ
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ซ่ึงแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
โครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำน 12,253 13,366 11,088 11,859 
โครงกำรผลประโยชนร์ะยะยำวอ่ืนของพนกังำน 4,519 3,762 3,837 2,990 

รวม 16,772 17,128 14,925 14,849 
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17.1 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 13,366 12,272 11,859 10,747 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,082 1,178 956 969 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 335 394 308 348 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
      ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั 
              คณิตศำสตร์ประกนัภยั           

  
  

   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
           ดำ้นประชำกรศำสตร์     

 
(736) 

 
- (522) - 

   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
           ทำงกำรเงิน 
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- 60 - 

   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก 
           ประสบกำรณ์ 

 
(1,220) 

 
- (887) - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (686) (478) (686) (205) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 12,253 13,366 11,088 11,859 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนขำย 1,037 1,131 884 876 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 380 441 380 441 

รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 1,417 1,572 1,264 1,317 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็น
จ ำนวนประมำณ 3.7 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 3.7 ลำ้นบำท) (2559: จ ำนวน 1.1 ลำ้น
บำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ  ำนวน 1.1 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมำณ 12 ปี และ 9 ปี ตำมล ำดบั (2559: 14 ปี และ 10 ปี ตำมล ำดบั) 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 2.7 และ 3.1 3.4 และ 3.7 3.1 3.7 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต                      
(ข้ึนกบัชนิดของกำรจำ้งงำน) 3.4 - 4.5 4.0 - 5.0 3.4 - 4.5 4.0 - 5.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำนสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 งบกำรเงินรวม 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (313) (610) 330 679 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  384 786 (367) (719) 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (275) (536) 290 597 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  339 693 (324) (634) 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 งบกำรเงินรวม 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (309) (601) 327 673 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  431 885 (411) (802) 
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(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (258) (501) 273 563 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  363 746 (346) (675) 

17.2 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนด
ระยะเวลำแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 3,762 4,145 2,990 3,322 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  682 576 645 479 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 92 102 77 80 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั  
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

  
  

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ 

 
(46) 

 
- (28) - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน 

 
68 

 
- 55 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 357 - 440 - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (396) (1,061) (342) (891) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 4,519 3,762 3,837 2,990 

18. ทุนเรือนหุ้น / ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแล้วเพิ่มข้ึนจำก 489,998,113 บำท (หุ้นสำมญั
จ ำนวน 489,998,113 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) เป็น 509,090,371 บำท (หุ้นสำมัญจ ำนวน 
509,090,371 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) โดยจ ำนวนดงักล่ำวเป็นผลมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (IHL-W1) จ ำนวน 19,092,258 บำท (หุ้นสำมญั 19,092,258 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำ
ไวหุ้น้ละ 1 บำท) และท ำใหมี้ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัเพิ่มข้ึนรวมเป็นจ ำนวน 259,314,755 บำท  

บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนช ำระแลว้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 
2560 และ 6 ตุลำคม 2560 
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19. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (IHL-W1) ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำท่ีจดัสรรท่ี 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ ทั้งน้ี 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 มีอำยุ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยอตัรำกำรใช้สิทธิอยู่ท่ี
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นได้ 1 หุ้น ในรำคำกำรใช้สิทธิอยู่ท่ี 3.50 บำท ต่อหุ้น โดยมี
ก ำหนดกำรใชสิ้ทธิไดทุ้กๆ 6 เดือน (เร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรกในวนัท่ี 31 มีนำคม 2560) 

 ยอดคงเหลือของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (IHL-W1) มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2560 2559 
ยอดคงเหลือตน้ปี 104,999,374 - 
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ  - 104,999,374 
ใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ (19,092,258) - 
ยอดคงเหลือปลำยปี 85,907,116 104,999,374 

 20. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ 

21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 234,450 227,425 220,583 202,270 
ค่ำเส่ือมรำคำ 151,429 147,616 143,166 139,972 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 923 581 890 549 
ค่ำสำธำรณูปโภค 66,734 54,077 66,380 53,873 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 8,416 8,236 8,416 8,143 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,120,516 1,082,041 1,047,930 961,534 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 24,357 (8,642) 15,015 (23,916) 
กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็น
มลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 12,167 7,477 11,849 4,746 
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22. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 41,862 34,088 41,862 33,707 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (2,623) (1,453) (2,616) (1,001) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 39,239 32,635 39,246 32,706 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก ำไรจำกกำร

ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 246 - 245 - 

 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 328,618 223,907 367,298 224,815 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 65,724 44,781 73,460 44,963 
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้                                
รอกำรตดับญัชี 1,720 483 - - 

กำรใชผ้ลขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดรั้บรู้ของงวดก่อน (4,346) - (4,346) - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ - - (21,800) (9,600) 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (21,579) (13,584) (6,135) (3,320) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 861 3,494 966 2,646 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (3,122) (2,531) (2,888) (1,987) 
อ่ืน ๆ (19) (8) (11) 4 

รวม (23,859) (12,629) (29,868) (12,257) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 39,239 32,635 39,246 32,706 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสินคำ้คงเหลือ 6,530 4,097 5,247 2,878 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ - 12 - 12 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,003 3,046 2,900 2,886 

รวม 9,533 7,155 8,147 5,776 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 12 ลำ้นบำท (2559: 24 ลำ้นบำท) 
กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เน่ืองจำกผูบ้ริหำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ            
กลุ่มบริษทัอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จะส้ินสุดระยะเวลำกำรใช้ประโยชน์ภำยในปี 2564 และ ปี 2565 (2559:        
ปี 2563) 

23. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตหนังแต่งส ำเร็จ                           
ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1785(2)/2554 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2554 ภำยใต้เง่ือนไขท่ีก ำหนด                         
บำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมเป็นจ ำนวนไม่เกินจ ำนวนเงินลงทุน (โดยไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวยีน) โดยมีก ำหนด 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี 3 มกรำคม 2557) 
สิทธิประโยชน์ดงักล่ำวจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 2 มกรำคม 2565 

 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตผลิตภณัฑ์จำก
หนงัตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1981(5)/2554 เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2554 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนด                            
บำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม เป็นระยะเวลำ 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
(วนัท่ี 1 กนัยำยน 2554) สิทธิประโยชน์ดงักล่ำวจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 
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รำยไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม
กำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 กิจกำรท่ีไดรั้บ                      
กำรส่งเสริม 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ                 
กำรส่งเสริม รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร   
ในประเทศ 442,548 504,666 600,306 822,935 1,042,854 1,327,601 

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 11,963 - 1,074,938 615,601 1,086,901 615,601 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 454,511 504,666 1,675,244 1,438,536 2,129,755 1,943,202 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

กิจกำรท่ีไดรั้บ                      
กำรส่งเสริม 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ                 
กำรส่งเสริม รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร             
ในประเทศ 164,968 226,210 647,960 844,437 812,928 1,070,647 

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 11,963 - 1,074,938 615,601 1,086,901 615,601 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 176,931 226,210 1,722,898 1,460,038 1,899,829 1,686,248 

24. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกับจ ำนวน                                                        
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็น                            
หุน้สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 
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 กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงกำรค ำนวณได้
ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 

ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน      
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 289,379 191,272 497,764 489,998 0.58 0.39 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั                                                   

(IHL-W1)  - - 61,643 10,190   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                   
สมมติวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั                       
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 289,379 191,272 559,407 500,188 0.52 0.38 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ก ำไรส ำหรับปี 

จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 328,052 192,109 497,764 489,998 0.66 0.39 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญั                                 
(IHL-W1)  - - 61,643 10,190   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                                
สมมติวำ่มีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั                
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 328,052 192,109 559,407 500,188 0.59 0.38 
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25. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯคือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

 ส่วนงำนท่ีผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หนงัและผลิตภณัฑ์พลอยได ้ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัเบำะรถยนต์
และผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกกำรผลิตหนงั 

 ส่วนงำนบริกำร ซ่ึงเป็นส่วนงำนท่ีท ำกำรรับจำ้งบริกำรฟอกยอ้ม ตกแต่งหนงัสัตว ์และบริกำรอ่ืนๆ 

 ส่วนงำนท่ีผลิตและจ ำหน่ำยโปรตีน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมิน                                    
ผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนขั้นตน้ซ่ึงวดัมูลค่ำโดย
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนขั้นตน้ในงบกำรเงิน  

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกับกำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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ขอ้มูลรำยได้และก ำไรของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 ผลิตและจ ำหน่ำย              

ผลิตภณัฑห์นงั
และผลิตภณัฑ์
พลอยได ้ งำนบริกำร 

ผลิตและจ ำหน่ำย
โปรตีน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร
ระหวำ่งกนั รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รำยไดจ้ำกภำยนอก 1,526 1,637 601 306 3 - - - 2,130 1,943 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน - - 1 16 16 5 (17) (21) - - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 1,526 1,637 602 322 19 5 (17) (21) 2,130 1,943 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนขั้นตน้                  
    ตำมส่วนงำน 310 255 168 136 (3) 2 - - 475 393 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน         24 5 
โอนกลบัค่ำเผือ่ผลเสียหำยท่ี                             
อำจเกิดข้ึน         8 - 

รำยไดอ่ื้น         5 9 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย         (36) (36) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร         (116) (103) 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน         - (8) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน         (32) (36) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้         328 224 

ภำษีเงินได ้         (39) (33) 

ก ำไรส ำหรับปี         289 191 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดพิจำรณำสินทรัพยร์วมในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ดงันั้นจึงไม่มีกำรปันส่วน
สินทรัพยใ์หแ้ต่ละส่วนงำน 

  



138 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ สำมำรถแสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2560 2559 
รำยไดจ้ำกลกูคำ้ภำยนอก   
   ประเทศไทย 1,043 1,328 
   ประเทศองักฤษ 49 61 
   ประเทศจีน 319 275 
   ประเทศอินเดีย 1 2 
   ประเทศอินโดนีเซีย 48 95 
   ประเทศมำเลเซีย 1 13 
   ประเทศฟิลิปปินส์ 44 37 
   ประเทศญ่ีปุ่น 379 128 
   ประเทศฮ่องกง 246 - 
   ประเทศเกำหลีใต ้ - 4 
รวม 2,130 1,943 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนส่ีรำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,165 
ลำ้นบำท ซ่ึงสองรำย เป็นจ ำนวน 600 ลำ้นบำท มำจำกส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หนังและ
ผลิตภณัฑ์พลอยไดแ้ละสองรำยเป็นจ ำนวน 565 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนบริกำร (ปี 2559 มีรำยไดจ้ำก
ลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสำมรำยเป็นจ ำนวนเงิน 799 ลำ้นบำท ซ่ึงสองรำย เป็นจ ำนวน 536 ลำ้นบำท มำจำก
ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์นงัและผลิตภณัฑพ์ลอยไดแ้ละหน่ึงรำยเป็นจ ำนวน 263 ลำ้นบำท ซ่ึง
มำจำกส่วนงำนบริกำร)  

26. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนใน
อตัรำร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอ็ม
บี-พรินซิเบิล จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุน             
ในระหว่ำงปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 0.6 ล้ำนบำท              
(2559: 0.7 ลำ้นบำท) 
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27. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย 
(พนับำท) 

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
(บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                                 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2559 42,000 0.10 

เงินปันผลระหวำ่งกำลปี 2559 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้              
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2559   

- เงินสดปันผล  7,778 0.02 
- หุน้ปันผล 69,999,331 หุน้  69,999 0.17 
รวม  77,777  
รวมเงินปันผลปี 2559  119,777  

 
เงินปันผล 

 

 
อนุมติัโดย 

 

 
เงินปันผลจ่ำย 
(พนับำท) 

 
เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

(บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2559 ท่ีประชุมสำมญัผุถื้อหุน้                                          

เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2560 74,343 0.15 
เงินปันผลระหวำ่งกำลปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 10 สิงหำคม 2560 89,212 0.18 
รวมเงินปันผลปี 2560  163,555  

28. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

28.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

บริษทัฯได้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะ และสัญญำบริกำร           
อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ีย 1 - 4 ปี และสัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้

บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ี      
บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 6 12 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 1 3 
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28.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 8 ลำ้นบำท 1 ลำ้นยโูร และ 0.1
ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2559: 57 ล้ำนบำท และ 0.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ) ซ่ึงเก่ียวข้องกับกำร
ก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนและกำรซ้ือเคร่ืองจกัร 

28.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบักำรซ้ือวตัถุดิบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีภำระผกูพนัจ ำนวน 2.9 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 0.2 ลำ้นยโูร 
(2559: 3.1 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 0.1 ลำ้นยโูร) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือวตัถุดิบ  

28.4 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนเงิน 16 ลำ้นบำท (2559: 13 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระเงินแก่หน่วยงำนรำชกำร
จ ำนวน 4 ลำ้นบำท (2559: 3 ลำ้นบำท) ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 11 ลำ้นบำท (2559: 9 ลำ้นบำท) และ
ค ้ำประกนักำรซ้ือสินคำ้จ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2559: 1 ลำ้นบำท) 

28.5 กำรถูกประเมินอำกรขำออก 

 ในเดือนมิถุนำยน 2559 บริษทัฯได้รับหนังสือจำกกรมศุลกำกรแจ้งประเมินอำกรขำออก เบ้ียปรับและ                            
เงินเพิ่มเป็นจ ำนวนรวม 23.9 ล้ำนบำท กำรแจ้งประเมินดังกล่ำวเป็นกรณีท่ีกรมศุลกำกรมีควำมเห็นว่ำ            
บริษทัฯส ำแดงพิกดัอตัรำศุลกำกรไม่ถูกตอ้ง ส ำหรับกำรส่งออกหนงัก่ึงส ำเร็จรูป หนงัโคท่ีฟอกแลว้ หนัง
กระบือฟอกก่ึงส ำเร็จรูปและหนงัโคหรือหนงักระบือฟอกก่ึงส ำเร็จรูป (Wet blue hides) บริษทัฯไดย้ื่น
อุทธรณ์ต่อส ำนกังำนกฎหมำย กรมศุลกำกรแลว้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯได้ตั้ งส ำรองเผื่อหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจ ำนวนหน่ึงตำมควำมเห็นของ                       
ท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฯ 

  อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯไดโ้อนกลบัรำยกำรค่ำเผื่อผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้
กล่ำวหำท่ีเคยบนัทึกไวจ้  ำนวน 8 ลำ้นบำท อนัเน่ืองมำจำกกรมศุลกำกรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่กำรส ำแดงพิกดั
อตัรำศุลกำกรไม่ถูกตอ้งดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่ออำกรขำออก และให้รับท ำควำมตกลงระงบัคดีโดยผอ่น
ผนักำรปรับตำมเกณฑ์เปรียบเทียบงดกำรฟ้องร้อง ปัจจุบนั บริษทัฯอยู่ระหว่ำงรอกำรลงนำมในเอกสำรท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรมศุลกำกร บริษทัฯเช่ือวำ่บริษทัฯจะไม่มีภำระท่ีจะตอ้งจ่ำยช ำระหน้ีรวมถึงค่ำปรับใดๆให้แก่
กรมศุลกำกรอีก  
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29. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2560 2559 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
เงินลงทุนชัว่ครำว    
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - ตรำสำรหน้ี 11,701 31,488 

ตรำสำรอนุพนัธ์   
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 320 - 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 943 2,333 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 156 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตรำสำรอนุพนัธ์   
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 320 - 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 943 2,333 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 156 

 

  



142 

 

บริษทัฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ค ำนวณโดยใช้รำคำมูลค่ำหน่วยลงทุน                       
ท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของ
เงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ     
เงินสด เงินลงทุนชั่วครำว ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน เจ้ำหน้ีกำรค้ำ เจ้ำหน้ีอ่ืนๆ เงินกู้ยืมระยะสั้ น                                                    
เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกูย้ืมระยะยำว บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุม                  
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่
คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรใหสิ้นเช่ือ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสีย
จำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้ น                          
เจำ้หน้ีทรัสต์รีซีท หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเงินกู้ยืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัรำดอกเบ้ียตลำดในปัจจุบนั 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 1 4 5 0.025 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - - 12 12 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 233 233 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 502 - - - - 502 2.49 - 2.62 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 182 - - - - 182 0.60 - 2.40 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 406 406 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 7 - - - 9 2.15 
เงินกูย้มืระยะยำว 50 48 - 336 - 434 3.65 - 4.35 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 18 38 56 0.025 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - - 31 31 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 207 207 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 436 - - - - 436 2.73 - 2.80 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 221 - - - - 221 0.70 - 2.60 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 229 229 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 10 - - - 12 2.15 
เงินกูย้มืระยะยำว 50 187 - 277 - 514 3.65 - 4.35 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    
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 ภำยใน 1 ปี 
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 1 2 3 0.025 - 0.10 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 212 212 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 502 - - - - 502 2.49 - 2.62 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 182 - - - - 182 0.60 - 2.40 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 398 398 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 7 - - - 9 2.15 
เงินกูย้มืระยะยำว 50 48 - 336 - 434 3.65 - 4.35 
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกวำ่  
1 ถึง 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี 

ข้ึนลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 9 27 36 0.025 - 0.37 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 200 200 - 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 436 - - - - 436 2.73 - 2.80 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 221 - - - - 221 0.70 - 2.60 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 207 207 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 10 - - - 12 2.15 

เงินกูย้มืระยะยำว 50 187 - 277 - 514 3.65 - 4.35 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืระยะยำวคงเหลือจ ำนวน 144 ลำ้นบำท 
(2559: 204 ล้ำนบำท) โดยแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียจำกอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู้ยืม             
เป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.35 ต่อปี มูลค่ำสัญญำดังกล่ำวจะทยอยครบก ำหนดตำมก ำหนดช ำระคืน                  
เงินกูย้มืระยะยำวจนถึงเดือนพฤษภำคม 2561 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้และบริกำรและ       
ซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯได้ตกลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ        
ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 5 2 8 9 32.68 35.83 
ยโูร - - 3 - 39.03 - 

 บริษทัฯมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ดงัน้ี 

ณ 31 ธนัวำคม 2560 
   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของ   

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1 2 32.42 - 33.91 32.45 - 32.65 19 มกรำคม - 5 กรกฎำคม 2561 
ยโูร 1 - 38.73 - 39.28 - 22 พฤษภำคม - 15 มิถุนำยน 2561 

 
 

ณ 31 ธนัวำคม 2559 
   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของ   

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 1 1 35.33 - 35.94 35.33 - 35.67 15 พฤษภำคม - 5 กรกฎำคม 2560 

30.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืม
มีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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31. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม     
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี        
31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.08:1 (2559: 1.15:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.12:1 (2559: 1.23:1) 

32. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยปันผลประจ ำปีแก่                     
ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.50 บำท โดยบริษทัฯไดจ่้ำยปันผลระหวำ่งกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.18 บำท                                             
ในเดือนกันยำยน 2560 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีในอัตรำหุ้นละ 0.32 บำท                            
และก ำหนดจ่ำยปันผลในเดือนพฤษภำคม 2561 ทั้งน้ีมติดงักล่ำวจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปี 2561 เพื่อพิจำรณำต่อไป 

33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2561 
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17. บุคคลอ้างองิ 
 

นายทะเบียนหุ้น   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ากดั 
ทีต่ั้ง    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์   (662) 009-9000         
โทรสาร    (662) 009-9991 
อเีมล    SETContactCenter@Set.or.th 
เวบ็ไซต์    www.set.or.th/tsd 
 

ผู้สอบบัญชี   บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
   นางสาววราพร ประภาศิริกุล  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4579 และ/หรือ 
นางสาว วธู ขยนัการนาว ี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  5423 และ/หรือ 
นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ุล   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 และ/หรือ 

ทีต่ั้ง    ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136  - 137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ 
โทรศัพท์   (662) 264-9090 
โทรสาร    (662) 264-0789-90 
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18.ข้อมูลพืน้ฐานส าหรับนักลงทุน 
 

ช่ือย่อ                          IHL  ตดิต่อ  

                                   (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ส านกังานใหญ่ 

เลขทะเบียนบริษัท     0107548000595 โทรศพัท ์(662) 082-9728-37 

ประเภทธุรกจิ          ประกอบธุรกิจฟอกหนงัส าหรับท าเบาะรถยนต ์ โทรสาร (662) 0829-738-39    

 และผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง           

เวบ็ไซต์ www.interhides.com ส านักงานเลขานุการบริษัท 

ปีทีก่่อตั้ง   2548 โทรศพัท ์(662) 082-9728-37 

วนัแรกทีซื่อ้ขายหุ้น  โทรสาร (662) 082-9738-39 

ในตลาดหลกัทรัพย์ 22 ธ.ค. 2548 อีเมล : companysecretary@interhides.com 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 678 หมู่ท่ี 2 ถนนสุขมุวทิ นักลงทุนสัมพนัธ์ 

 ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง โทรศพัท ์(662) 082-9728-37 

 จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 โทรสาร (662) 082-9738-39 

ทุนจดทะเบียน             594,998,274 ลา้นบาท อีเมล : companysecretary@interhides.com 

ทุนช าระแล้ว 509,090,371 ลา้นบาท  ผู้ถือหุ้น 

มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ หุน้สามญั หุน้ละ 1 บาท ปัจจุบนัผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดแ้ก่ 

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี กลุ่มนายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  และนางสาวชุติมา  บุษยโภคะ 
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