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1. ข้อมูลส ำคญัทำงกำรเงิน

2562 2561 2560
ผลกำรด ำเนินงำน

รายไดจ้ากการขายและบริการ ลา้นบาท 1,553              2,390              2,130              

ก าไรขั้นตน้ ลา้นบาท 356                 516                 475                 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ลา้นบาท 182                 161                 151                 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียจ่าย ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ลา้นบาท 413                 545                 513                 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ ลา้นบาท 142                 293                 289                 

ฐำนะกำรเงิน

สินทรัพยร์วม ลา้นบาท 3,771              3,394              3,048              

หน้ีสินรวม ลา้นบาท 2,127              1,764              1,580              

ส่วนของผูถื้อหุ้น ลา้นบาท 1,644              1,630              1,468              

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 22.92              21.59              22.31              

อตัราก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียจ่าย ค่าใชจ่้าย

ทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ร้อยละ 26.59              22.81              24.10              

อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 9.13                12.25              13.59              

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 3.96                9.09                10.00              

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ร้อยละ 8.66                18.90              21.11              

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เท่า 1.29                1.08                1.08                

อตัราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียจ่าย

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย เท่า 5.15                3.24                3.08                

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระหน้ี เท่า 1.17                2.26                2.45                

อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ีย เท่า 8.47                16.17              15.88              

หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสำมัญ

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและช าระเตม็มูลค่า ลา้นหุ้น 592.8              553.5              509.1              

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น บาท 2.85                3.01                2.95                

ก าไรสุทธิต่อหุ้นพ้ืนฐาน บาท 0.25                0.54                0.58                

ก าไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด บาท 0.24                0.51                0.52                

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (1) บาท 0.25                0.50                0.50                

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ ร้อยละ 100.00            92.59              86.21              

ราคาหุ้น ณ วนัส้ินงวด บาท 3.68                7.75                10.10              

 หมายเหตุ :    (1) คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวนัท่ี  20 เมษายน 2563 เพ่ืออนุมติัการจ่ายเงินปันผล

                             ประจ าปี 2562   ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท
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2. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ช่ือบริษัท  บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั(มหำชน) 

ช่ือย่อ   IHL 

เลขทะเบียนบริษัท 0107548000595 

ประเภทธุรกจิ  ประกอบธุรกิจฟอกหนงัส ำหรับท ำเบำะรถยนตแ์ละผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง  

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

ทุนท่ีออกและ                    

ช ำระเต็มมูลค่ำ                 592,805,637 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 592,805,637 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 

 

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

  

ช่ือบริษัท     บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ำกดั (ISC) 

ช่ือภำษำองักฤษ     Interseat Cover Company Limited (ISC) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ   ผลิตและจ ำหน่ำยชุดหุม้เบำะรถยนตหุ์ม้พวงมำลยั และหุม้เกียร์ 

ท่ีตั้ง      999 หมู่ 2 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขมุวิท  ต ำบลบำงปูใหม่ อ  ำเภอเมือง 

      สมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร10280 

เลขทะเบียนบริษัท   0115554009416 

โทรศัพท์    (662) 028-9728-37 

โทรสำร     (662) 028-9738-39 

ทุนจดทะเบียน    หุน้สำมญั 200,000 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

ทุนช ำระแล้ว    หุน้สำมญั 200,000 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง   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   ผลิตโปรตีนจำกเศษขี้หนงัสัตวโ์ดยผำ่นกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม 

ท่ีตั้ง      1111/2  หมู่ 6 ซอย ฟอกหนงั กม.34 ถนนสุขมุวิท  ต ำบลบำงปูใหม่ 

       อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10280 

เลขทะเบียนบริษัท    0115559014850 

โทรศัพท์     (662) 028-9728-37 

โทรสำร      (662) 028-9738-39  

ทุนจดทะเบียน     หุน้สำมญั 500,000 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

ทุนช ำระแล้ว     หุน้สำมญั 500,000 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

จ ำนวนหุ้นท่ีถือครอง    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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

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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สารจากประธานกรรมการ 
  

 ในปีท่ีผ่านมา เศรษฐกิจไทยรวมทั้งเศรษฐกิจโลกไดเ้ผชิญกบัวิกฤตจากหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็น สงคราม
การคา้ระหว่างสหรัฐกบัจีน หรือ การเจริญเติบโตของธุรกิจวสัดุทดแทนหนงั  ทางบริษทัเลยเห็นถึงการชะลอตวัลง
ของยอดขายโดยรวม แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัก็ยงัมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และเพิ่มศกัยภาพในการผลิต ส่งผลให้
บริษทัสามารถเพิ่มก าไรต่อยอดขายไดม้ากขึ้น  บริษทัจึงเล็งเห็นว่า ควรท่ีจะพฒันา ต่อยอดและกระจายความเส่ียง
ของธุรกิจให้มากขึ้น จึงไดริ้เร่ิมการเขา้สู่ตลาดหนังท ารองเทา้ โดยบริษทัไดห้วงัว่า สัดส่วนของหนังรองเทา้ จะ
ค่อยๆเพิ่มขึ้นและมาเป็นรายไดห้ลกัมีช่องทางหน่ึง ใหก้บับริษทั  

 
ในปี 2562 บริษทัไดเ้ร่ิมตน้เขา้สู่ตลาดหนงัท ารองเทา้ โดยมุ่งเนน้หนงัปลอดสารใหก้บัอุตสาหกรรมรองเทา้ 

ซ่ึงเป็นจุดแข็งของบริษทั เน่ืองจากบริษทัสามารถท าการผลิตหนังไดต้ั้งแต่ตน้ จนถึง เสร็จส้ินกระบวนการ สินคา้
พร้อมใช้งาน ซ่ึงตรงกับความตอ้งการของลูกคา้หลายๆแบรนด์ท่ีตอ้งการใช้วสัดุ มาจากกระบวนท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัเราไดรั้บการรับรอง LWG Gold และ เป็นโรงงานฟอกหนงัยอดเยีย่มแห่งปี 2561(Tannery of 
the year 2018)  จึงท าให้ลูกคา้มีความเช่ือมัน่ในตวับริษทั บริษทัคาดหวงัว่าในปีน้ี จะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการผลิตหนงั
รองเทา้ใหก้บัลูกคา้หลายๆแบรนด์ 

 
ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต ์ยงัคงเป็นรายไดห้ลกัของบริษทั แมว้่ายอดผลิตรถยนตใ์นปี ท่ีผ่านมาจะ

ลดลงก็ตาม แต่ยอดการสั่งหนังท าเบาะไม่ไดช้ะลอตวัตาม อย่างไรก็ตาม บริษทัคาดการณ์ว่าในปีน้ี อุตสาหกรรม
รถยนตย์งัคงทรงตวั เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจของปีน้ี ท าใหก้ารใชจ่้ายของลูกคา้มีการระมดัระวงัมากขึ้น 

 บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ในการพฒันาสินคา้และบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง และทนัต่อเหตุการณ์ มีการน าเทคโนโลยีต่างๆเขา้มาช่วยเพิ่มขีดความสามารถและลดตน้ทุนไดใ้นคราว
เดียวกัน รวมถึงมุ่งเน้นการท าธุรกิจบริษัทตามหลักธรรมาธิบาลอย่างเคร่งครัด และเป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นการ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดเ้ร่ิมใช ้ระบบพลงังานแสงอาทิตยแ์ละระบบการผลิต
อตัโนมติั ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดตน้ทุนการผลิตได ้

จากความมุ่งมัน่ในการพฒันาสินคา้อย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษทัไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากลุกคา้ปัจจุบนัและ
ลูกคา้ใหม่ ส่งผลต่อการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ 

รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทันับจากน้ียงัคงมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจบริการ ซ่ึงธุรกิจรองเทา้
เป็นธุรกิจใหม่ท่ีจะเขา้มามีบทบาทมากขึ้น  

ธุรกิจผลิตโปรตีนจากเศษหนงั ซ่ึงถือวา่เป็นขยะอุตสาหกรรม ท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ
ได ้ทั้งการฟอกยอ้มและอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นตน้ ในส่วนของธุรกิจโปรตีน บริษทัไดเ้ปิดตวั ผลิตภณัฑ ์grow 
plusเป็นสินคา้อาหารเสริมส าหรับพืช พร้อมใช้งานในอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเป็นนวตักรรมใหม่ทางด้าน
การเกษตรของไทย  
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บริษทัมุ่งมัน่และพฒันาในการคิดคน้วิธีการผลิตสินคา้ในทุกผลิตภณัฑท่ี์จะไม่ก่อให้เกิดขยะอุตสาหกรรม
โดยส้ิงเชิง เน่ืองจากอุตสาหกรรมฟอกหนังส่วนใหญ่ก่อให้เกิดขยะอนัตรายจ านวนมาก บริษทัจึงอยากเป็นผูน้ า
ทางด้านส่ิงแวดลอ้มส าหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง ได้มีการลงทุนอย่างต่อเน่ืองในการลดขยะและแปรรูปขยะ
อุตสาหกรรม 

 
สุดทา้ยน้ี ในนามของบริษทัฯ ขอขอบคุณคุณลูกคา้ ผูถื้อหุ้น พนักงาน สถาบนัการเงิน และผูผ้ลิตวตัถุดิบ

และสินคา้ต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วม และให้การสนบัสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างย ัง่ยืน และสร้างครอบครัวท่ีอบอุ่นท่ี
ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด  
 
 
      
 
 
 
 
  
 

 (นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ)์ 
ประธานกรรมการ 
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5.ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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กลุ่มบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั(มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยหนงัส ำหรับเบำะรถยนต์ หนงั

หุ้มเบำะรถยนต์ หัวเกียร์ และพวงมำลยัรถยนต์ ช้ินงำนหนังตดัขึ้นรูป เฟอร์นิเจอร์ รองเทำ้ โดยใช้หนังโค 

กระบือและสุกรโดยผ่ำนกรรมวิธีกำรฟอกยอ้มและน ำมำตดัหรือเยบ็เป็นผลิตภณัฑ์ ดว้ยเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร

อนัทนัสมยั รวมถึงผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โปรตีน 

สำยกำรผลิตหลกัของบริษทัฯ สรุปได ้ดงัน้ี 
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ลกัษณะผลติภัณฑ์ (Non-Auto) 

1. บริกำรรับฟอกหนงั  (Tanning) 

บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรธุรกิจเก่ียวกบักำรฟอกหนงัมำกกวำ่ 70 ปี จึงมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญ 
รวมทั้งมีเคร่ืองมืออนัทนัสมยัในกำรผลิตหนงั  Wet Blue บริษทัฯ จึงเปิดบริกำรรับจำ้งฟอกหนงั โดยกำรรับ
วตัถุดิบจำกทำงลูกคำ้ มำเพื่อด ำเนินกำรตำมรูปแบบท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 1 : บริกำรรับฟอกหนงั (Tanning) 
 

2. หนงัก่ึงส ำเร็จรูป (Wet Blue) 

บริษทัฯ ได้เล็งเห็นถึงช่องทำงกำรขยำยธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยหนังก่ึงส ำเร็จรูป (Wet Blue) ไปยงั
ประเทศจีน เน่ืองจำกรัฐบำลจีนไดมี้นโยบำยเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม จึงท ำให้โรงฟอกหนงัในจีนลดลง และท ำให้
ตอ้งน ำเขำ้หนงัก่ึงส ำเสร็จรูป (Wet Blue)  รวมถึงประเทศอินเดีย ท่ียงัคงมีควำมตอ้งกำรหนงัก่ึงส ำเร็จรูปอยู่
เป็นจ ำนวนมำก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 2 : หนงัก่ึงส ำเร็จรูป (Wet Blue) 
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3. หนงัผืนส ำเร็จรูป (Leather) 

เป็นหนังดิบท่ีผ่ำนกำรฟอก ยอ้ม กำรท ำสี กำรอดัลำยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงจะมีลกัษณะอ่อนนุ่ม 
เรียบ สม ่ำเสมอ สีสันสวยงำม มีควำมหนำตำมต้องกำร พร้อมท่ีจะน ำไปตัดเย็บส ำหรับเบำะรถยนต์ 
พวงมำลยั หัวเกียร์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รองเทำ้ เฟอร์นิเจอร์ ท่ีใช้หนังเป็นส่วนประกอบ รวมถึงงำน
บริกำรพ่นสีโดยรูปแบบของกำรรับจำ้งผลิต โดยบริษทัรับวตัถุดิบมำจำกทำงลูกคำ้และด ำเนินกำรตำมควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้  

 

 

ภำพท่ี 3. หนงัผืนส ำเร็จรูป (Leather) 
4. ช้ินงำนหนงัตดั  (Cut Parts) 

ผลิตภณัฑเ์พิ่มมูลค่ำใหก้บัหนงัผืนส ำเร็จรูปโดยกำรน ำหนงัผืนส ำเร็จรูปมำตดัเป็นช้ินส่วนตำม

รูปแบบหรือ Drawing ท่ีลูกคำ้หรือผูป้ระกอบกำรธุรกิจเบำะหนงัรถยนต์เป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงเป็นกำรผลิตตำม

ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นช้ินงำนประกอบส ำหรับหุม้เบำะหนงัรถยนต ์พวงมำลยั หวั 

เกียร์ และแผงประตู เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภำพท่ี 4. ช้ินงำนหนงัตดั (Cut Parts) 

 

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%20leather&ved=0ahUKEwjEwcagl5fWAhUKMo8KHYPvAIw4rAIQMwhBKD8wPw&iact=mrc&uact=8
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5. หนงัหุม้เบำะรถยนต ์ (Trim Cover) 

เป็นกำรต่อยอดผลิตภณัฑ์ โดยกำรน ำเอำช้ินงำนหนังตดั Cut Part มำเยบ็ประกอบและขึ้นรูป

เป็นหนังหุ้มเบำะรถยนต์ โดยใช้แบบตำมท่ีลูกคำ้หรือผูป้ระกอบกำรธุรกิจเบำะหนังรถยนต์เป็นผูก้  ำหนด 

โดยทำงบริษทัฯ จะค ำนึงถึงรำยละเอียด คุณภำพ และคุณลกัษณะตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรเป็นส ำคญั 

                              
ภำพท่ี 5. หนงัหุม้เบำะรถยนต ์(Trim Cover) 

 

6. หนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมำลยัและกระปุกเกียร์  (Steering Wheel & Gear Knob) 

พวงมำลยัและกระปุกเกียร์เป็นอุปกรณ์ท่ีใชห้นงัเป็นส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มควำมหรูหรำและ

สง่ำงำมใหก้บัรถยนต ์ซ่ึงบริษทัฯ มีควำมสำมำรถในกำรผลิตหนงัส ำหรับใชเ้ฉพำะพวงมำลยั และกระปุก

เกียร์ รวมทั้งยงัมีควำมสำมำรถในกำรตดัเยบ็และร้อยพวงมำลยัและกระปุกเกียร์ดว้ย โดยส่วนใหญ่จะเป็น

งำนรับจำ้งช่วงจำกผูป้ระกอบกำรผลิตพวงมำลยัและกระปุกเกียร์อีกทอดหน่ึง                             

 

ภำพท่ี 6. หนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมำลยัและกระปุกเกียร์   (Steering Wheel & Gear Knob) 
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7. .หนงัซบัในรองเทำ้ (Lining Leather) 

หนงัซบัในรองเทำ้ของทำงบริษทัฯ นอกจำกจะปรำศจำกโครเมียมแลว้ ยงัปรำศจำกโลหะหนกัดว้ย 
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและยงัปลอดภยัส ำหรับผูส้วมใส่ สำมำรถผลิตไดห้ลำกสีสัน ตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
ผลิตดว้ยเทคโนโลยอีนัทนัสมยั และใส่ใจในทุกรำยละเอียด 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพท่ี 7 หนงัซบัในรองเทำ้  (Lining Leather) 

 

 

8. รองเทำ้นิรภยั  (Safety Shoe)  

เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กบัเศษหนงัท่ีเหลือจำกกำรตดัเยบ็ของกระบวนกำรผลิต โดยน ำมำพฒันำ
เป็นรองเทำ้นิรภยั และดว้ยคุณสมบติัของหนังเบำะรถยนต์ จึงท ำให้รองเทำ้นิรภัย มีควำมคงทน สวยงำม 
และเป็นกำรลดสภำวะโลกร้อนด้วยกำรลดขยะและน ำมำพฒันำให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยมีรูปแบบท่ี
สวยงำม ทนัสมยั และยงัคงค ำนึงถึงควำมปลอดภยั ตำมมำตรฐำน มอก. เลขท่ี 523-2554  

 
 

  

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 8 รองเทำ้นิรภยั (Safety Shoes) 
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9. ผลิตภณัฑโ์ปรตีน  (Protein Product)  

บริษทัไดเ้ลง็เห็นปัญหำของกำรก ำจดัเศษหนงัท่ีมีโครเมียมเป็นองคป์ระกอบหลกั ซ่ึงเป็น
ปัญหำส ำคญัของโรงงำนฟอกหนงัหลำย ๆ โรงงำน ทำงบริษทัไดมี้กำรวิจยัและพฒันำ โดยน ำเศษหนงัจำก
กระบวนกำรผลิตมำสกดัเป็นโปรตีน เพื่อน ำกลบัมำใชใ้นกระบวนกำรผลิตอีกคร้ัง เพื่อเป็นกำรทดแทนกำร
ใชส้ำรเคมี และเป็นกำรลดปัญหำขยะเศษหนงัไดอี้กทำงหน่ึง 

 

  

   

  

 

  

 

ภำพท่ี 9 ผลิตภณัฑโ์ปรตีน (Protein 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
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บริษทัฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล IATF16949 : 2016  จำกสถำบนั TUV Rheinland 

Group ประเทศเยอรมนีในฐำนะขององค์กรท่ีด ำเนินธุรกิจกำรผลิตและกำรขำยผลิตภณัฑ์หนังภำยใตก้ำร

บริหำรระบบคุณภำพท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดในระบบกำรบริหำรคุณภำพดำ้นอุตสำหกรรมยำน

ยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล IATF16949:2016 นั่นแสดงให้เห็นว่ำบริษทัฯ มีศกัยภำพท่ีดีอย่ำงเพียงพอในกำร

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งแทจ้ริง ซ่ึงมำตรฐำนดงักล่ำวนบัไดว้ำ่เป็นมำตรฐำนท่ีทนัสมยัและ

ดีท่ีสุดส ำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรมยำนยนต ์ 

นอกจำกน้ี สถำบนัในกลุ่มอุตสำหกรรมฟอกหนงัสำกลหรือ Leather Working Group (LWG) 

ไดม้อบเกียรติบตัรระดบั Silver Rated ในปี พ.ศ. 2557 และเกียรติบตัรระดบั Gold Rated ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 

จนถึงปัจจุบนั เป็นเคร่ืองยืนยนัควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มอย่ำงย ัง่ยืนท่ีส่งเสริมให้

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตรงตำมขอ้ก ำหนดของเกณฑก์ำรจดัอนัดบัดงักล่ำว และใน

เดือนมีนำคม 2561 บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัผูป้ระกอบกำรท่ีสร้ำงนวตักรรมแห่งปี (The Award of Innovation 

of the Year 2018) ส ำหรับธุรกิจโปรตีนอีกดว้ย 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เป็นแบบรับจำ้งกำรผลิตและ /หรือให้บริกำรตำมค ำสั่ง

ซ้ือ (Made to Order) จำกลูกคำ้ทั้งในและต่ำงประเทศ บริษทัฯ สำมำรถท ำกำรผลิตไดต้ำมควำมตอ้งกำรของ

ลูกคำ้ ทั้งในดำ้นคุณลกัษณะ คุณสมบติัหรือผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบเฉพำะ เช่น หนงัสัตวท่ี์ง่ำยต่อกำรท ำควำม

สะอำด(Anti-Stain Leather) หนงัสัตวท่ี์ฟอกโดยไร้สำรโครเมียม (Chrome Free Leather) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ 

สำมำรถรับงำนผลิต ผลิตภณัฑไ์ดทุ้กรูปแบบและทุกควำมตอ้งกำรโดยเป็นพฒันำสินคำ้ร่วมกนักบัลูกคำ้ของ

บริษทัฯ ทั้งท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรมยำนยนต ์เฟอร์นิเจอร์ และอ่ืน ๆ  

ส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต ์โดยทัว่ไปแลว้ ทำงผูผ้ลิตรถยนต ์(Car Maker)รวมทั้งลูกคำ้ใน

กลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ จะเป็นผูก้  ำหนดว่ำบริษทัใด จะเป็นผูไ้ดผ้ลิตหนงัแทส้ ำหรับใชใ้นผลิตภณัฑห์รือใช้

กับรถยนต์ในแต่ละรุ่น ซ่ึงทำงบริษทัฯ จะตอ้งน ำเสนอรำคำแข่งขนักับผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืน ๆ รวมทั้ง

ประกนัคุณภำพท่ีจะตอ้งตรงกบัมำตรฐำนท่ีทำงลูกค้ำ และผูผ้ลิตรถยนต ์(Car Maker) ก ำหนดและยงัจะตอ้ง

มีก ำลงักำรผลิตท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับปริมำณค ำสั่งซ้ือตลอดระยะเวลำอำยกุำรผลิตภณัฑแ์ละหรือของรถยนต์

แต่ละรุ่น (Model Life)  

หลงัจำกไดรั้บเลือกจำกทำงผูผ้ลิตรถยนต ์(Car Maker) หรือจำกลูกคำ้ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะเร่ิม

พฒันำผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับทำงผูผ้ลิตรถยนต์ (Car Maker) และลูกค้ำผูผ้ลิตเบำะนั่ง(Seat Maker) และ

ช้ินส่วนส ำหรับรถยนตโ์ดยตรง (First Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 1st Tier OEM) จนกระทัง่

ถึงระยะเวลำท่ีรถยนตรุ่์นดงักล่ำววำงจ ำหน่ำยในตลำด และตลอดระยะเวลำท่ีรถยนต์รุ่นดงักล่ำวมีกำรผลิต
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และจ ำหน่ำย ทำงบริษทัฯ จะไดรั้บค ำสั่งซ้ือ ยอดประมำณกำรผลิต และขอ้มูลต่ำง ๆ โดยเป็นกำรท ำงำน

ร่วมกนัอย่ำงใกลชิ้ดกบัผูผ้ลิตเบำะนั่งและช้ินส่วนส ำหรับรถยนต์โดยตรง (First Tier Original Equipment 

Manufacturer หรือ 1st Tier OEM)  บริษทัฯ จึงมีสถำนะเป็นผูผ้ลิตวสัดุและช้ินส่วนส ำหรับรถยนต์โดยออ้ม 

(Second Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 2nd Tier OEM)   

ทั้งน้ี โดยปกติแลว้ ผูผ้ลิตรถยนต ์(Car Maker) จะน ำยอดกำรผลิตรถยนตจ์ำกหลำยประเทศของ

รถยนตรุ่์นนั้น ๆ รวมเขำ้ดว้ยกนัในช่วงของกำรน ำเสนอรำคำ ดงันั้น หำกบริษทัฯ ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิต

หนงัแทส้ ำหรับรถยนตรุ่์นใด บริษทัฯ ก็จะสำมำรถส่งออกผลิตภณัฑห์นงัแทส้ ำหรับเบำะรถยนตรุ่์นนั้น ๆ  

ไปยงัผูผ้ลิตเบำะรถยนตท่ี์ต่ำงประเทศไดโ้ดยตรงเช่นกนั 

ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
1.1 ลูกคำ้ในประเทศ 

บริษทัฯ จะไดรั้บกำรคดัเลือกจำกผูผ้ลิตรถยนตโ์ดยตรง (Car Maker) ว่ำบริษทัฯ สำมำรถผลิตหนัง

ส ำหรับหุม้เบำะรถยนตส์ ำหรับรถยนตรุ่์นใดและส่งผลิตภณัฑใ์หก้บับริษทัผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วนส ำหรับ

รถยนต์โดยตรง (1st Tier OEM) ซ่ึงถือเป็นลูกคำ้หลกัภำยในประเทศ โดยลูกคำ้สำมำรถน ำผลิตภณัฑ์ของ

บริษทัฯ ไปใช้ส ำหรับกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยภำยในประเทศ รวมทั้งยงัสำมำรถส่งออกไปยงัต่ำงประเทศใน

รูปแบบของรถยนต์ส ำเร็จรูปและช้ินส่วนพร้อมประกอบ (Component knock-down) ดังนั้น จึงถือได้ว่ำ 

บริษทัฯ มีลูกค้ำโดยตรงคือผูผ้ลิตเบำะนั่งและช้ินส่วนส ำหรับรถยนต์โดยตรง และมีลูกค้ำโดยอ้อมคือ

บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์

1.2  ลูกคำ้ต่ำงประเทศ 
   ผลิตภณัฑท่ี์ทำงบริษทัฯ ส่งออกไปยงัต่ำงประเทศนั้น จะจ ำหน่ำยใหก้บัผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วน

ส ำหรับรถยนต์โดยตรง (1st Tier OEM) เท่ำนั้น ได้แก่ ญ่ีปุ่ น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มำเลเซีย เวียดนำม 

ปำกีสถำน อินเดีย อียปิต ์เป็นตน้ 

2. อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

                  ลูกค้ำเป้ำหมำยในกลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ลูกค้ำอ่ืนท่ีไม่รวมในกลุ่มลูกค้ำ

อุตสำหกรรมยำนยนต์(Non-Automotive ) และลูกคำ้ท่ีบริษทัฯ น ำเสนอบริกำร( Service) หรือรับจำ้ง ผลิต

หนงัตำมขอ้ก ำหนดท่ีลูกคำ้จะน ำไปผลิตหรือประกอบเป็นผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูปอ่ืน ๆ ทั้งน้ี บริษทัฯมุ่งเนน้กำร

ท ำธุรกิจกบัลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืน ๆน้ีท่ีเป็นธุรกิจระยะยำวเท่ำนั้น 



19 
 

 2.1 ลูกคำ้ท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต ์(Non-Automotive Customer) 

บริษทัฯไดเ้ร่ิมธุรกิจในยุคแรกโดยน ำเสนอผลิตภณัฑ์หนังให้กับลูกคำ้กลุ่มอ่ืน ๆเช่น ผูผ้ลิต

เฟอร์นิเจอร์ ผูผ้ลิต Dog Chew ฯลฯ รวมทั้ง ไดข้ยำยธุรกิจในหลำกหลำยผลิตภณัฑ ์เช่น น ำเศษหนงัเหลือใช้

จำกกระบวนกำรตดั เย็บ มำเป็นวตัถุดิบผลิตเป็นผลิตภณัฑ์รองเทำ้นิรภยั กระเป๋ำ รวมทั้งผลิตภณัฑ์หนัง

ส ำหรับเกำ้อ้ีนัง่ชั้นพิเศษท่ีใชใ้นโรงภำพยนตร์เป็นตน้ 

2.2 ลูกคำ้ในกลุ่มงำนบริกำร (Service providing Customer) 

                    บริษทัฯ ให้บริกำรฟอก ยอ้ม และผลิตหนังผืนให้กบัลูกคำ้ตำมค ำสั่งพิเศษต่ำง ๆ เช่น บริกำร

หนงัฟอกโครม (Wet Blue)  หนงัฟอกยอ้มและหนงัก่ึงส ำเร็จรูป (Crust Leather) รวมทั้งบริกำรผลิตหนงัตำม

ขอ้ก ำหนดท่ีลูกคำ้ระบุว่ำจะน ำไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงัต่ำง ๆ เช่น หนงัส ำหรับท ำรองเทำ้ กระเป๋ำ 

และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 

มูลค่าและสัดส่วนของการจ าหน่ายในประเทศต่อการจ าหน่ายต่างประเทศ 

ยอดขาย (ล้านบาท) 
2562 2561 2560 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

ในประเทศ             1,117  72%             1,091  46%             1,372  71% 

ต่ำงประเทศ                436  28%             1,299  54%                 571  29% 

รวม             1,553  100%             2,390  100%             1,943  100% 

 

นโยบายทางด้านผลติภัณฑ์ 

          ด้วยประสบกำรณ์ในด้ำนอุตสำหกรรมหนังท่ียำวนำนมำกกว่ำ 30 ปี รวมทั้ ง ประสบกำรณ์

อุตสำหกรรมหนงัเบำะรถยนตม์ำกกวำ่ 20  ปี บริษทัฯมัน่ใจในกำรเป็นผูผ้ลิตท่ีมีกระบวนกำรผลิตครบวงจร 

(กำรฟอกหนัง) ไปจนถึงกระบวนกำรปลำยน ้ ำ (กำรเย็บ) ท่ีมีศักยภำพในกำรควบคุมกำรผลิตให้มี

ประสิทธิภำพและคุณภำพไดอ้ย่ำงใกลชิ้ด จึงท ำให้มัน่ใจไดว้่ำลูกคำ้จะไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพและตรง

กบัควำมตอ้งกำร ไม่วำ่จะเป็นสีสัน คุณลกัษณะพิเศษ ลวดลำยต่ำง ๆ อยำ่งตรงเวลำ รวมทั้งบริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่

ทุ่มเทในกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑสิ์นคำ้ใหม่อยำ่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดม้ำก

ยิ่งขึ้น โดยเฉพำะผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น หนงัปลอดสำรโครเมียม (Chrome Free Leather) 

รวมไปถึงหนงันวตักรรมใหม่ เช่น หนงัท่ีมีคุณสมบติัตำ้นทำนควำมร้อน หนงัทอ้งฟอก (Split Leather) เพื่อ

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดม้ำกยิง่ขึ้น 
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นโยบายทางด้านราคา 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตเคร่ืองหนังอย่ำงครบวงจร รวมทั้งมีเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย ท ำให้เรำสำมำรถ

ควบคุมตน้ทุนกำรผลิตไดเ้ป็นอย่ำงดี ส ำหรับกำรตั้งรำคำจำกตน้ทุนแลว้บวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) 

ซ่ึงจะค ำนึงถึงปริมำณกำรสั่งซ้ือ ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้แต่ละรำยและกำรแข่งขนัของอุตสำหกรรม 

และส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต ์บริษทัฯค ำนึงถึงรำคำกลำงท่ีก ำหนดโดยนโยบำยของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์

โดยบริษทัฯ จะเสนอรำคำให้แก่บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์(ซ่ึงบริษทัฯ อำจจะเสนอรำคำสูงหรือต ่ำกว่ำรำคำกลำง

ท่ีก ำหนดโดยบริษทัผูผ้ลิตรถยนตก์็ได)้ เพื่อแข่งขนักบัผูผ้ลิตหนงัแทส้ ำหรับรถยนตโ์ดยออ้ม (2nd Teir OEM) 

รำยอ่ืน ๆ และปัจจุบนั ผูผ้ลิตทั้งหมดในประเทศไทย มีจ ำนวน 3 – 4 รำย 

นโยบายทางด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทฯ มีฝ่ำยกำรตลำดท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบท ำกำรตลำดทั้ งในและต่ำงประเทศเอง  โดยใน

อุตสำหกรรมยำนยนต์ บริษทัฯ  จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคำ้ท่ีเป็นผูผ้ลิตเบำะนั่งและช้ินส่วนส ำหรับ

รถยนตโ์ดยตรง (1st Tier OEM)  รวมถึงกำรจดัหำลูกคำ้รำยใหม่ทั้งในและต่ำงประเทศ 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1. กลยทุธ์ดำ้นผลิตภณัฑ ์
บริษทัฯ ไดมี้กำรคิดคน้และพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ออกมำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง

และเป็นทำงเลือกส ำหรับลูกคำ้ โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและลด

มลพิษต่ำง ๆ เช่น ผลิตภณัฑ์หนังฟอกท่ีปรำศจำกโครเมียม (Chrome Free Leather), หนังฟอกทอ้ง (Split 

Leather) หนงัท่ีมีคุณสมบติัต่อตำ้นควำมร้อน (Cool Leather) ,หนงัท่ีมีคุณสมบติัเช็ดท ำควำมสะอำดได้ง่ำย 

(Anti-Stain Leather ) เป็นตน้ และยงัคงให้ควำมส ำคญักับคุณภำพของสินคำ้เป็นส ำคัญ โดยก ำหนดเป็น

นโยบำยคุณภำพของทำงบริษทัฯ  

อน่ึง บริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน IATF16949 จำกสถำบนั TUV Rheinland ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ และยงัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนธุรกิจฟอกยอ้มระดบัทองค ำ (Gold Rated) ซ่ึง
เป็นระดับสูงสุดท่ี  Leather working Group (LWG ) อันเป็นสถำบันนำนำชำติ  และเป็นท่ียอมรับใน
อุตสำหกรรมเคร่ืองหนงัในระดบัสำกล ถือเป็นส่ิงยนืยนัในศกัยภำพทำงกำรแข่งขนัท่ีเป็นเลิศส ำหรับบริษทัฯ  

บริษทัฯ สำมำรถรับจำ้งผลิตตำมค ำสั่งของลูกคำ้ (Make to Order) โดยมีทีมงำนผูเ้ช่ียวชำญท่ีท ำงำน
ร่วมกับค่ำยรถยนต์และผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์ได้อย่ำงเป็นมืออำชีพ ทั้ งในส่วนของผลิตภัณฑ์หนังตัด
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ส ำเร็จรูป (Cut Parts) และหนงัหุ้มเบำะรถยนต ์(Trim Cover) โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีก ำลงักำรผลิตอยู่ท่ี 86.6 
ลำ้นตำรำงฟุตต่อปี   

2. กลยทุธ์ดำ้นบริกำร 
ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ถือเป็นตวัสะทอ้นภำพกำรท ำงำนของบริษทัฯ ในหลำย ๆ มิติ ทั้งใน

ส่วนของคุณภำพของผลิตภณัฑ ์กำรจดัส่งผลิตภณัฑ ์และกำรบริกำร ดงันั้น กำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด

ให้แก่ลูกคำ้ จึงถือเป็นหน่ึงในเป้ำหมำยหลกัในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งดำ้นกำรส่ง

มอบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงบริษทัฯ ตระหนกัเป็นอยำ่งยิง่ว่ำ สำยกำรผลิตของลูกคำ้ไม่สำมำรถหยดุกำรผลิตได ้หำกมี

กำรวำงแผนไปแลว้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดมี้กำรเตรียมก ำลงักำรผลิตเพื่อรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเพิ่ม

สูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งบริษทัฯ ไดมี้กำรปลูกฝังให้พนกังำนรู้จกัและมีจิตส ำนึกในเร่ืองของ “SERVICE 

MIND”  อยูต่ลอดเวลำ 

3. กลยทุธ์ดำ้นรำคำ 
จำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมถึงลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ บริษทัฯ จะตอ้งน ำเสนอ

รำคำให้กบัค่ำยรถยนต์ต่ำง ๆ ก่อนท่ีจะไดรั้บคดัเลือกนั้น ทำงบริษทัฯ จึงไดเ้น้นในกำรน ำเสนอรำคำอย่ำง

สมเหตุสมผล มำกกว่ำกำรเขำ้ไปท ำสงครำมดำ้นรำคำ บริษทัฯ ไดมี้กำรพฒันำขบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง

เพื่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงคุณภำพและรำคำ สินคำ้ยงัคงไดม้ำตรฐำนตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร และบริษทัฯ 

สำมำรถรักษำระดบัของก ำไรใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ก ำหนดได ้

4. กลยทุธ์ดำ้นกำรตลำด 
นอกจำกบริษทัฯ จะยึดถือควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นประเด็นส ำคญัแลว้ บริษทัฯ ยงัคงให้

ควำมส ำคญักบัผูใ้ชร้ถยนตไ์ม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกนั โดยบริษทัฯ ไดมี้ทีมงำนวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 

เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำนใหไ้ดม้ำกท่ีสุด และเป็นทำงเลือกส ำหรับลูกคำ้ โดยท ำงำนร่วมกบั

บริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละบริษทัผูผ้ลิตเบำะรถยนตแ์ละช้ินส่วนส ำหรับรถยนตอ์ยำ่งใกลชิ้ด 

5. กลยทุธ์ดำ้นกำรเสริมสร้ำงและรักษำสัมพนัธภำพกบัลูกคำ้ 
บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ โดยกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในตวั

สินคำ้และบริกำรให้กับลูกคำ้อย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกำรตอบกลบัท่ีรวดเร็วอย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงจุด 

รวมทั้งมีกำรติดตำมผลจำกทำงลูกคำ้อย่ำงสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภำพ โดยให้ไดรั้บประโยชน์ทั้งสอง

ฝ่ำย ทั้งต่อตวัลูกคำ้และองคก์ร (Win-Win Strategy) อยำ่งต่อเน่ืองเป็นระยะยำวนำน 
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6. กลยทุธ์ดำ้นกำรพฒันำบุคลำกรและเทคโนโลยี 
    บริษทัฯ ยึดถือนโยบำยพฒันำบุคลำกรควบคู่ไปกบัเทคโนโลยี โดยยึดหลกัผลกำรปฏิบติังำน

ของบุคลำกร ศกัยภำพ ควำมคิดริเร่ิมและควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน โดยส่งเสริมกำรฝึกอบรมและ

เรียนรู้พร้อมกบักำรท ำงำน (On the Job Training) โดยควบคู่ไปกบัเทคโนโลยรีะดบัโลกเป็นเป้ำมำตรฐำนใน

กำรเรียนรู้และพฒันำ เพื่อใหก้ระบวนกำรผลิตท่ีมีคุณภำพและประสิทธิภำพสูงสุด 

 

การวจิัยและพฒันา 

   หนงัแทมี้คุณสมบติัท่ีแตกต่ำงจำกวสัดุอ่ืน ๆ อย่ำงชดัเจน ทั้งสัมผสัท่ีนุ่มมือ เป็นธรรมชำติ ควำม
คุม้ค่ำ คงทนมีระยะเวลำกำรใชง้ำนท่ียำวนำน แมใ้นปัจจุบนัจะมีวสัดุประเภทหนงัสังเครำะห์ต่ำง ๆ ออกมำ
มำกมำย ทั้งแบบท่ีใกลเ้คียงกบัหนงัแทม้ำก แต่ก็ยงัไม่สำมำรถท่ีจะมีคุณสมบติัเหมือนกบัหนงัแทไ้ด ้จึงท ำให้
หนงัแทย้งัคงไดรั้บควำมนิยมมำอยำ่งต่อเน่ือง บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ในกำรวิจยัและพฒันำหนังท่ีท ำกำร
ผลิตให้เป็นผลิตภณัฑท่ี์อ่อนโยนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยล่ำสุด ไดท้ ำกำรพฒันำหนงัท่ีมีคุณสมบติั
ต่อตำ้นควำมร้อนได ้ซ่ึงถือว่ำเหมำะต่อกำรน ำไปท ำผลิตภณัฑ์ต่ำง ๆท่ีใช้ในประเทศท่ีมีภูมิอำกำศ ร้อนได้
อยำ่งดี  

    ยิง่ในอุตสำหกรรมหนงัเบำะรถยนตแ์ลว้นั้น ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งผำ่นมำตรฐำนของค่ำยรถยนต ์มีกำร
ทดสอบต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นมำตรฐำนท่ีใชก้นัทัว่โลก (Global Standard) และค่ำยรถยนตต์่ำง ๆ จะมีกำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงมำตรฐำนต่ำง ๆ อยู่ตลอดเวลำ ดังนั้น กำรวิจัยและพฒันำจึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีบริษทัฯ ให้
ควำมส ำคญัเป็นล ำดบัตน้ ๆ โดยไดว้ำงเป้ำหมำยท่ีจะเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตช้ินส่วนหนงัแทส้ ำหรับอุตสำหกรรม
เบำะรถยนตข์องเอเชีย บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ในเร่ืองกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์(Research & Development) 
อยู่ตลอดเวลำ และไดมี้กำรลงทุนทั้งในส่วนของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือทดสอบ และส่งเสริมให้พนักงำนมี
คุณวุฒิไดเ้ขำ้อบรม เสริมควำมรู้ ทกัษะในดำ้นต่ำง ๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรในดำ้นกำรวิจยัและพฒันำเกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงจะเป็นต้นแบบในกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรผลิต 
คุณภำพของผลิตภณัฑ์และกำรลดตน้ทุน รวมทั้งกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งครบถว้น 

   บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรปรับปรุงเคร่ืองจกัรใหมี้ควำมเหมำะสม ทนัสมยัและปรับปรุงผลิตภณัฑ์
เพื่อให้ลูกคำ้เกิดควำมพอใจสูงสุด โดยไดน้ ำมำตรฐำนคุณภำพและข้อก ำหนดต่ำง ๆ ของค่ำยรถยนตม์ำเป็น
บรรทดัฐำนขั้นต ่ำในกำรพฒันำสินคำ้ สมดงันโยบำยของ บริษทัฯ คือ “มุ่งมัน่พฒันำ เทคโนโลยีล ้ำหนำ้ ส่ง
ตรงเวลำ สินคำ้คุณภำพ” โดยทำงบริษทัฯไดมี้กำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
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1.  การวิจัยและพฒันาเศษหนังจากกระบวนการผลติเพ่ือให้มีมาตรฐานสากล 

    บริษทัฯ ไดมี้กำรเปิดตวัของบริษทัในเครือคือ “บริษทั อินเตอร์กรีน จ ำกดั” ในปี พ.ศ.2559 ซ่ึงเป็น
ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ Protein Hydrolysate ท่ีท ำมำจำกเศษหนังท่ีเหลือจำกกระบวนกำรผลิต  และสำมำรถน ำ
กลบัมำใชใ้นกระบวนกำรผลิตในรูปแบบของเคมีภณัฑ ์ ซ่ึงผลิตภณัฑ ์Protein Hydrolysate นบัเป็นกำ้วแรก
ท่ีทำงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ส่วนในกำ้วต่อไปก็คือ กำรวิจยัและพฒันำต่อยอดจำก
ผลิตภณัฑ์ Protein Hydrolysate ให้มีมำตรฐำนสำกล เพื่อให้เป็นท่ียอมรับในอุตสำหกรรมอ่ืน ๆในวงกวำ้ง 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรพฒันำต่อเน่ืองเพื่อกำรน ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมกำรเกษตร เป็นตน้ 

 

2. การวิจัยและพฒันาวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลติเพ่ือพฒันาเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ 

  บริษทัฯ ยงัคงมีแนวคิดในกำรเพิ่มมูลค่ำใหก้บัวตัถุดิบท่ีเหลือใชจ้ำกกระบวนกำรผลิต ซ่ึงวตัถุดิบท่ี
เหลือใช้เหล่ำน้ีจะถูกขำยหรือท ำลำยไปโดยเปล่ำประโยชน์ โดยบริษทัฯไดมี้กำรศึกษำวิจยัว่ำ สำมำรถน ำ
วตัถุดิบท่ีเหลือใช้จำกกำรผลิตน ำมำสกดัเป็นคอลลำเจนบริสุทธ์ิ มีกำรส่งทดสอบกบัสถำบนัท่ีมีมำตรฐำน
เพื่อควบคุมคุณภำพโดยมีแนวทำงส ำหรับกำรขยำยผลให้สำมำรถน ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมอำหำร และใน
หลำกหลำยอุตสำหกรรมไดใ้นอนำคต 
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6. ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน (การแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม) 

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงและมีการแบ่งแยกในผลิตภณัฑอ์ยา่งชดัเจน ผูข้ายท่ีมี
อยูใ่นตลาดจะแข่งขนัโดยค านึงถึงราคา คุณภาพ ความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์และกลุ่มผลิตภณัฑ ์โดยเนน้ท่ี
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีหลากหลายเพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาด โดยปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้
ตลาดน้ีเติบโตคือ การใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นส าหรับสินคา้ส่วนบุคคลดา้นแฟชัน่ ผูบ้ริโภคตอ้งการการการออกแบบ
ท่ีมีสไตลแ์ละสีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ สวยงามและทนัสมยัให้กบัสินคา้เคร่ืองหนงั ยิ่งปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคสามารถ
ซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ได ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสมาร์ทโฟนยิง่กระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้ไดง้่ายและมาก
ขึ้น  

เคร่ืองหนังสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ไดห้ลากหลาย เช่น รองเทา้, เบาะรถยนต์, เส้ือผา้,  
กระเป๋า, เคร่ืองประดบัแฟชัน่ และเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงสามารถผลิตในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายประเภท 
และการตกแต่งดว้ยเทคนิคท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงความตอ้งการท่ีเพิ่มขึ้นส าหรับสินคา้เคร่ืองหนังท่ีใช้สารเคมี
ส าหรับการฟอกหนงัและการก าจดัสารเคมีเหล่านั้น เป็นไปอยา่งไม่เหมาะสม จึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
ดงันั้นรัฐบาลในหลายประเทศไดอ้อกกฎหมายมาเพื่อควบคุมและแกปั้ญหาการใชส้ารเคมีเหล่านั้น จึงส่งผล
ใหก้ารใชห้นงัท่ีปราศจากเคมีภณัฑท่ี์เป็นอนัตราย จะเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 

คุณลกัษณะของหนงัเหมาะสมอยา่งยิ่งในการผลิตเป็นรองเทา้ ซ่ึงสามารถตดัและขึ้นรูปเป็นรองเทา้

ไดอ้ยา่งง่าย มีความยดืหยุน่ แขง็แรง ทนทาน น ้าหนกัเบา ซ่ึงคิดเป็น 52% ของการคา้โลกในสินคา้เคร่ืองหนงั 

มูลค่าตลาดรองเทา้ในปี ค.ศ. 2019 มีมูลค่า 435,139.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ และสัดส่วนตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ 

Textile & Other Footwear ท่ีมีมูลค่าอยู่ ท่ี 202,661.0 ล้านเหรียญสหรัฐโดยอัตราการเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรมโรงเทา้อยู่ท่ีประมาณ 4.2 เปอร์เซ็นต ์(ปี ค.ศ. 2019 – 2023) ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ความน่าสนใจทั้งในแง่ของมูลค่าและการเจริญเติบโต (อา้งอิง Figure 1) และประเทศจีนเป็นผูผ้ลิตรองเทา้

อนัดบัหน่ึงของโลกในปี ค.ศ. 2018 โดยมียอดผลิตรองเทา้ประมาณ 13.5 พนัลา้นคู่ รองลงมาคืออินเดียมียอด

ผลิตอยู่ท่ี 2.5 พนัลา้นคู่, เวียดนาม ยอดผลิตอยู่ท่ี 1.3 พนัลา้นคู่  และอินโดนีเซียยอดผลิตอยู่ท่ี 1.2 พนัลา้นคู่ 

ซ่ึงเป็น 4  ประเทศหลกัในการผลิตรองเทา้ส าหรับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก  (APCA) ยิ่งแสดงให้เห็นว่าความ

ตอ้งการรองเทา้ยงัคงมีอยู่อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงรองเทา้ท่ีไดรั้บความนิยมและถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุด

คือ รองเทา้ท่ีผลิตมาจากหนัง โดยบริษทัท่ีผลิตรองเทา้รายใหญ่ของโลก เช่น Puma, Adidas AG, Nike Inc, 

Shoe Fabrik ต่างเนน้ไปท่ีนวตักรรมใหม่ ๆ และหากยิ่งมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มดว้ย ยิ่งเป็นส่ิงท่ี

บริษทัเหล่าน้ีตอ้งการ 
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          Unit: Million $US 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Worldwide Revenue in the Footwear Market 

Source: www.statista.com , September 2019 

 

ดงันั้นทางบริษทัอินเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) มีการคิดคน้และพฒันาหนงัรองเทา้ท่ีตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของบริษทัรองเทา้ยกัษใ์หญ่เหล่านั้น ผลิตภณัฑด์งักล่าวคือ หนงัฟอกท่ีปราศจากโครเมียมและโลหะ 

(Chrome Free Metal Free Leather) ส าหรับหนงัรองเทา้โดยเฉพาะ ทั้งในส่วนของหนงัหุม้รองเทา้แบบเรียบ 

(FG Smooth Leather), หนงัหุม้รองเทา้แบบนูบคั (FG Nubuck Leather) หนงัหุม้รองเทา้แบบป่ันลาย (FG 

Tumble Leather) รวมถึงหนงัซบัในรองเทา้ (FG Lining) ซ่ึงหนงัทั้งหมดเป็นหนงัท่ีปราศจากโครเมียมและ

โลหะ ซ่ึงเป็นหนงัท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและผูค้น เพราะหนงัท่ีปราศจากโครเมียมจะไม่ก่อใหเ้กิดความ

ระคายเคืองและปราศจากสารท่ีก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งผิวหนงั รวมถึงยงัไม่ปล่อยมลพิษในกระบวนการผลิต

และการก าจดัของเสียในการผลิตก็ยงัลดนอ้ยลงดว้ย 

Reference:   

https://brandongaille.com/ 

https://www.businesswire.com/ 

http://www.statista.com/
https://brandongaille.com/
https://www.businesswire.com/


26 
 

ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน  
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียน 

   กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นการเมืองการปกครอง เช้ือ
ชาติประชากร ภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจ ซ่ึงกลุ่มประเทศเหล่าน้ีไดร้วมตวักนัเป็นอาเซียนเขตการคา้เสรี 
(AFTA) โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มประเทศอาเซียนน้ี 
น่าจะท าใหก้ารเติบโตของตลาดรถยนตใ์นอาเซียนเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และในช่วง 11 เดือนแรกของปี 
2562 ท่ีผา่นมา ยอดจ าหน่ายรถยนตใ์นภูมิภาคอาเซียนลดลง 1% ซ่ึงก่อนหนา้น้ีมีการคาดการณ์ในปี 2562 ของ 
Sale ทั้งปี อยูท่ี่ 3.33 mn. แต่อยา่งไรก็ตามไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 ท่ีผา่นมาไดมี้มีการเปิดตวัรถรุ่นใหม่
เกิดขึ้น โดยคาดการณ์วา่ตลาดรถยนตจ์ะมีการผลิตและจ าหน่ายเพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน จะเพิ่มขึ้น 339 
ลา้นบาทต่อปี ในปี 2563 (0-2%)  
              แต่อยา่งไรก็ตามปัจจยัเส่ียงของสภาวะสงครามเศรษฐกิจระหวา่งสหรัฐและจีน และความตึงเครียด
ในอิรัก อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออก รวมถึงภยัพิบติัทางธรรมชาติในกรุงจาร์กาตาร์ การระเบิดของภูเขา
ไฟในฟิลิปปินส์ และภยัแลง้ในประเทศไทย อาจจะส่งผลกระทบต่อการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค รวมถึงภาวะเงิน
บาทแขง็ตวัส่งผลกระทบต่อการส่งออก ในไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ดว้ย 

SALE– Light Vehicle ASEAN Country (December 2019) 

 
Reference: LMC AUTOMOTIVE 
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SALE Motor vehicle ASEAN country 

 
Reference: ASEAN Automotive Federation 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
 อุตสาหกรรมยานยนต์นับเป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลในทุกยุคสมยั ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รัฐบาลไทยไดอ้อกมาตรการในหลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูด
ใหค้่ายรถยนตต่์าง ๆ เขา้มาลงทุน ทั้งสิทธิพิเศษในการลงทุน การลดหยอ่นภาษีน าเขา้ และการสนบัสนุนให้
มีการประกอบรถยนตใ์นประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมรถยนตใ์นภูมิภาค
อาเซียน 
 ยอดจ าหน่ายรถยนตข์องไทยในปี 2563 - 2564 ยงัคงทรงตวัสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก แมว้่าจะเคยมีโครงการรถยนต์คนัแรกไปเม่ือ 5-6 ปีท่ีแลว้ แต่เม่ือครบก าหนดระยะเวลาถือ
ครองตามท่ีรัฐบาลก าหนด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็มีพฤติกรรมเปล่ียนไปใชร้ถยนตรุ่์นใหม่ท่ีทนัสมยัและมีราคา
ถูกกวา่ อนัเน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ 
 ในปี 2563 การส่งออกยานยนตข์องประเทศไทยยงัคงอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากการสนบัสนุน
จากภาครัฐ การลงทุนของค่ายรถยนต ์นโยบายในการเปิดการคา้เสรี AFTA และการปิดตวัลงของการผลิต
รถยนตท่ี์ประเทศออสเตรเลีย แต่อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยงัประเทศเวียดนาม ปี 2562 ท่ีผ่านมาน้ี ไทย
ส่งออกรถยนตไ์ปตลาดเวียดนามได ้83,000 คนั โตขึ้น 46% และประเมินวา่ปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็นถึงแสนคนั
เวียดนามมีจ านวนประชากรกว่า 96 ลา้นคน แต่ยงัมีอตัราการถือครองรถยนตย์งัต ่าเทียบประชากรพนัคน มี
รถยนต์ใช้เพียง 23 คัน ขณะท่ีบ้านเราอัตราการถือครองรถยนต์สูงกว่าเยอะ 3-4 คนต่อ 1 คันดังนั้ นจึง
คาดการณ์กนัวา่ ยอดขายรถยนตใ์นประเทศของเวียดนาม 3 แสนคนัต่อปีอาจพุ่งขึ้นแตะ 1 ลา้นคนัต่อปีไดใ้น
ปี 2573 
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           ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าแบตเตอร่ีและรถยนตไ์ฮบริด โดยตั้งเป้าให้มี
รถยนตไ์ฟฟ้าจดทะเบียนสะสม 1.2 ลา้นคนั ภายในปี 2579 นั้น และประเมินว่าใน ระยะแรก ตลาดรถยนต์
ไฟฟ้าในไทยจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยตลาดส่วนใหญ่ยงัคงเป็นรถยนต์ไฮบริด (Hybrid Electric 
Vehicle หรือ HEV) และรถยนต์ไฟฟ้าปลัก๊อินไฮบริด (Plug-in Hybrid Electric Vehicle หรือ PHEV) ส่วน
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี (Battery Electric Vehicle หรือ BEV) จะยงัเป็น Niche Market จนกว่า
ราคาจะปรับลดลงมาอยู่ในระดบัท่ีจูงใจ โดยคาดว่าปริมาณการใช้รถยนต์ไฟฟ้า BEV ในไทยจะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา 5-7 ปีและคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยไดอ้นุมติัภาษีรถยนต์ลดฝุ่ นพิษ ลดภาษี
รถไฟฟ้าเหลือ 0% ส าหรับรถท่ีผลิตในปี 2563-65 จากเดิม 2% หวงัสร้างสุขภาพท่ีดีให้กบัประชาชนจาก
ปริมาณฝุ่ นขนาดเลก็ท่ีลดลง ส่วนรถปิคอพัท่ีใชม้าตรฐานยโูร 5 ใชบี้ 20 ได ้ลดภาษีตามประเภทเคร่ืองยนต ์  

รถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้านั้น จะเป็นทางเลือกใหม่และสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคทั้งในดา้นความตอ้งการ รูปลกัษณ์รถยนต์และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม คาดจะกระตุน้ให้ผูป้ระกอบ
อุตสาหกรรมรถยนต ์พฒันามาตรฐานการปล่อยมลพิษของรถยนตเ์คร่ืองยนตดี์เซล ใหมี้ประสิทธิภาพในการ
ลดฝุ่ นพีเอ็มตามมาตรฐานยูโร 5 ไดเ้ร็วยิ่งขึ้น และจะลดค่าเฉล่ียรถยนตท่ี์ปล่อยฝุ่ นพีเอ็มลง 5 เท่า เหลือ 100 
กรัมต่อคนัต่อปี และส่งผลให้รถยนตป์ล่อยฝุ่ นพีเอ็มลดลงในแต่ละปีลดลง 76 ลา้นกรัมต่อปี และท่ีส าคญัจะ
ลดผลกระทบดา้นสุขภาพของประชาชน และค่าใชจ่้ายภาครัฐเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการน้ีคงยงัไม่ได้เกิดขึ้นได้ในเร็ววนั เน่ืองดว้ยราคาท่ีจ าหน่ายนั้น ยงัคงมี
มูลค่าสูงกว่ารถยนต์ท่ีใช้พลังงานน ้ ามันและประกอบกับสถานีชาร์จไฟฟ้าก็ยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
นอกจากน้ี การท่ีจะส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์ท่ีขบัเคล่ือนด้วยไฟฟ้า ก็จะส่งผลกระทบเชิงลบกบัการ
ส่งออกของรถยนตท่ี์ส่งออกอยูใ่นปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั 
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จากสถานการณ์ดงักล่าว ทางบริษทัยงัคงสามารถพฒันาและขยายโอกาสทางธุรกิจ และบริษทัยงัคงให้
ความส าคญัเก่ียวกบัรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยระบบไฟฟ้าดว้ยเช่นกนั เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 
 
Reference:  

ASEAN Automotive Federation 
LMC AUTOMOTIVE 
JUST AUTO, ประชาชาติธุรกิจ 
กรมการขนส่งทางบก 
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7.ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
8.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกช ำระแล้ว 
(1) ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 594,998,274 บาท   

             เรียกช าระแลว้ 592,805,637 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 592,805,637หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ1 บาท 
      (2)  หุน้ประเภทอ่ืน 
 -ไม่มี- 

8.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 2562 ) 

2,192,637 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามญัรองรับคงเหลือ 
(ณ 31 ธนัวาคม 2562)  

2,192,637 หุน้ 
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8.3 ผู้ถือหุ้น 
กลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
              ณ 31 ธันวำคม 2562 

   รำยช่ือ                           จ ำนวนหุ้น         %ต่อหุ้นทั้งหมด 
1. กลุ่มนำยองอำจ ด ำรงสกุลวงษ์ 

 

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

  นาย องอาจ ด ารงสกุลวงษ ์      153,806,831 25.95% 
  น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ      122,406,015 20.65% 
  น.ส. วรรณวิสา ด ารงสกุลวงษ ์        28,833,333     4.78% 
  นาย วศิน ด ารงสกุลวงษ ์    28,333,333    4.78% 

  นาย วริทธ์ิ ด ารงสกุลวงษ ์        28,333,333    4.78% 

  รวมกลุ่มนำยองอำจ ด ำรงสกุลวงษ์   361,212,845 60.93% 

2 บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 28,230,500 4.76% 
3 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสแตนดาร์ด สมอล แคพ็  17,496,800 2.95% 
4  นาย ชยัพร วงศแ์สงอนนัต ์  12,200,000 2.06% 

5 บริษทั 
BNP PARIBAS SECURITIES 
SERVICES, LONDON BRANCH 

 9,788,800 1.65% 

6 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั  8,425,075 1.42% 
7 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เอก-ชยั ซ่ึงจดทะเบียนแลว้  4,157,700 0.70% 
8 นาย กิตติ บุษยโภคะ  3,732,400 0.63% 
9 นาย ทวีภคัรัชต ์วทญัญูศิริปัญญา  3,186,000 0.54% 

10 บริษทั 
กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โดย 
บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศ
ไทย) 

 3,061,000 0.62% 

  ประชาชนและผูถื้อหุน้อ่ืน   141,314,517 23.84% 

  รวมหุ้นทั้งหมด   592,805,637 100.00% 
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8.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 
ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ประกอบ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษทัฯ สภาพคล่องของบริษทัฯ การขยายธุรกิจและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ 
ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขา้งตน้ จะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
 ส าหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยนั้น บริษทัย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษทัจาก
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)

อตัราการจ่ายเงินปันผล

ต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ)
2558 0.15                                       0.10                                 0.25                        52.08%

2559 0.19                                       0.15                                 0.34                        85.94%

2560 0.18                                       0.32                                 0.50                        86.21%

2561 0.20                                       0.30                                 0.50                        92.59%

2562 (1) 0.15                                       0.10                                 0.25                        100.00%

หมายเหตุ : 

 (1) คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวนัท่ี  20 เมษายน 2563 เพ่ืออนุมติัการจ่ายเงินปันผล

     ประจ าปี 2562   ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท
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8.โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 ผงัโครงสร้างองค์กร 

 คณะกรรมการบรษัิท

กรรมการผูจั้ดการ

รองกรรมการผูจั้ดการ

ผูจั้ดการทั่วไป

ฝ่ายปฎบิัตกิาร

ผูช้ว่ยผูจั้ดการทัว่ไป

ฝ่ายปฎบิัตกิาร

ผูจั้ดการฝ่ายผลติที1่ ผูจั้ดการฝ่ายผลติที2่,3

ผูจั้ดการฝ่ายผลติ www ผูจั้ดการฝ่ายซอ่มบ ารงุ

ผูจั้ดการฝ่าย
หอ้งปฎบิัตกิารวจัิย

ผูจั้ดการฝ่ายผลติที4่,5

(Sewing & Cutting )

ผูจั้ดการฝ่ายการผลติที่
4,5

(ประกันคณุภาพ)

ผูจั้ดการทั่วไป

ฝ่ายบรหิาร

ผูช้ว่ยผูจั้ดการทั่วไป

ฝ่ายบรหิาร

ผูจั้ดการฝ่ายวเิคราะห์
ตน้ทนุ

ผูจั้ดการฝ่ายบัญชี

ผูจั้ดการฝ่ายการเงนิ ผูจั้ดการทรัพยากรบคุคล

ผูจั้ดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูจั้ดการฝ่ายจัดซือ้

ผูจั้ดการฝ่ายระบบบรหิาร
คณุภาพ

ผูจั้ดการทั่วไป

ฝ่ายธรุกจิใหม่

ผูช้ว่ยผูจั้ดการทั่วไป

ฝ่ายธรุกจิใหม่ (Automotive)

ผูจั้ดการฝ่ายวศิวกรรม
การตลาด

( sewing )
ผูจั้ดการฝ่ายการตลาด

กลุม่ธรุกจิใหม่

ผูจั้ดการฝ่ายวศิวกรรม

การตลาด (Cutpart)
ผูจั้ดการฝ่ายการผลติ

( กระเป๋า / รองเทา้ )

ผูจั้ดการฝ่ายวศิวกรรม
การตลาด

( sewing )

ผูจั้ดการฝ่ายผลติ 
(โปรตนี)

ฝ่ายความปลอดภัยใน
การท างานและ
สิง่แวดลอ้ม

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

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

*นายอวยชยั  มติธนวิรุฬห์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 

 กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ คือ กรรมการบริษทัสองคน ไดแ้ก่ นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์
และนางสาวชุติมา บุษยโภคะ ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ  
 กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 6 คน  
 กรรมการบริษทัท่ีมาจากฝ่ายบริหาร จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์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 ารงสกุลวงษ ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ - - - 

 นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ  กรรมการ กรรมการ - - - 

 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ  กรรมการ - ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ 

 นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการ - กรรมการ ประธานกรรมการ - 

 นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ กรรมการ - กรรมการ - ประธานกรรมการ 

 นายอวยชยั มติธนวิรุฬห์  กรรมการ - - กรรมการ กรรมการ 

 นายทกัษะ บุษยโภคะ กรรมการ - - - - 

 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ กรรมการ - - - - 

 นายวศิน ด ารงสกุลวงษ ์ กรรมการ - - - - 
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8.2 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ ์ 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 ารงสกุลวงษ ์ กรรมการ 

*นายอวยชยั  มติธนวิรุฬห์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้บริษทัฯ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญั
ในเชิงรุก ทั้งบทบาทดา้นการตดัสินใจ และดา้นการก าหนดทิศทางและก ากบัดูแล ดงัน้ี 

 
1. ปฏิบติัหน้าท่ี ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 

ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งเคร่งครัด โดยยดึหลกั “ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทั
จดทะเบียน” ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

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

3. ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบกบักลยทุธ์และนโยบายท่ีส าคญั รวมถึงวตัถุประสงคเ์ป้าหมายทางการเงิน 
และแผนงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งก ากับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจดัการมีการปฏิบัติตามแผนงานท่ี
ก าหนดไวต้ามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าฝ่ายบริหารจะสามารถน า
วิสัยทศัน์ ทิศทาง และกลยทุธ์ท่ีก าหนดขึ้นไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ท่ีประกอบด้วยหลกัการและแนว
ปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานรวมทั้งลูกจา้งทุกคนไวอ้ย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้าง
ส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี สร้างความเขา้ใจและใหย้ดึถือปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด ควบคู่
ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทัฯ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. มีการก าหนดอ านาจอนุมติัในเร่ืองต่างๆ นอกเหนือจากอ านาจท่ีไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการไวใ้น
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 าคญัท่ีอาจเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอย่าง
ครบถว้นและครอบคลุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการความเส่ียง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงดงักล่าว ตลอดจน
จดัใหมี้การควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 
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8. สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการท่ี 
เก่ียวโยงกัน 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. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต าแหน่งบริหารท่ีส าคัญทุกระดับอย่าง

เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสเป็นธรรม โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ตั้งแต่ระดบั
รองกรรมการผูจ้ ัดการขึ้นไปถึงกรรมการผูจ้ัดการ จะได้รับการแต่งตั้งโดยใช้มติเสียงข้างมากของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

14. ตอ้งรายงานให้บริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียเก่ียวกบั
การบริหารจดัการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

15. กรรมการบริษทัทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง 
หากมีภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ใหแ้จง้ต่อประธานกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบ 

16. กรรมการบริษทัตอ้งให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นอย่างย ัง่ยืนของสังคมไทย โดยเร่ิมตน้ท่ีการยกระดบัชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชุมชนรอบโรงงานใหดี้ขึ้น เพื่อใหชุ้มชนและโรงงานสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

17. สนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ มีการด าเนินงานในการต่อตา้นทุจริต คอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ เพื่อความกา้วหนา้
และการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 

8.3 คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการบริหาร จ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ์ ประธานกรรมการ 
2 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ กรรมการ 

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

ต่างๆ ของบริษทัฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
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2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ 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 หรือผูบ้ ริหาร
ระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ัดการ หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัฯ เป็นผูมี้
อ านาจแทนบริษทัฯ ท่ีจะลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน 

5. ก ากบัดูแลและอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายใหบุ้คคล
ใดบุคคลหน่ึง หรือหลายคนกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารและด าเนินกลยทุธ์
ตามท่ีเห็นสมควรได ้ 

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

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

      ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็น
การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู ้รับมอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมั ติรายการดังกล่าว ตามท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการ
ท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 
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8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 
         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 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 

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

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนการใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

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

ตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่าน 
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ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎ
บตัร(Charter) 

ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ในการปฏิบติัหน้าท่ีหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือการ
ทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน หรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

8.5 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

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

*นายอวยชยั  มติธนวิรุฬห์ ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีการก าหนดค่าตอบแทน  รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผลส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการ
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. รับทราบและให้ขอ้เสนอแนะเร่ืองการปรับโครงสร้างองคก์รและระดบังาน รวมทั้งการประเมินผลและ
พิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบักรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรงตามบทบาทหนา้ท่ีและคณะกรรมการบริษทั มีความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษทั ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
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8.6 คณะกรรมการสรรหา 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

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

       หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษทัหรือกรรมการผูจ้ัดการ เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใส 
2. คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ เม่ือมีต าแหน่งว่างลง (จากการลาออก 

หรือครบวาระ) เพื่อเสนอคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อด าเนินการแต่งตั้ง  โดยค านึงถึง
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขดัแยง้กบับริษทั (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบติัของกรรมการท่ี
ตอ้งการสรรหา ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

3. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ เพื่อท าหน้าท่ีกรรมการเฉพาะเร่ือง  โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง คุณสมบติั ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติั
หน้าท่ีกรรมการเฉพาะเร่ืองนั้ น ๆ  และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ ง ยกเว้น 
คณะกรรมการสรรหา ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ง 

4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

            ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการ
เป็นกิจการท่ีมีการก ากบักิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
กรรมการเป็นการล่วงหนา้ไดภ้ายในวนัท่ี 18 มกราคม 2562 บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษทั จะตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ดงัน้ี 

(1)      มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  และกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

(2)   มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ ด้วยความ
ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับ
บริษทัฯ ได้อย่างเต็มท่ี มีคุณวุฒิ วยัวุฒิท่ีเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ี
สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการ
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แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติัการท างาน และ
จริยธรรมท่ีดีงาม รวมทั้งเป็นท่ียอมรับจากสังคม 

(3)   มีความรู้ความสามารถท่ีส าคญัอย่างนอ้ยดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น ดา้นธุรกิจของบริษทั บญัชีและ
การเงิน การบริหารเชิงกลยทุธ์ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี กฏหมาย และกฎระเบียบต่างๆ 

 
คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผูพ้ิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ แลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ก่อนน าเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใ่หแ้ก่บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ี
ประชุมท่ีเลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงช้ีขาด 
 
ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ

กรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีออก แบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ใหก้รรมการออกตามจ านวนใกลเ้คียง
ท่ีสุดกบัสัดส่วน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้นให้จบัสลากออก 
ส่วนในปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้
จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

8.7 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2562 
 

8.8 ค านยิามกรรมการอสิระ 
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
คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย
นั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการ 

3. ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ
บริษทัผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

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

รายช่ือคณะกรรมการ  
 กรรมการบริษัท  

 
การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท้ังหมด 

กรรมการตรวจสอบ 
 

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมท้ังหมด 

 
กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมท้ังหมด 

กรรมการสรรหา 
 

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมท้ังหมด 

 
การประชุม 

ผู้ถือหุ้นปี 2561 

 นายองอาจ    ด ารงสกุลวงษ ์ 5/5 - - - 1/1 

 นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ  5/5 - - - 1/1 
 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ  5/5 4/4 1/1 1/1 1/1 
 นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ 5/5 4/4 1/1 - 1/1 
 นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ 5/5 4/4 - 1/1 1/1 
 นายอวยชยั มติธนวิรุฬห์  1/5 - 1/1 1/1 0/1 
 นายทกัษะ บุษยโภคะ 5/5 - - - 1/1 
 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ 4/5 - - - 1/1 
 นายวศิน ด ารงสกุลวงษ ์ 5/5 - - - - 
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5. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
6. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

7. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

8.9 ผู้บริหาร 
            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูบ้ริหารจ านวน 7 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายองอาจ   ด ารงสกุลวงษ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2 นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3 นางสาววรรณวิสา   ด ารงสกุลวงษ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบริหาร 
4 นายวศิน   ด ารงสกุลวงษ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการตลาด / ฝ่ายประกนัคุณภาพ / ฝ่ายผลิต 
5 นายวริทธ์ิ   ด ารงสกุลวงษ ์ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการตลาด 
6 นายฮิโรโนริ   อิเดะ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการตลาด 
7 นางมาลินทิพย ์   เลวิจนัทร์ Chief Finance Officer 

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

89/16 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง นางสาววรรณวิสา ด ารงสกุลวงษ์ ท าหน้าท่ีเลขานุการบริษทั เพื่อปฏิบติั
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และประชุมผูถื้อหุ้น ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ 

2. ท าหน้าท่ีก ากับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติ งานท่ีสอดคล้อง และเป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสอดคลอ้งกบัมติท่ีประชุมคณะกรรมการ/ ผูถื้อหุ้น และหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. สนับสนุนการจดัให้กรรมการ / ผูบ้ริหารไดรั้บความรู้และเขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง 

4. จดัอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีแก่กรรมการปัจจุบนัและท่ีได้รับ
แต่งตั้งใหม่ 

5. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ก าหนดกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารควรรับทราบ 
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6. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีจดัท าและจดัเก็บรักษาเอกสาร
ส าคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือ นดัประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั และผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

8.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 8.11.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 24.45 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
  8.11.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ และมีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรอง และ
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา โดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมในดา้นต่าง  ๆ รวมถึงพิจารณาจาก
ขนาด การขยายตวัทางธุรกิจ การเติบโตทางผลก าไรของบริษทัฯ และค่าตอบแทนของบริษทัฯ จะอยูร่ะดบั
เดียวกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการ จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ 
จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน  

ในปี 2562 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่กรรมการบริษทั เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3.43 ลา้น
บาท แบ่งเป็น 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.93 ลา้นบาท 
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1.5 ลา้นบาท 

รายช่ือคณะกรรมการ  
 ค่าตอบแทน 

กรรมการบริษัท 
(บาท) 

 ค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

(บาท) 
รวมทั้งส้ิน 
(บาท) 

1 นายองอาจ    ด ารงสกุลวงษ ์ 480,000 - 480,000 

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 มติธนวิรุฬห์  250,000 - 250,000 

7 นายทกัษะ บุษยโภคะ 300,000 - 300,000 

8 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ 300,000 - 300,000 

9 นายวศิน ด ารงสกุลวงษ ์ 300,000 - 300,000 

   รวม 2,830,000 600,000 3,430,000 
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8.11.1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 บริษทัฯ มีเกณฑใ์นการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ความรู้
ความสามารถและผลประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล โดยจะค านึงถึงหลักความยุติธรรมและเป็น
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะสามารถรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการไวไ้ด้ 
รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี เหมาะสมกบัหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบไปดว้ย เงินเดือน โบนสัและค่าตอบแทนอ่ืน  
 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 21.02 ลา้นบาท 
 8.11.2 ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยท่ีพนกังานส่งเงินเขา้เป็นเงินสะสมโดยสมคัรใจและบริษทั
ฯ จ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัคือ ร้อยละ 2 ของเงินเดือน ส าหรับเงินกองทุนท่ีจดทะเบียนน้ี บริหารโดยผูจ้ดัการ
กองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง โดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2542  

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 6 ราย จ านวนเงินรวม 0.24 
ลา้นบาท 
 ส าหรับสวสัดิการอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัฯ จดัให้ส าหรับพนักงาน เช่น  ประกนัสุขภาพและประกนักลุ่ม การ
ตรวจสุขภาพประจ าปีตามแผนการตรวจท่ีแบ่งตามช่วงอายุของพนกังาน เงินช่วยในงานฌาปนกิจของครอบครัว
พนกังาน เคร่ืองแบบพนกังาน การเท่ียวและการเล้ียงสังสรรคป์ระจ าปี เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

8.12 รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
 

ล าดับ ช่ือ 

หุ้นสามัญบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด(มหาชน) 

ณ วันที่  ณ วันที่   เพิม่ / (ลด) 

1 มกราคม 2562  31 ธันวาคม 2562  ระหว่างรอบปีบัญชี 

1 นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์ 137,097,414.00  153,806,831.00 16,709,417.00 

2 นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 112,406,015.00  122,406,015.00  10,000,000.00  

3 นายสมชาติ ลิมปานุภาพ         650,000.00                         850,000.00  200,000.00 

4 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์         116,666.00                         116,666.00  - 

5 นายทกัษะ บุษยโภคะ      2,227,000.00  2,227,000.00  - 

6 นายวศิน ด ารงสกุลวงษ ์    25,133,333.00  28,333,333.00 3,200,000.00 

7 นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ - -  - 

8 นายอวยชยั   มติธนวิรุฬห์ -  -  - 

9 นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ -  -  - 

10 นางสาววรรณวิสา ด ารงสกุลวงษ ์    26,833,333.00  28,333,333.00 1,500,000.00  

11 นายวริทธ์ิ ด ารงสกุลวงษ ์    26,833,333.00  28,333,333.00 1,500,000.00  

12 นายฮิโรโนริ  อิเดะ - - - 

13 นางมาลินทิพย ์ เลวิจนัทร์ - -  - 
 

หมายเหต ุ
1. บริษทั อินเตอร์ ไฮด์ จ ากัด(มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 594,998,274 บาท ทุนช าระแลว้ 592,805,637 บาท 
(592,805,637 หุน้) 
2. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.23/2551 ค  าว่า “ ผูบ้ริหาร ” หมายความว่า ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารง
ต าแหน่งระดบับริหาร ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูค้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร และให้หมายความรวมถึงผู ้
ด ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
3. หลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามญัของบริษทัท่ีถือโดยกรรมการและผูบ้ริหารให้รวมถึงหุ้นสามญัท่ีถือโดยคู่
สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะดว้ย 
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8.13 บุคลากร 
 บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อคุณค่าของพนกังานและถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งต่อการด ารงอยู่และ
การเติบโตขององค์กร บริษทัฯมีนโยบายในการพฒันาความรู้และส่งเสริมศกัยภาพของพนกังานอย่างต่อเน่ือง 
โดยสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะและศกัยภาพท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคต ผ่านการฝึกอบรม สัมมนาจากทั้งภายในองค์กรและสถาบนัภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในศาสตร์เฉพาะด้าน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความต่ืนตัวท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้อนัจะเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนความสามารถขององคก์รและเพื่อ
รับมือกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 นอกจากน้ี ผูบ้ริหารในทุกระดับจะรับบทบาทส าคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และสนับสนุน
พนกังานโดยการเป็นโคช้และพี่เล้ียง เพื่อร่วมกนัสร้างความส าเร็จในงานท่ีรับผิดชอบและเติบโตไปพร้อม ๆ กนั  
             ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีพนกังานรวมกนัทั้งหมด 1,045 คน  โดยในปี 2562 บริษทัฯ ได้
จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 249.36 ลา้นบาท ผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบ้ียขยนั 
โบนสั เงินสบทบกองทุนประกนัสังคม เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการอ่ืน ๆ   

นอกจากน้ี บริษทัย่อยไดแ้ก่ บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั ไดจ่้ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานใน
ลกัษณะเดียวกนักบับริษทัฯ รวมเป็นเงิน 7.55 ลา้นบาท 

 
 
 

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

พนกังานรายวนั (คน) 761 46 
พนกังานรายเดือน (คน) 284 - 
จ านวนพนกังานรวม (คน) 1,045 46 
ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 249.36 7.55 
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9.การก ำกบัดูแลกจิการ 
บริษทัฯ  ตระหนักอยู่เสมอว่า การด ำเนินธุรกิจตามหลกัการก ำกบัดูแลกิจการท่ีดีและมีจรรยาบรรณ 

ธุรกิจท่ีโปร่งใสและตรวจสอบไดน้ั้น ถือเป็นปัจจยัพื้นฐานส ำคญัท่ีช่วยให้บรรลุหน่ึงในพนัธกิจของบริษทัฯ 
ท่ีวา่ “สร้างผลก าไรและเพิ่มพูนคุณค่าแก่ผูถื้อหุน้ภายใตพ้ื้นฐานแห่งจรรยาบรรณ” 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ช่วยยกระดบัการด ำเนินงานของบริษทัฯ ให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเช่ือ 
มัน่ให้กบัผูถื้อหุ้นและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ 
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ท ำการเผยแพร่นโยบายการก ำกับดูแลกิจการ หลักการและแนวปฏิบัติผ่านทาง 
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.interhides.com 

 
บริษทัฯ มีวตัถุประสงค์ท่ีจะให้บริษทัฯ เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการด ำเนินธุรกิจฟอกหนัง   

ท่ีมีการก ำกบัดูแลกิจการและการบริหารจดัการท่ีดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ 
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มโดยรวม มีคุณธรรม ความโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได ้โดยบริษทัฯ ไดก้ ำหนด 
นโยบายดา้นการก ำกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารและพนกังานยึดเป็นแนวทาง ใน
การปฏิบติั ดงัน้ี 

1. การปฏิบติัต่อผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัดว้ยความเป็นธรรม  
2. ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระท ำของตนเอง สามารถช้ีแจงและอธิบายการตดัสินใจนั้นได ้
3. มีส านึกรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ  
4. การมีวิสัยทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์รในระยะยาว  
5. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด ำเนินธุรกิจโดยมีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่าง

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  
6. ความโปร่งใส่ในการด ำเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบไดแ้ละเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
    
             บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจฟอกหนงั ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งพึ่งพา
และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างดี จึงให้ความส าคญักบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีกระบวนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างดี เพื่อป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดป้ลูกฝังแนวคิดและแนวทางการปฏิบติัของบุคลากรโดยมุ่งเนน้กระบวนการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัยิง่ต่อการเติบโตอยา่งแขง็แกร่ง มัน่คง และยัง่ยนืขององคก์ร 
 
9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี 
 9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ และไดก้ าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยต่อสาธารณะผา่นส่ือต่าง ๆ ของ 
บริษทัฯ  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการปรับปรุงและพฒันาแนวทางการใช้สิทธิ และส่งเสริม อ านวยความ
สะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เพื่อประโยชน์สูงสุดอยา่งสม ่าเสมอ ดงัน้ี 

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

(2) ก าหนดใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นประจ าทุกปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทั
ฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษท่ีอาจกระทบ หรือเ ก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัสามารถ
เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ได ้

(3) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม
ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุมผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นเร่ือง ๆ 
อยา่งชดัเจน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการผ่านทางเวป็ไซตข์องบริษทัฯ โดยเผยแพร่ขอ้มูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อ
หุ้น ส าหรับหนงัสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรายละเอียดขอ้มูลแต่ละวาระ พร้อมค า
ช้ีแจงเหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุม
พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมต้อง
แสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ในเว็ปไซต์
ของบริษทัฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นการล่วงหน้า และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าอย่าง
นอ้ย 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเพื่อการตดัสินใจในการลง
มติอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส พร้อมทั้งลงประกาศในหนงัสือพิมพท์ั้งฉบบัภาษาไทย
และภาษาองักฤษติดต่อกัน 3 วนัก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 3 วนั เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียก
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ ส าหรับใหผู้ถื้อหุน้เตรียมตวัมาร่วมประชุม 

(4) บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วม
ประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบอ านาจแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกบั
หนังสือนัดประชุม ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนไดต้าม
แบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด พร้อมขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทั
ก าหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบนัหรือผูถื้อหุ้นท่ี
เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ
ดูแลหุ้น บริษทัฯ ไดป้ระสานงานเร่ืองเอกสารและหลกัฐานท่ีจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมเป็น
การล่วงหนา้ เพื่อใหก้ารลงทะเบียนในวนัประชุมเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

(5) บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นส่งค าถามเพื่อสอบถามขอ้มูลแต่ละวาระหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ของบริษทั
เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ผา่นอีเมล companysecretary@interhides.com  หรือตามท่ี
อยูข่องบริษทัฯ โดยหากผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงท่ีเลขานุการ
บริษทั ผา่นช่องทางดงัน้ี 
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ท่ีอยู ่678 หมู่ท่ี 2 ซอย ที.เจ.ซี ถนนสุขมุวิท ต าบลบางปูใหม่ อ  าเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศพัท ์ (662)028-9728-37 
โทรสาร (662)028-9738-39 
อีเมล companysecretary@interhides.com 

 
(6) บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ณ หอ้งประชุม เพทาย เพชรชมพู โรงแรมดิ

เอมเมอรัลด์ ตั้ งอยู่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กทม. 10400 อีกทั้งสามารถเดินทางได้ด้วย
รถไฟฟ้าใตดิ้น (สถานีห้วยขวาง)ใชท้างออกหมายเลข 3 และเดินยอ้นมาทาง โรบินสัน รัชดา ห่าง
จากสถานีหว้ยขวางประมาณ 300 ม. (ใชเ้วลาประมาณ 4 นาที) 

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

(8) บริษทัฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยนัการลงคะแนนในทุกวาระท่ีจะต้องมีการลงมติเพื่อความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุม
จะสอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะคนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  ขอให้ผู ้
ถือหุ้นหรือรับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  ชูมือและลงคะแนนในบัตรยืนยนัการ
ลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือ และเจา้หนา้ท่ีจะบนัทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โคด้ท่ีบตัร
ยนืยนัการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบตัรดงักล่าว ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยใหล้งคะแนนและลงลายมือ
ช่ือในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไม่ตอ้งชูมือ และจะเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุก
ใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่กรรมการ
อิสระ บริษทัฯ จะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้ 

(9) บริษทัฯ ไดร้ะบุการมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผู ้
ถือหุน้ หากกรรมการท่านใดมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพิจารณาวาระใด ประธาน
ท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระนั้น โดยกรรมการท่านท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียท่านนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

(10)  รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะถูกรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบได้
ภายหลงัจากเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนน
มากกว่าปกติ ประธานในท่ีประชุมอาจขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ไปก่อน 
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เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็
จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

(11)  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีตวัแทนของผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนับ
คะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทยเขา้ร่วมสังเกตการณ์อีกดว้ย 

(12)  บริษทัฯ ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้ 
สามารถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยู่ระหว่างพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็น
องคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป จึงอาจท าใหมี้ผูอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ไม่เท่ากนัได ้

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

(14)  ในแต่ละวาระการประชุม ผูถื้อหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัได ้หากมีผูถื้อหุน้
ไม่นอ้ยกวา่หา้คนร้องขอ และท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากใหล้งคะแนนดว้ยวิธีลบั 

(15)  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2562 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามล าดบัในระเบียบวาระ
ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงล าดับ
วาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีก าหนดไวใ้น
หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระครบถว้นแลว้ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีมีความสนใจก่อนปิด
การประชุม 

(16)  บริษทัฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระผา่นระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม 

(17)  บริษทัฯ มีการบนัทึกรายงานการประชุมอย่างครบถว้น ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
รายช่ือกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติท่ี
ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงค าถาม ค าช้ีแจงและความคิดเห็นของผูถื้อหุ้นท่ี
เสนอในท่ีประชุม และจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ให้แลว้เสร็จภายใน 
14 วนั นับแต่วนัประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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(18)  ภายหลงัการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาค าถามและขอ้เสนอแนะของผู ้
ถือหุ้นท่ีรวบรวมไดจ้ากการจดัประชุมเพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการท่ีเหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการ
จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีต่อไปใหดี้ยิง่ขึ้น 

             9.1.2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจได้ว่าบริษทัฯ มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม
กนัและเป็นธรรมในเร่ืองต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ก าหนดให้มีการใชสิ้ทธิอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่และราย
ย่อยในการประชุมผูถื้อหุ้น ก าหนดแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเท่าเทียม รวมทั้งป้องกนัไม่ให้มีการขดัแยง้
ของผลประโยชน์หรือการใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ การเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ จดัให้ด าเนินการประชุมผุถื้อหุ้นตามล าดับวาระ ท่ีได้แจ้งไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และมี
นโยบายท่ีจะไม่เพิ่มวาระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ โดยมีการจดัสรรเวลาในการประชุมอย่าง
เพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามในท่ี
ประชุม 
           9.1.3 บทบำทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯ มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม และถือมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม ด าเนิน
ธุรกิจโดยยึดหลกัการสร้างคุณค่าร่วมกนัระหว่างองคก์รและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ คู่
แข่งขนัทางการคา้ เจา้หน้ี หน่วยงานภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประโยชน์
ร่วมกนั โดยมีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  ากบัดูแลใหมี้การด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด   
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มี
ระบบบญัชีและการเงินท่ีมีความเช่ือถือได ้สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้นโดยค านึงถึงการเจริญเติบโต
ของบริษทัฯ ในระยะยาว และผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานทุกคน ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้ งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท่ี้ เก่ียวข้องอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่ด าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ ไม่
แสวงหาประโยชน์ใหต้นเอง และไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก 
 กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ : บริษทัฯ มีนโยบาย “มุ่งมัน่พฒันา เทคโนโลยีล ้าหนา้ ส่งตรงเวลา สินคา้คุณภาพ” 
มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า และผูบ้ริโภคท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีมี
คุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และยกระดบัมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี
และยัง่ยืน จดัให้มีช่องทางการส่ือสารเพื่อให้ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการ ไม่ก าหนด
เง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง  ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างโปร่งใส
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และเท่าเทียมกนั และใหค้วามส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มูล
ดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือเพื่อประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
 กำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ : ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์
ร่วมกบัคู่คา้ โดยการปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาท่ีก าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ พร้อมปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง 
ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบล่วงหนา้ เพื่อหา
แนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล และรักษาความลบัของคู่คา้อย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ 
รวมถึงไม่น าขอ้มูลของคู่คา้มาใชเ้พื่อประโยชนท์ั้งต่อตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ : บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใต้
กรอบแห่งกฎหมายและยึดกติกาการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม บริษทัฯ จะปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนั
อยา่งเสรีและเป็นธรรม ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา ใหร้้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดย
ปราศจากมูลความจริง 
 กำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี้ : บริษทัฯ จะปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด 
รายงานฐานะทางการเงินของบริษทัฯ แก่เจ้าหน้ีด้วยความซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหน้ีอย่าง
สม ่าเสมอและแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในสัญญา เพื่อร่วมกนัหาแนว
ทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 กำรปฏิบัติต่อพนักงำน : มุ่งมัน่พฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม และ
บรรยากาศการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม ดูแลความปลอดภยั และรักษา
สภาพแวดลอ้มการท างาน ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา ถ่ายทอดความรู้ และยกระดบัความสามารถของพนกังาน 
รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ก าหนดและต่อยอดการ
ปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร ดว้ยตระหนกัวา่พนกังานทุกคนเป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัและมีคุณค่า น ามาซ่ึงความส าเร็จ 
ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน  บริษทัฯ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและ
สนบัสนุนต่อกลยทุธ์/เป้าหมายธุรกิจ และจดัวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้
กบัธุรกิจชั้นน า โดยมีความชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งกลุ่มบริษทั โดยการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลเป็นเร่ืองขององคก์ร ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานทุกคน 

- องค์กรจะคดัสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ และพฒันา
ความรู้ความสามารถใหมี้ประสิทธิภาพในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบอยา่งต่อเน่ือง 

- ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ท่ีวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและสนบัสนุนการพฒันา
พนกังานอยา่งต่อเน่ืองและเสมอภาค 

- พนกังานมีโอกาสเท่าเทียมในการพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง 
 บริษทัฯ ยงัให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทนและ
แรงจูงใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ผลส าเร็จของงาน ทศันคติ และศกัยภาพของพนักงานท่านนั้น ๆ บริษทัฯ  
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ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างาน มีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยท่ีดี ดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
 กำรปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม: บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นความปลอดภยั คุณภาพชีวิต และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยการมีการวิจัยเร่ือง
กระบวนการก าจดัของเสียและการน ากากอุตสาหกรรมให้กลบัมาใช้ได้อีก เพื่อลดปัญหาขยะอุตสาหกรรม 
ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเน่ืองและจริงจงั  
 กำรให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพ ควำมมั่นคงปลอดภัย ชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม: บริษัทฯ ให้
ความส าคญัต่อความปลอดภยั สุขภาพและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึงการมีระบบความปลอดภยัในการ
ท างานส าหรับพนักงาน ผูรั้บเหมา ผูแ้ทนจ าหน่าย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ผูรั้บผิดชอบสูงสุดดา้นความปลอดภยั
และชีวอนามยัภายในองคก์รคือ กรรมการผูจ้ดัการ  และความรับผิดชอบน้ีจะถูกส่งต่อให้กบัผูบ้ริหารตามสาย
งานภายในองค์กรเป็นล าดบั ๆ ไป  บริษทัฯ จะด าเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกนัความสูญเสียใน
รูปแบบต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการท างาน การสูญหายหรือ
เสียหายในทรัพยสิ์น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั การปฏิบติังานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้น ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปลอดภัยต่อพนักงาน ผูป้ฏิบัติงานสมทบ และ
พนกังานของผูรั้บจา้ง ทั้งน้ี ถือเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานในการรายงานการเกิดอุบติัเหตุ 
หรือเหตุการณ์ โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้พร้อมด าเนินการตามแผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉิน 
พร้อมจดัประชาสัมพนัธ์และส่ือสาร เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กับพนักงานและการปลูกจิตส านึ กด้าน
คุณภาพ ความปลอดภยั ชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นวิถีด าเนินชีวิตประจ าวนัของพนกังาน 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายความปลอดภยั ชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์พลงังาน เพื่อให้
สอดคลอ้งกับนโยบายของบริษทัฯ ท่ีว่า “ อินเตอร์ไฮด์ก้าวไกล รักความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม” โดยมี
รายละเอียดนโยบาย ดงัน้ี 

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

(2) สนบัสนุนส่งเสริมใหมี้กิจกรรมความปลอดภยัต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน ท่ีจะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของพนักงาน เช่น การอบรมจูงใจ 
ประชาสัมพนัธ์ เกมส์การแข่งขนั เป็นตน้ โดยท่ีนโยบายส่ิงแวดลอ้มจะได้รับการปฏิบัติและ
เผยแพร่แก่พนกังานทุกคน ทุกระดบั 

(3) ความปลอดภยัในการท างาน การมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษพ์ลงังาน ถือ
เป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบอนัดบัแรกตลอดเวลาท่ีปฏิบติังานของพนกังาน 
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(4) พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงสภาพในการท างาน ทั้งด้านความปลอดภยั ชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และการอนุรักษ์
พลงังาน 

(5) สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท างานให้เกิดความปลอดภยั ปรับปรุงระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงกระบวนการผลิตของบริษทั เพื่อให้เกิดการพฒันาและ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

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

 ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดับ จะตอ้งกระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผูน้ าอบรม  ฝึกสอน จูงใจให้
พนกังานปฏิบติัดว้ยวิธีท่ีย ัง่ยนื ปลอดภยั และใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
 
 ช่องทำงกำรติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผา่นช่องทางดงัต่อไปน้ี 
ซ่ึงขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวม กลัน่กรองเพื่อรายงานต่อผูบ้ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
บริษทัตามล 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) พนักงานหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย เสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางท่ีก าหนด โดยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ถือเป็น
ความลบัและจะเปิดเผยเท่าท่ีจ าเป็น บริษทัฯ มีมาตรการในการคุม้ครองผูใ้ห้เบาะแสหรือผูร้้องเรียน
หรือแหล่งขอ้มูล ผูร้้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษทัฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมหรือ
บริษทัฯ อาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ตอ้งร้องขอ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้
จะเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภยั 

(2) บริษทัฯ ด าเนินการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน ขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ โดยจะด าเนินการอย่างรัดกุมเพื่อให้
ทราบขอ้เทจ็จริงภายใน 30 วนั ทั้งน้ี จะมีการรายงานความคืบหนา้ใหก้บัผูแ้จง้เร่ืองไดรั้บทราบในกรณี
ท่ีสามารถระบุผูใ้หข้อ้มูลได ้

(3) กรณีท่ีพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะก าหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตดัสินและพิจารณา
บทลงโทษและรายงานเร่ืองทุจริตและขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัต่อไป 

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

ตอ้งด าเนินการอย่างครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนั น่าเช่ือถือ ไม่ท า
ใหส้ าคญัผิด เพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนและไม่ขดัต่อขอ้ก าหนดดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงาน
ก ากบัดูแล นอกจากนั้น ขอ้มูลส าคญัยงัรวมถึง รายงานการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และการปฏิบติัตามนโยบายต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ จะไดรั้บการเปิดเผยอย่างครบถว้น 
โปร่งใส ทนัเวลา คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 

- เปิดเผยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ผ่านช่องทางต่าง 
ๆ เช่น รายงานประจ าปี เวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

- เปิดเผยรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และไม่ขัดต่อข้อก าหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทาง
การเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี 

- เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ังของ
การประชุมและ จ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมการประชุมในปีท่ีผา่นมาและความเห็น
จากการท าหน้าท่ี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่ างต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการบริษทัในรายงานประจ าปี 

- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ี และความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี ทั้งน้ี 
จ านวนค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็น
กรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 

- เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางออ้ม 
เช่น การถือหุน้ของคู่สมรส ไวใ้นรายงานประจ าปี 

- กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด 

- เปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ทนัต่อเหตุการณ์
ปัจจุบนัท่ีเกิดขึ้น นอกเหนือจากท่ีไดเ้ผยแพร่สู่ขอ้มูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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9.1.5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
       คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั กฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการพิจารณาและใหค้วาม
เห็นชอบ ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจดัการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นต้น 
พร้อมทั้งติดตามดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุ้นภายใตม้าตรฐานจริยธรรมดว้ยความสุจริตและความระมดัระวงั 
 

9.2 กำรก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยและทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกจิ 
 คณะกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้
สอดคลอ้งและตอบรับกบัสภาวะทางธุรกิจท่ีเปล่ียนไป ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน 
งบประมาณ แผนงาน โดยก าหนดใหมี้การทบทวนเป็นอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
  

9.3 ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบักิจการท่ีบริษทัฯด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั ทั้ง

ในระดับบริหาร และระดับปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายทางธุรกิจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งไดก้ าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการ
ด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์น
ของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจาก
กนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบั
ระบบการเงิน โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผิดชอบ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่า การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญั
ของบริษทัฯไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดใหมี้การรายงานการ
ด าเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
 

9.4 กำรป้องกนัควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทส าคญัในการสอดส่องดูแลและจดัการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ โดยไดก้ าหนด
แนวทางในการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม
เป็นส าคญั ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รวมถึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ และไม่มี
ส่วนร่วมในการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
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9.5 กำรก ำกบักำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก าหนดของ กลต. นโยบาย กฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมาย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทัฯ รวมถึงมีการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) 
อยา่งเหมาะสม 
 

9.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีใหก้บั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นส านกั

งานสอบบญัชีประจ าปี 2561 รวม 2.24 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชี ไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับริษทัฯ / ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

 
9.6.1 ค่าตอบแทนการสอบบญัชี(Audit Fee)   

 
 
 

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี 2562 2561 2560

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน)

คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีและสอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำล 1,300,000  1,300,000  1,199,000  

คำ่สอบทำนรำยงำนประจ ำปี 150,000      150,000      150,000      

รวม 1,450,000  1,450,000  1,349,000  

บริษทั อนิเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากดั 

คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีและสอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำล 486,000      486,000      486,000      

คำ่สอบทำนรำยงำนประจ ำปี -              -              -              

รวม 486,000      486,000      486,000      

บริษทั อนิเตอร์ กรีน จ ากดั

คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีและสอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำล 308,000      308,000      308,000      

คำ่สอบทำนรำยงำนประจ ำปี -              -              -              

รวม 308,000      308,000      308,000      

รวมสุทธิ 2,244,000  2,244,000  2,143,000  
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9.6.2 ค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี  
บริษทัฯและบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการ

ลงทุนในรอบปีท่ีผา่นมา เป็นจ านวนรวม 0.20 ลา้นบาท ดงัรายละเอียด 

 
 

 ในทุก ๆ ปี บริษทัฯ ไดเ้ชิญบริษทัผูส้อบบญัชีอ่ืน มาเสนอบริการสอบบญัชี เพื่อใหเ้กิดการเปรียบเทียบ
ราคาและบริการ และบริษทัฯ ไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบติัท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าว ตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานก.ล.ต. และ
ไดห้มุนเวียนไม่ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีติดต่อกนัเกิน 5 ปี ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของก.ล.ต. 

หน่วย : บำท

บริษทั 2562 2561 2560

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 100,000      100,000      100,000      

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ำกดั 100,000      100,000      80,000        

บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ำกดั -              -              -              

รวมสุทธิ 200,000      200,000      180,000      
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10. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ ทั้งรายงานทางการเงินและขอ้มูล

อ่ืน ๆ ท่ีส าคญัหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและทนัต่อเวลาให้กบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และ

บุคคลทัว่ไป 

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารน าข้อมูลภายในของบริษทัฯซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อ 

สาธารณชนไปใช้ในการซ้ือขายหลกัทรัพยร์วมทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ 

ผูอ่ื้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม นอกจากน้ี กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ 

รวมทั้ งบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าว ต้องไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯใน

ระยะเวลา 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งไดแ้จง้ให้กรรมการและผูบ้ริหาร เขา้ใจถึง

ภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯตลอดจนการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 

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

รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

ในระหว่างปีท่ีผ่านมา กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่าง

เคร่งครัด นอกจากน้ี บริษทัฯไดก้ าหนดใหก้รรมการบริหาร ซ่ึงเป็นพนกังานประจ าของบริษทัฯ (หรือบริษทั

ย่อย) และผูบ้ริหาร ไม่สามารถซ้ือขาย โอนหุ้นของบริษทัฯในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ให้แก่สาธารณชน และ 2 ว ัน หลังเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ซ่ึงในช่วงปี ท่ีผ่านมา ฝ่ายบริหารทั้ ง

กรรมการบริหารและผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งเคร่งครัดเช่นกนั 

มาตรการลงโทษ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดโทษทางวินยัส าหรับผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบริษทัฯ 

ไปใชห้รือน าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษทัฯ ไดรั้บความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณีไดแ้ก่

การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็น

พนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกแลว้แต่กรณี 
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11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

เป้าหมายส าคญัของการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ คือการหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจเป็นภยัต่อการ
ด ารงอยูห่รือเป็นอุปสรรคต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ขณะเดียวกนัการบริหารความเส่ียง ก็
ช่วยให้การตดัสินใจและการบริหารงานของบริษทัฯ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างมูลค่าแก่องคก์รได้
ในระยะยาว อนัจะน ามาสู่ความยัง่ยนืขององคก์รในท่ีสุด  

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 โดยมี ฝ่าย
ตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียงและระบบการก ากับดูแลกิจการในการ
ปฏิบติังานของทุกหน่วยงานของบริษทั โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหาร
ความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเส่ียงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษทัฯ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะน าผลการตรวจสอบไปพิจารณา ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขใน
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันางานใหมี้คุณภาพ และฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัใหมี้ระบบการติดตามการ
ด าเนินการของบริษทัฯ อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งยงัจดัให้มีหน่วยงาน Compliance เพื่อท าหน้าท่ีติดตามศึกษา
กฎหมาย ประกาศ ค าสั่งท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ เผยแพร่ให้พนกังานท าความเขา้ใจ ตลอดจนก ากบัดูแลให้
บริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจและการปฏิบติังานโดยถูกตอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัฯไดรั้บทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดส้อบทานและรับทราบผล
การปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานของหน่วยงานต่ าง ๆ เพื่อให้
ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ จะประเมิน
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ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองคป์ระกอบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกส้ินปี 
ส าหรับปี 2561 นั้นคณะกรรมการบริษทัฯ ไดส้รุปความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในของบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี  26  กุมภาพนัธ์ 2562 เห็นวา่
โดยรวมบริษทัฯและบริษทัย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสมกบัลกัษณะของ
ธุรกิจ และไม่พบขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อความเช่ือถือได ้
โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีระบบ
ควบคุมภายใน ในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ  รวมถึงการท า
ธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้  

 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก าหนดให้มีผงัโครงสร้างการบริหารองค์กร ซ่ึงปรับเปล่ียนให้เหมาะสม

สอดคลอ้งกับการเติบโตของธุรกิจ และสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ มีการทบทวนนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ และส่ือสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานได้รับทราบแนวนโยบายและ
เป้าหมายหลกัขององค์กรโดยทัว่ถึง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั เอ้ืออ านวยให้พนักงานสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกบั
งานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในในเร่ืองจริยธรรมและคุณภาพของคน ซ่ึง
เป็นการควบคุมท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดจิตส านึก (Soft Control) ควบคู่ไปกบัการควบคุมเชิงปฏิบติัการ สร้างบรรยากาศ
ของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน ท าให้ทั้ งพนักงานและผูบ้ริหารตระหนักถึง
ประโยชน์ของการควบคุมภายในและเกิดศกัยภาพในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยก าหนดเป็นขอ้พึงปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุ้น ต่อพนกังาน ต่อลูกคา้ ต่อคู่คา้ ต่อคู่แข่งทางการคา้ และต่อสังคมส่วนรวม รายละเอียดอยู่ภายใตร้ายงาน
การปฏิบติัตามหลกัก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในรายงานน้ี ทั้งน้ี เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งโดยรวมมีความเช่ือมัน่ต่อกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ในการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมืออาชีพ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็น
ธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ขององค์กรซ่ึงไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ตลอดจน 
ก าหนดมาตรการในการท าธุรกรรมใด ๆ ในลกัษณะท่ีไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อองคก์รและ
ไดมี้การติดตามใหมี้การปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
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2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
 

บริษทัฯ  มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายธุรกิจขององค์กรไวอ้ย่างชดัเจนสามารถปฏิบติัและ
วดัผลได ้โดยก าหนดไวเ้ป็นแนวทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ อ านาจหน้าท่ี สายการบงัคบับญัชา การรายงาน และ
ระเบียบวิธีปฏิบติังานแต่ละระดบัขององคก์รเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และคุณค่าหลกั 
(Core value) ขององคก์รไดอ้ย่างเหมาะสมในทุกส่วนงาน โดยพนกังานในทุกกระบวนการไดมี้ส่วนร่วมในการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ของกระบวนการท่ีตนเก่ียวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
เป้าหมายหลกัขององคก์รท่ีไดรั้บรู้ร่วมกนัอยา่งเกิดประสิทธิผล รวมทั้ง ไดมี้การสอบทานวตัถุประสงคเ์ป็นระยะ 
ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่วตัถุประสงคเ์หล่าน้ียงัมีความสอดคลอ้งโดยรวมกบัเป้าหมายของบริษทัฯ 
 

3. การระบุเหตุการณ์ท่ีเป็นความเส่ียง (Event Identification) 
 
บริษทัฯ ไดมี้การระบุความเส่ียงท่ีครอบคลุมต่อการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงแต่ละระดบั โดยมุ่งเนน้

ให้แต่ละหน่วยงานสามารถระบุความเส่ียงทั้ งเหตุการณ์หรือปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลเสียหายต่อ
วตัถุประสงค์ในระดบัองค์กรและระดบัปฏิบติัการของบริษทัฯ ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ทั้งจากปัจจยัภายในองค์กร
และปัจจยัภายนอกองค์กรโดยระบุถึงปัจจยัในทางบวก (Opportunities) และปัจจยัในทางลบ (Risks) เพื่อให้
สามารถหาแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในกระบวนการต่าง ๆ ภายในองคก์รไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั 

 
4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการประเมินความเส่ียงวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอกล่วงหนา้ถึง
สัญญาณอนัตรายท่ีอาจสร้างความเสียหายใหแ้ก่บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียง
ทุกปี ทั้งน้ี การประเมินดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง ซ่ึงตอ้งการการ
บริหารโดยการก าหนดกลไกการควบคุมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ผลการประเมินความเส่ียงในแต่ละกิจกรรมน้ี
ไดถู้กน าเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเป็นระยะ ๆ 
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5. การตอบสนองต่อความเส่ียง (Risk Response) 
 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO – ERM ในองค์ประกอบเร่ืองความ

เส่ียงอย่างครบถว้น ทั้งในเร่ืองการระบุเหตุการณ์เส่ียง การประเมินความเส่ียงและการตอบสนองต่อความเส่ียง 
โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอก ตั้งแต่ความเส่ียงในระดบักิจกรรมจนถึงระดบั
องคก์ร โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ไดน้ าแนวทางการวิเคราะห์จดัการความเส่ียงมาประยุกตใ์ช ้เพื่อ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและผลักดันให้เกิดการควบคุมตนเอง (Control Self 
Assessment) ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดการควบคุมท่ีสามารถลดความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียงให้อยู่
ในระดบัท่ียอมรับไดแ้ละสร้างมาตรฐานการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 
6. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมการควบคุมในทุกหน้าท่ีและทุกระดบัของการปฏิบติังานตามความจ าเป็น

อย่างเหมาะสม โดยได้จดันโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้พนักงานทุกคนมี
แนวทางปฏิบติังานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งในดา้นการเงิน การจดัซ้ือ การขายสินคา้ การควบคุมดูแลการ
ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุม ประเมินผล และ
ผูอ้นุมติั ออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม รวมทั้งการก าหนดวงเงิน
อ านาจอนุมติัไวอ้ย่างชดัเจน จดัให้มีแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงค์ขององค์กร
ภายใตก้รอบเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและติดตามผลอย่างเป็น
อิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมภายในบริษทัฯ 

 
7. สารสนเทศ และการส่ือสาร (Information & Communication) 

 
บริษทัฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 

เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อสถานการณ์เพื่อให้การตดัสินใจทั้งของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย กรรมการ และฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ อยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและมีความเป็นปัจจุบนั ซ่ึงรายงานหรือขอ้มูลต่าง 
ๆ ไดแ้ก่ขอ้มูล/รายงานทางดา้นบญัชี การเงิน ขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลต่อกระบวนการพิจารณา
ประกอบการตดัสินใจ โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(56-1) ใน website ของบริษทัฯ และผา่นช่องทางและส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจน
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ให้ความส าคญัการควบคุมระบบสารสนเทศให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังานและการบริหาร  ควบคุมการเขา้ถึง
ขอ้มูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบติังานท่ีบริษทัฯ ก าหนด และจดัให้มีการตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูล
สารสนเทศท่ีได้รับ ครบถว้นถูกตอ้ง และเกิดประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง ทนัเวลา และเอ้ือประโยชน์เพื่อการ
บริหาร การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการส ารองข้อมูล ระบบความปลอดภัย 
แผนงานฉุกเฉินส าหรับป้องกันความปลอดภัยของสารสนเทศอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่ อบริหารจัดการ
สารสนเทศไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น รองรับกบัการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งเหมาะสม 
 

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 

 คณะกรรมการบริหารจะติดตามผลการปฏิบติัของแต่ละหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอ โดยจดัให้มีการ
ประชุมระดับผูบ้ริหารของหน่วยงานในแต่ละสายงานอย่างน้อย 1 คร้ังต่อไตรมาส เพื่อเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการกับเป้าหมาย และแผนงานของทุกหน่วยงานท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบติังานและด าเนินการแกไ้ขในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและทนัท่วงที โดยบริษทัฯ ไดน้ า
ระบบการประเมินผลงานโดยตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (KPI) มาใชก้บัหน่วยงาน ผูบ้ริหาร และพนกังานอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งองค์กร โดยพฒันาระบบการประเมินให้เพิ่มมิติของการประเมินผลให้มีมุมมองรอบด้าน และ
สอดคลอ้งกบัคุณค่าหลกัขององคก์รท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการปฏิบติังานตรงตามเป้าหมาย และสามารถวดัผล
การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานและแต่ละคนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจนมากยิง่ขึ้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีก าหนดไว ้
 นอกจากน้ี ยงัก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
และประเมินผล โดยก าหนดให้มีระบบการติดตามผลของโครงการตรวจสอบแต่ละโครงการอย่างใกลชิ้ด โดย
ไดก้ าหนดไวใ้นแผนงานตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อผลกัดนัใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ลดความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ท างาน ช่ือเสียง และฐานะการเงินของบริษทัฯ อย่างมีนัยส าคญั ทั้งน้ี เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ต่อการก ากบัดูแล
กิจการ การควบคุมภายในใหมี้ความชดัเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

การบริหารความเส่ียง เป้าหมายส าคญัของการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯคือการหลีกเล่ียงความเส่ียง
ท่ีอาจจะเป็นภยัต่อการด ารงอยู ่หรือเป็นอุปสรรคต่อความต่อเน่ืองในการด านินธุรกิจของบริษทัฯ ขณะเดียวกนัก็
ยงัท าใหก้ารตดัสินใจและการบริหาร งานท าไดดี้มีประสิทธิผล และสามารถสร้างมูลค่าแก่องคก์รไดใ้นระยะยาว 
อนัจะน ามาสู่ความยัง่ยนืขององคก์รในท่ีสุด  
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องค์ประกอบส าคญัในการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 

• ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงจากทุกสายงานโดยมีรองกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่เป็นประธานคณะท างาน 

• หนา้ท่ีเฝ้าระวงัและระบุสถานการณ์อนัไม่พึงประสงค์ 

• ติดตาม วิเคราะห์ประเมินความเส่ียงอย่างใกลชิ้ดสม ่าเสมอ ทั้งเชิงรุก
และเชิงลึกและหาแนวทางบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

• รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 

• ก าหนดแผนป้องกนั แผนเตรียมการลดความเส่ียง การหลีกเลี่ยง
ความเส่ียง การแบ่งรับความเส่ียงและการถ่ายโอนความเส่ียง เพื่อลด

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ผูถ้ือหุ้น และผูม้ีส่วนไดเ้สียให้อยูใ่น
ระดบัท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการบริหารความเส่ียง 

• รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกไตรมาส รวมถึง
รายงานวาระเร่งด่วนในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงคเ์กิดขึ้นโดย

ไม่ไดค้าดหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ตรวจสอบแนวทางปฎิบติัให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีก าหนด 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

• ประชุมเป็นประจ าทุกไตรมาส 

• ประชุมทุกวาระพิเศษกรณีมีเหตุจ าเป็น/เร่งด่วน 

• ก ากบัดูแลพิจารณากลัน่กรองนโยบายก าหนดยทุธศาสตร์ และ
แนวทางบริหารความเส่ียงของบริษทั ฯ 

• ดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทั ฯใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
ภายใตแ้นวทางและนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทั 

• รายงานสรุปผลการด าเนินงานและสถานะความเส่ียงของ
บริษทั ฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงส่ิงท่ีตอ้ง

ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อคณะกรรมการบริษทั และ

คณะกรรมการการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

• ประเมินสถานการณ์และระบุปัจจยัเส่ียง วางแผน
มาตรการจดัการความเส่ียง ติดตามและรายงานผล 

คณะกรรมการบริษัท 
• เห็นชอบแนวทางการจดัการความเส่ียง และติดตามการ

ด าเนินงาน 

• ติดตามแกไ้ขประเด็นปัญหาท่ีมีโอกาสเป็นความเส่ียง 
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การจดัการภาวะวิกฤติเป็นกลไกส าคญัในการจดัการผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน เพื่อระงบั
ยบัย ั้งบรรเทาและจ ากัดความเสียหาย ความสูญเสีย รวมทั้งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีจะเกิดทั้งกับ
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มให้นอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้อนัจะท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนิน
ธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดร้ะบุแนวทางการจดัการภาวะวิกฤติไวใ้นจรรยาบรรณของ
บริษทัฯ ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าแผนการจดัการและส่ือสารในภาวะวิกฤติส าหรับแกไ้ข

เหตุการณ์สุดวิสัยท่ีส่งผลกระทบร้ายแรง เพื่อลดความเสียหาย

และความสูญเสียของบริษทัฯ รวมทั้งลดความเส่ียงท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัฯ 

ทบทวนและปรับปรุงแผนการจดัการและส่ือสารภาวะวิกฤติ

อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหท้นัเหตุการณ์ และเหมาะสมกบั

สถานการณ์ของบริษทัฯ  

เช่ือมโยงการจดัการกบัแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน 

ของบริษทัในเครือ 

ใหค้วามรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่ทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งและ

พนกังานของบบริษทัฯ เพื่อใหก้ารจดัการและการส่ือสารใน

ภาวะวิกฤติเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าควรใช้พนักงานของบริษทัฯ เป็นผูต้รวจสอบภายใน ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นวา่ จะตอ้งมัน่ใจวา่ผูต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอและ

จะตอ้งท างานอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีความเกรงใจต่อกนั แต่ก็ตอ้งระมดัระวงัอย่าให้เกิดความขดัแยง้เกิดขึ้น  

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นายภูเบศ   เบญจสิริวรกุล ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นหัวหนา้งานผูต้รวจสอบ

ภายในของบริษทั  (Chief Audit Executive : CAE)  จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2556  เม่ือ

วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2556  เป็นผูมี้ความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ และเป็นผูมี้ทกัษะใน

ดา้นการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่านายภูเบศ   เบญจสิริวรกุล มีความเหมาะสมท่ีจะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดต้่อไป 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษทัฯ จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ปัจจัยความเส่ียง 

ความเส่ียงจากการแข่งขันท่ีค่อนข้างสูง 
ธุรกิจฟอกหนังและเบาะรถยนต์ของบริษทัฯ   เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง  ดงันั้น  ความส าเร็จ จึง

ขึ้นอยูก่บัความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ  เป็นส าคญั 
บริษทัฯ  ตอ้งแข่งกบัคู่แข่งขนัท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจฟอกหนงัและเบาะรถยนต ์ ทั้งจากในและต่างประเทศ  

ทั้งในเชิงราคาและคุณภาพ หากบริษทัฯ ไม่สามารถท่ีจะแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและต่อเน่ืองใน
ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี ก็จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

อย่างไรก็ตาม  จากการท่ีบริษทัฯ มีการเจริญเติบโตทั้งทางดา้นยอดขาย  รายไดแ้ละผลการด าเนินงานซ่ึงเป็น
ท่ีน่าพอใจอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาอนัยาวนาน  ย่อมแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ ไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยบริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในหลาย ๆ  ดา้น ไดแ้ก่  

- มีฐานการผลิตในธุรกิจฟอกหนงัท่ีใหญ่  และครบวงจร  และไดม้าตรฐานสากลจนไดรั้บการรับรองจาก 
LWG (Gold Rated)   และระบบ  IATF16949 : 2016 

- มีฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง ซ่ึงเอ้ือต่อการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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- มีผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ทั้งไทยและต่างชาติท่ีมีความรู้ความสามารถทั้งในดา้นการ
ผลิตและการตลาด 

 
ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
เน่ืองจากตน้ทุนของหนงัฟอกส าเร็จและหนงัพื้นเบาะรถยนต ์ เป็นประเภทค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัท่ีสุดของบริษทัฯ 

โดยมีสัดส่วนต่อรายได้จากการขายสูงถึงประมาณร้อยละ 60 และต้นทุนหนังนั้นส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นทุน
วตัถุดิบ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบท่ีเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถปรับราคาขายให้สูงขึ้นเพื่อ
ชดเชยกบัราคาวตัถุดิบท่ีเพิ่มขึ้น  หรือชดเชยไดเ้พียงบางส่วนเน่ืองจากความกดดันจากการแข่งขนั  หรือจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีท าให้ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคอ่อนลงหรือจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการปรับขึ้นของราคาขาย ก็จะ
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

วตัถุดิบของบริษทัฯ นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นหนังเค็มและเคมีต่าง ๆ ซ่ึงราคาและปริมาณของวตัถุดิบเหล่าน้ีท่ี
ออกสู่ตลาดในขณะใดขณะหน่ึง จะผนัผวนตามอุปสงคแ์ละอุปทาน โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบ
จากปัจจยัลบหลายอยา่ง เช่น ฤดูกาลในการบริโภคเน้ือสัตว ์ สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยในการส่งของ ภยัธรรมชาติ 
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว ์เป็นตน้ ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ  

ในกรณีท่ีราคาวตัถุดิบมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีเพิ่มสูงขึ้นเน่ืองจากปริมาณผลผลิตท่ีลดลง ก็จะท าใหบ้ริษทั
ฯ  จ าเป็นตอ้งซ้ือวตัถุดิบในราคาท่ีสูงขึ้นและในปริมาณท่ีไม่เป็นไปตามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ ซ่ึงจะส่งผลกระทบในเชิง
ลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  ในท่ีสุด 

เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษัทฯไดด้ าเนินมาตรการต่างๆเพื่อ
ควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ท่ีส าคญัไดแ้ก่  

1.มีการประมาณการปริมาณความต้องการวตัถุดิบ จาก Forecast การสั่งซ้ือสินค้าของลูกค้า โดยจ าแนก
ประเภทท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อตน้ทุนวตัถุดิบรวมของบริษทัฯ เพื่อใชใ้นการวางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบใน
ปริมาณและภายในก าหนดเวลาตามแผนการขายของบริษทัฯ 

2.จากขอ้มูลการประมาณการปริมาณวตัถุดิบท่ีตอ้งการ ท าให้บริษทัฯ มีอ านาจในการต่อรองราคากบัผูผ้ลิต
หรือผูจ้ดัจ าหน่ายเน่ืองจากการซ้ือเป็นจ านวนมากและมีการก าหนดการส่งมอบสินคา้ท่ีแน่นอน 

3.เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของราคา มีการท าสัญญาซ้ือล่วงหน้ากบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่ายท่ี
บริษทัฯ เช่ือถือล่วงหนา้โดยมีความผูกพนัคู่สัญญาตามก าหนดระยะเวลาท่ีตกลงกนั เช่น ล่วงหนา้ 3 เดือนและมีการ
ระบุในสัญญาท่ีชดัเจนเก่ียวกบัราคา ปริมาณท่ีซ้ือขาย และก าหนดเวลาการส่งมอบ 

4.มีการจดัซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้ส าหรับวตัถุดิบประเภทท่ีราคาขึ้น - ลงตามฤดูกาลและสามารถจดัเก็บไวใ้นท่ี
เหมาะสมโดยไม่ท าใหเ้ส่ือมคุณภาพอยา่งมีนยัส าคญัเพื่อใชใ้นฤดูกาลท่ีราคามีการปรับสูงขึ้นมาก   
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5.มีการรายงานเปรียบเทียบอย่างสม ่าเสมอเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบ ท่ีส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อตน้ทุนวตัถุดิบรวม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับขึ้นราคาขายในกรณีท่ีเห็นวา่จ าเป็นและกระท าได ้  

การด าเนินมาตรการเหล่าน้ีเพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบและควบคุมตน้ทุน
วตัถุดิบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
 
ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการ 
 เน่ืองดว้ยธุรกิจของบริษทัฯ  มีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง  ดงันั้น บุคลากรจึงเป็นกลไกส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือน
ธุรกิจได ้ ซ่ึงบริษทัฯ  มีแผนงานท่ีจะเปิดสายการผลิตใหม่ทุก ๆ ปี  รวมทั้งไดน้ าเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาใชเ้พื่อพฒันา
ผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นด้วย  ดังนั้น บริษทัฯ จะตอ้งมีแผนงานการรับพนักงานใหม่จ านวนมากเพื่อรองรับ
สายการผลิตใหม่  หากบริษทัฯ  ไม่สามารถจดัหาพนกังานใหม่เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจหรือทดแทนพนกังาน
ท่ีลาออกไดท้นัเวลา  อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
 อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯ  ใหค้วามสนใจและมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขประเด็นดงักล่าวเพื่อใหพ้นกังานท างานกบับริษทั
ฯ  ใหน้านท่ีสุดและใหค้วามส าคญักบัการท างานภายใต ้ “ วฒันธรรมอินเตอร์ไฮด ์”  ท่ีมีการดูแลเอาใจใส่พนกังานทุก
ระดบัชั้น  การใหโ้อกาสพนกังานท่ีมีความสามารถเพื่อท่ีจะเป็นระดบับริหารไดใ้นอนาคต  การดูแลเร่ืองค่าตอบแทน
และสวสัดิการให้เป็นธรรม  มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะและความรู้ความสามารถ  รวมถึงการดูแลพนกังานเหมือน
เป็นครอบครัวเดียวกนั  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  จึงมีผูม้าสมคัรเพื่อร่วมท างานกบับริษทัฯ  อยา่งต่อเน่ือง  และพนกังานท่ี
เขา้มาใหม่ทุกคนจะตอ้งเขา้อบรมเพื่อให้พนักงานทุกคนเขา้ใจถึงวฒันธรรมองคก์ร  และสามารถปฏิบติังานเป็นไป
ตามมาตรฐานของบริษทัฯ  บริษทัฯจึงไม่มีปัญหาในการหาบุคลากรใหม่ท่ีมีความสามารถตามคุณสมบติัท่ีบริษทัฯ  
ก าหนดไว ้
 
ความเส่ียงจากการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงาน 

ธุรกิจโรงฟอกและเยบ็เบาะรถยนต์  เป็นธุรกิจท่ีจ าเป็นตอ้งมีพนักงานท่ีมีทกัษะเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
พนักงานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน  เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในแง่คุณภาพและ
ปริมาณ  เพื่อท่ีจะท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ  ดงันั้น ค่าใชจ่้ายพนกังานจึงจดัเป็นประเภทค่าใชจ่้ายท่ีมีความส าคญั
ในอนัดบัท่ีสองรองจากค่าใชจ่้ายดา้นวตัถุดิบ  

ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังานของบริษทัฯ นั้น หากมีการปรับอตัราค่าแรงงานในอนาคต และบริษทัฯ 
ไม่สามารถปรับราคาขายให้เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกบัค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีเพิ่มขึ้นหรือชดเชยไดเ้พียงบางส่วน เน่ืองจาก
ความกดดนัจากการแข่งขนั หรือจากภาวะเศรษฐกิจท่ีกระทบต่อก าลงัซ้ือของลูกคา้หรือจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการปรับขึ้นราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
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เพื่อลดความเส่ียงจากการเพิ่มขึ้นของค่าใชจ่้ายพนกังานตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ ไดด้ าเนินมาตรการต่าง 
ๆ  เพื่อติดตามควบคุมใหค้่าใชจ่้ายพนกังานอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimum  Level) ดงัน้ี  

  1.ก าหนดและปรับเปล่ียนจ านวนพนักงานของแต่หน่วยงานให้สอดคลอ้งกับปริมาณ ก าลงัการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยท่ียงัคงสามารถรักษาระดบัคุณภาพของสินคา้และปริมาณตามความตอ้งการของลูกคา้ให้
อยูใ่นระดบัมาตรฐานตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้ 

2.ติดตามควบคุมประสิทธิผล (Productivity) ของพนกังานแต่ละคน และของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผ่านการวดัผลดว้ยเคร่ืองช้ีวดัผลการด าเนินงาน (KPI) ตามท่ีบริษทัฯ และพนกังานไดร่้วมกนัก าหนดขึ้นใน
แต่ละปี  

3.น าเอาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาประยุกตใ์ชใ้นแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของพนกังานแลว้ ยงัช่วยยกระดบัคุณภาพในการท างานใหดี้ขึ้นดว้ยโดยมีความรวดเร็วและแม่นย  ายิง่ขึ้น  
 4.มีการฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานตลอดจนเพื่อให้
คุณภาพการท างานเป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั  

การด าเนินมาตรการเหล่าน้ีอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองประกอบกบัการปรับขึ้นราคาขายในกรณีท่ีเห็นว่าจ าเป็น
และกระท าได ้ท าให้บริษทัฯ สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายพนกังานในระยะเวลาท่ีผ่านมาให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบั
รายได ้รวมทั้งสามารถลดความสูญเสียจากท่ีมีพนกังานท่ีเกินความจ าเป็นและลดผลกระทบจากการปฏิบติังานท่ีดอ้ย
ประสิทธิภาพ 
 
ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

ความผนัผวนของค่าเงินโดยเฉพาะค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา จะมีผลกระทบโดยตรงต่อทั้ง
รายไดแ้ละตน้ทุนของบริษทัฯ ดงันั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนดงักล่าว บริษทัฯ ไดด้ าเนินการใน
หลาย ๆ ดา้น ทั้งการติดตามขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน เช่น นโยบายการเงินระหว่าง
ประเทศของประเทศมหาอ านาจ แนวโน้มอตัราดอกเบ้ีย นโยบายของธนาคารกลางและมาตรการในการกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งการบริหารรายไดก้บัรายจ่ายของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้
สอดคลอ้งกัน (Natural Hedge) รวมถึงการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามประมาณการรายได้ 
ค่าใชจ่้าย รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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12.รายการระหว่างกนั 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการท าธุรกรรมไว ้
ดงัน้ี 
12.1 การท าธุรกรรมระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อย 
  ดว้ยบริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งท าธุรกรรมระหว่างกนั เช่น การบริการ การซ้ือขายวตัถุดิบ 
ผลิตภณัฑ ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนบัสนุนทางดา้นเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดงันั้น ในการ
ด าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังานท่ีเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกนั ตอ้งค านึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดย
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอ านาจด าเนินงานของบริษทัฯ 
12.2 การท าธุรกรรมกบับุคคลภายนอก 
 การท าธุรกรรมกบับุคคลภายนอกนั้น จะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการท่ีก าหนด
ไวต้ามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐ และนโยบายของบริษทัฯ รวมถึงได้รับการอนุมติัตาม
อ านาจด าเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้อย่าง
ตรงไปตรงมา โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยหลีกเล่ียงการท าธุรกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
เสียหาย ไม่วา่ต่อบริษทัฯ หรือบุคคลภายนอก  

       12.3  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
 การท ารายการระหว่างกนั เป็นความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท ารายการ  เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นวา่ เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไปท่ี
ท ากบัลูกคา้รายอ่ืน และบริษทัฯ ไดรั้บและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดท่ีเหมาะสม 

       12.4  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
 บริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนว
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยก าหนดให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต 
พิจารณาราคาซ้ือท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ค านึงความสมเหตุสมผลในดา้นราคา คุณภาพและบริการท่ีได้รับ 
รวมถึงสามารถใหเ้หตุผลท่ีเหมาะสมไดเ้ม่ือมีการตรวจสอบ 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัและกระบวนการในการพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั รายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด โดยกรรมการหรือผูบ้ริหารจะแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียก่อน และ
บริษทัฯ พิจารณารายการต่าง ๆ ซ่ึงหากเป็นรายการท่ีตอ้งขออนุมติัตามหลกัเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย 
ฝ่ายจดัการจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี คณะกรรมการ
บริษทัหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งไม่อนุมติัรายการใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกนันั้น จะไม่สามารถมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาอนุมติัรายการระหว่างกนัได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
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ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

       12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัต่อไปในอนาคต โดยจะมีการก าหนด
เง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติ ในราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ี
เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของ
การท ารายการดว้ย 
 ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัฯ จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ๆ  
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึ้น บริษทัฯ 
จะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อ
น าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัและในแบบ
แสดงรายการประจ าปี  

      12.6 รายการระหว่างกันและรายการท่ีเกีย่วโยงกัน 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและแนวการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตลอดจนกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
 

บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 
มูลค่า (พันบาท) 

นโยบายการคิดราคา ความเห็นคณะกรรมการ 
2562 2561 

บจก. อินเตอร์ซีท 
คฟัเวอร์  (ISC) 

- บริษทัฯ เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ99.99 

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

- ซ้ือสินคา้ 
 

- ค่าเช่า ค่า
บริหารและ
ค่าแรง
พนกังาน 

- ขายสินคา้ 
 

- เงินปันผลรับ 

621 
 

58,162 
 
 
 

199,672 
 

110,199 
 
 
 

782 
 

41,186 
 
 
 

218,456 
 

117,999 
 
 
 

 ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 
 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
  
 
 
 ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 
 ตามท่ีประกาศจ่าย 

- จากการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร เง่ือนไขและ
ราคาซ้ือสินคา้ เป็นตามปกติ
ของธุรกิจท่ีไม่มีความ
แตกต่างจากบุคคลภายนอก 
 
- เป็นเงินปันผลท่ีไดรั้บตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในอตัรา
เดียวกนักบัผูถ้ือหุ้นรายอ่ืน 
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บจก. อินเตอร์ 
กรีน  (IG) 

- บริษทัฯ เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ99.99 

- มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน ไดแ้ก ่
1. นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์

    2. น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ 

- ซ้ือสินคา้ 
 

- ค่าเช่า ค่า
บริหารและ
ค่าแรง
พนกังาน 

 
- ขายสินคา้ 

18,654 
 

16,596 
 
 
 
 
- 
 

8,624 
 

13,492 
 
 
 
 
- 

ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 
ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
 
 
 
ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

- จากการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร เง่ือนไขและ
ราคาซ้ือสินคา้ เป็นตามปกติ
ของธุรกิจท่ีไม่มีความ
แตกต่างจากบุคคลภายนอก 

 

บจก. ชูส์แมนส์ 
อิเลก็ทรอนิคส์  

นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์
กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้น
ใหญ่และเป็นผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10 

- ซ้ือสินคา้ - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

- จากการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร เง่ือนไขและ
ราคาซ้ือสินคา้ เป็นตามปกติ
ของธุรกิจท่ีไม่มีความ
แตกต่างจากบุคคลภายนอก 

บมจ. โมเดอร์น
ฟอร์ม กรุ๊ป 
(MODERN) 

MODERN และนายทกัษะ บุษย
โภคะ ประธานกรรมการบริหาร
ของ MODERN ถือหุ้นในบริษทั
ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 4.76 และยงั
เป็นกรรมการของบริษทัฯ 

- ซ้ือสินคา้ 
 

- ขายสินคา้ 

39 
 

12,964 
 

 
 

- 
 

10,792 

 ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 
ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

- จากการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร เง่ือนไขและ
ราคาซ้ือสินคา้ เป็น
ตามปกติของธุรกิจท่ีไม่มี
ความแตกต่างจาก
บุคคลภายนอก 

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

กลุ่มนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์ถือ
หุ้นรวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 
100 มีกรรมการร่วมกนัคือ  

นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ 

- ซ้ือสินคา้ 
 
   - ขายอุปกรณ์ 
 

481 
 
9 

- 
 
- 

ตน้ทุนบวกก าไรส่วน
เพ่ิม 

- จากการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร เง่ือนไขและ
ราคาซ้ือสินคา้ เป็น
ตามปกติของธุรกิจท่ีไม่มี
ความแตกต่างจาก
บุคคลภายนอก 
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13. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

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

งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่ าเสมอ รวมถึงใช้ดุลยพิ นิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ี
สมเหตุสมผลในการจดัท างบการเงินน้ี ตลอดจนให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุน โดยบริษทัฯ ไดส้นับสนุนขอ้มูลและ
เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดย
ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานและตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีแบบไม่มี
เง่ือนไขดงัท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและพฒันาธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ รวมทั้งจดัให้มี
และด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น 
ตลอดจนเพื่อให้ทราบจุดอ่อนและป้องกนัความเส่ียงจากการด 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
บริษทัย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 
 

 

                                                                           (นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ)์ 
                                             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 ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ 
กรรมการตรวจสอบ และนายสมยศ อคัคไพบูลย ์กรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีดี
ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมี นายภูเบศ  เบญจสิริวรกุล 
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯให้เกิดความชดัเจนในการบริหารงาน
ดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละความรับผิดชอบของกรรมการบริหารหรือผูบ้ริหาร  อนัจะพึงมีต่อผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ  ตลอดจนด าเนินการให้มัน่ใจว่า  กรรมการบริหารและผูบ้ริหารไดบ้ริหารกิจการตามนโยบาย
ของบริษทัฯอยา่งถูกตอ้ง  ครบถว้น  และมีมาตรฐาน  โดยในรอบปี 2562  ไดจ้ดัใหมี้การประชุมทั้งส้ิน 4 
คร้ัง  ทั้งน้ีไดร่้วมประชุมกบัผูบ้ริหาร  ผูต้รวจสอบภายใน  และผูส้อบบญัชี  เพื่อร่วมเสนอขอ้มูลหารือ  
และแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น  ในวาระท่ีเก่ียวขอ้ง  สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 
1. ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2562  ท่ีผ่านการสอบทานและ

ตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี  ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมัติ  โดยจากการ
สอบถามผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีพบว่าบริษทัฯ  ไดจ้ดัท างบการเงินและเปิดเผยขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควร  นอกจากน้ียงัไดพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะต่อระบบการควบคุมภายใน (Management Letter)  
ท่ีตรวจพบระหว่างของการท าความเขา้ใจระบบการควบคุมเพื่อวางแผนการตรวจสอบของผูส้อบ
บญัชี  และรับทราบแผนการสอบบญัชีประจ าปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นว่า  
กระบวนการรายงานทางบญัชีและการเงินของบริษทัฯ  มีการควบคุมท่ีเพียงพอท่ีจะท าให้รายงาน
ทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  อย่างถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายก าหนด  และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและ
ทนัเวลา  เพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจลงทุน 

 
2. สอบทานและใหค้วามเห็นต่อการเขา้ท ารายงานท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือ รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์  รวมถึงสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหถู้กตอ้ง  ครบถว้น  เป็นไปตามประกาศ  
ขอ้ก าหนด  และแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  คณะกรรมการ
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ตรวจสอบ  มีความเห็นว่า  ฝ่ายจัดการได้ท ารายการดังกล่าวด้วยความเป็นธรรม  และเป็นการ
ด าเนินการเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯเป็นส าคญั  ดงัเช่นท่ีท ากบับุคคลภายนอกทัว่ไปดว้ยราคาท่ี
สมเหตุสมผล  รวมถึงมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  ถูกตอ้ง  และครบถว้น 

 
3. สอบทานการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หรือ  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั  
เช่น  พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พระราชบัญญัติบริษทัมหาชน  ประมวลรัษฎากร  กฎหมาย
แรงงาน  และสัญญาจา้งแรงงาน  รวมถึงขอ้ก าหนด  ภาระผกูพนัท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาท่ีกระท า
กับบุคคลภายนอก  และขอ้เรียกร้องอ่ืน ๆ คณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นว่า  บริษทัฯได้
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

 
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน  เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ

ควบคุมภายในท่ีช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562  ตามแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติั  ซ่ึงครอบคลุมระบบงาน
ท่ีส าคญัของบริษทัฯ เช่น ระบบการควบคุมสินคา้คงคลงั  ระบบการบริหารการผลิต  หรือระบบการ
เก็บเงิน  เป็นตน้  ทั้งน้ีไม่พบจุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั  นอกจากน้ีไดป้ระเมินระบบ
การควบคุมภายในตามแนวทางท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์  ในด้านการควบคุมด้านการบริหาร  การเงิน  และการปฏิบัติตามกฎหมาย  
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  เพียงพอ  
และมีประสิทธิผล  ซ่ึงประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มภายใน  การประเมินความเส่ียง  กิจกรรมควบคุม  
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลท่ีดี  และระบบการติดตามผลการด าเนินงานท่ีชดัเจน 

 
5. สอบทานระบบการจดัการความเส่ียง  เพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบโดย

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

 
6. พิจารณาคดัเลือก  เสนอแต่งตั้ง  และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เพื่อน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทัใหข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563   คณะกรรมการตรวจสอบ  
ไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ  ผลการปฏิบติังาน  และบริการของผูส้อบบญัชี  รวมถึงความเหมาะสม
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ของค่าตอบแทนแลว้  เห็นว่า  ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ใน
ดา้นการจดัท ารายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน  จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านักงาน อี.วาย. จ ากดั  เป็นผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2563  ต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 
7. ไดมี้การน าเสนอรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบให้กบัคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ

ทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
8. พิจารณาแผนงานการตรวจสอบประจ าปี  และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งประเมินผล

การควบคุมภายในเพื่อให้มัน่ใจว่า การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอกบัระดบัความเส่ียงท่ี
ยอมรับได ้และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
9. ในเร่ืองนโยบาย  Anti-Corruption  คณะกรรมตรวจสอบไดก้ าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

โดยไม่สนบัสนุนและหลีกเล่ียงไม่ให้มีการจ่ายเงินท่ีไม่ถูกตอ้งแก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ท่ี
เก่ียวเน่ืองต่อธุรกิจ  ทั้งน้ีใหฝ่้ายบริหาร  ควบคุมดูแลใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั 

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ าการจดัให้มีการประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง มีรายละเอียดการ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ  ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมท้ังหมด 

 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ ประธานกรรมการตรวจสอบ  4/4 

นาย ช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการตรวจสอบ  4/4 

นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ  4/4 

 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติังานตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้
ความรู้ความสามารถประกอบกบัความรอบคอบ  และมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ  โดยไม่มีขอ้จ ากดั
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ในการได้รับข้อมูลทั้ งจากผู ้บริหาร  พนักงาน  และผู ้เ ก่ียวข้อง  ตลอดจนได้ให้ความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั 
 
โดยสรุปในภาพรวมแลว้  คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า  คณะกรรมการบริษทัตลอดจนผูบ้ริหารของ
บริษทัฯมีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทัฯอย่างมี
คุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ  ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิผล  ภายใตก้ารบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุมเหมาะสมและต่อเน่ือง  มีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
อย่างเพียงพอ  โปร่งใสและเช่ือถือได ้ รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
     
(.................................................) (..............................................) (..............................................) 

นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ นาย ช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 
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15. การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 
 ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 1,571.01 ลา้นบาท ลดลงจาก 2,404.82 ลา้นบาทในปี 2561 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.67 บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ เท่ากบั 355.91  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 31.03 เม่ือ
เทียบจากปีก่อน  
 
 ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ในปี 2562 เท่ากบั 412.89 
ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 24.26 หรือลดลง 132.24 ลา้นบาท และบริษทัฯ มีก าไรสุทธิลดลง เป็น 
141.75 ลา้นบาท  จากก าไรสุทธิ 292.76 ลา้นบาทในปี 2561  
 
ผลประกอบการทางการเงิน 
 
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการสุทธิในปี 2562 เท่ากบั 1,552.61 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 
837.56 ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 35.04 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายหนงัผืน
ส าเร็จรูป และรายไดจ้ากงานบริการท่ีลดลง คิดเป็นการลดลง ร้อยละ 88.4 และร้อยละ 74.3 ตามล าดบั  
 

   
 
  
 

 
 

ด ำเนินกำร % กำรถือหุ้น

โดย ของบริษทัฯ รำยได ้ % รำยได ้ %

หนังผืนตดัเป็นช้ิน IHL 100% 550          35% 551          23% (0.2%)

หนังผืนส ำเร็จรูป IHL 100% 16            1% 138          6% (88.4%)

หนังพ้ืนและหนัง Wet Blue IHL 100% 118          8% 305          13% (61.3%)

งำนบริกำร IHL 100% 216          14% 840          35% (74.3%)

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ IHL 100% 24            2% 48            2% (50.0%)

หนังผืนตดัเยบ็ข้ึนรูป ISC 100% 600          39% 488          20% 23.0%

เบำะผำ้ ISC 100% 1               0% 4               0% (77.5%)

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ISC 100% 4               0% 4               0% 0.0%

โปรตีน IHL 100% 23            1% 12            1% 91.7%

1,552       100% 2,390       100%

ปี 2561 เปล่ียนแปลง

ร้อยละ

รวมทั้งส้ิน

               รายได้จากการประกอบธุรกจิ                     

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2562
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 จากตาราง ในปี 2562 รายไดจ้ากอุตสาหกรรมยานยนต ์ลดลงจาก 1,213 ลา้นบาทเป็น 1,153 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 4.9 เม่ือเทียบจากปีก่อน รายไดท่ี้มิใช่อุตสาหกรรมยานยนต ์ลดลงจาก 1,165 ลา้นบาท
เป็น 376 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 67.7 เม่ือเทียบจากปีก่อน สัดส่วนรายไดจ้ากอุตสาหกรรมยานยนต์
ต่อรายไดท่ี้มิใช่อุตสาหกรรมยานยนตใ์นปี 2561 เป็น 74:26 
 บริษทัฯ รับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2562 เท่ากบั 8.80 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1.42 ลา้น
บาท เน่ืองจากสถานการณ์ค่าเงินบาทท่ีความผนัผวนตลอดปี  
 ตน้ทุนขายและบริการเท่ากบั 1,196.70 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 77.08 ของรายไดจ้ากการขายและ
บริการ ส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ 22.92 เม่ือเทียบกบัอตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 
21.59 ของปีก่อน อตัราก าไรขั้นตน้ปรับเพิ่มขึ้น สาเหตุหลกัมาจากการควบคุมตน้ทุนการขายและการ
ใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 181.61 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากบั 20.78 ลา้นบาท 
หรือค่าใชจ่้ายน้ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.92 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มน้ี สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัพนักงาน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ซ่ึงในปีน้ี บริษทัฯไดส้ ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
 บริษทัฯ มีก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงจาก 545.13 ลา้นบาท
ในปี 2561 เป็น 412.89 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 24.26 เม่ือเทียบจากปีก่อน อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบ้ีย 
ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและบริการ เท่ากบัร้อยละ 26.59 
เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบจากปี 2561 ท่ีมีอตัราส่วนน้ีอยูร้่อยละ 22.81  
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษทัฯ เพิ่มขึ้น จาก 33.71 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 48.75 ลา้นบาทในปี 
2562 สาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ มีภาระหน้ีสินระยะสั้นจากธนาคารมากขึ้น บริษทัฯมีการลงทุนท่ีดินและ
เคร่ืองจักรเพิ่มขึ้น และบริษทัมีการรับรู้ภาระดอกเบ้ียจ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท าสัญญาแลกเปล่ียน
ดอกเบ้ีย 11.9 ลา้นบาท 
 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในปี 2562 เท่ากบั 141.75 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.13 เม่ือเทียบกบัรายได้
จากการขายและบริการ ลดลงจากปีก่อน เท่ากบั 151.01 ลา้นบาท  
 
 

รำยได ้ % รำยได ้ %

รำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมยำนยนต์ 1,153          74% 1,213       51% (4.9%)

รำยไดท่ี้มิใช่อุตสำหกรรมยำนยนต์ 376              25% 1,165       48% (67.7%)

รำยไดอ่ื้น 23                1% 12            1% 91.7%

1,552          100% 2,390       100% (35.0%)

เปล่ียนแปลง

ร้อยละ

               รายได้จากการประกอบธุรกจิ                     

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2562 ปี 2561

รวม
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สถานะทางการเงิน 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมสุทธิ 3,771.42 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 377.78 
ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสดไดดี้ขึ้น ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด เพิ่มขึ้นจาก 22.26 ลา้นบาท เป็น 29.79 ลา้นบาท  
 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจาก 2,333.52 ลา้นบาท เป็น 2,490.60 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึ้ น 157.08 ล้านบาท จากการรับรู้งานก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ ท่ีดินและการปรับปรุง
เคร่ืองจกัรเพิ่มเติมตามแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการของบริษทัฯ 
 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ลดลงจาก 18.03 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 17.42 ลา้นบาทในปี 2562 เกิดจากจาก
การตดัค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน 
 
 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มขึ้นจาก 684.72 ลา้นบาท เป็น 849.70 ลา้นบาทในปี 2562 
หรือเพิ่มขึ้น 164.98 ลา้นบาท ภาระหน้ีจากทรัสตรี์ซีท  ลดลงจาก 298.66 ลา้นบาท เป็น 212.89 ลา้นบาท  
 
 หน้ีสินระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ปรับเพิ่มขึ้นจาก 213.50 ลา้นบาทเป็น 
448.78 ลา้นบาทในปี 2562 ในระหวา่งปี บริษทัฯ มีการเบิกเงินกูร้ะยะยาวจากธนาคาร จ านวนเงินรวม 580 
ลา้นบาท  
 
 ในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิในเดือนมีนาคม
และกนัยายน รวมเป็นเงิน 137.00 ลา้นบาท  ประกอบกบับริษทัฯ จ่ายเงินปันผล  ท าให ้ณ ส้ินปี บริษทัฯ มี
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,643.85  ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.20 ลา้นบาท 

 
สภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ 
 
 ในปี 2562 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี เท่ากบั 1.90 ลา้นบาท ลดลงจากปี
ก่อน 3.15 ลา้นบาท จากการปรับเปล่ียนนโยบายลดการถือเงินสดและน าเงินสดส่วนเกินไปลดภาระ
หน้ีสินของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน เท่ากบั 57.08 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน เท่ากับ 332.79 ลา้นบาท และเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมการจดัหาเงิน จ านวน 272.59 ลา้นบาท  ซ่ึงรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุน และการจ่ายเงิน
ปันผล  
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 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) และมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) 
ในปี 2562 เท่ากบั 0.73 เท่า และ 0.11 เท่า ตามล าดบั แมอ้ตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วจะต ่า ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ยงัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือเพียงพอส าหรับใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต 
 
 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Cash Ratio) ลดลงจาก 0.24 เท่า ในปี 2561 มาเป็น 
0.04 เท่า ในปี 2562  มี Cash Cycle ท่ีเพิ่มขึ้น จาก 104.08 วนัในปี 2561 เป็น 216.30 วนัในปี 2562 ซ่ึงเป็น
ผลมาจากระยะเวลาเฉล่ียในการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 131.66 วนั ในปี 2561 เป็น 
261.08 วนัในปี 2562  
 
 บริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ียท่ีลดลงจาก 16.17 เท่า ในปี 2561 เป็น 8.47 เท่า ในปี 
2562 และบริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายช าระภาระผูกพนั ลดลงจาก 2.26 เท่า ในปี 2561 เป็น 1.17 
เท่า ในปี 2562  
 
  จากกระแสเงินสดและอตัราส่วนสภาพคล่องต่าง ๆ  บริษทัฯ ยงัคงมีสภาพคล่องท่ีเพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน ความสามารถในการช าระหน้ี การปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมท่ีส าคญั ตลอดจนความสามารถ
ในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ทั้งน้ี บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินหมุนเวียนกบัธนาคาร 
คงเหลือเพียงพอต่อการด าเนินงาน ดงัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 
 
 ในปี 2562 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 22.92 และ 9.13 ตามล าดบั  อตัรา
ก าไรขั้นตน้เพิ่มขึ้น ส่วนอตัรก าไรสุทธิลดลงจากปีก่อน ในปี 2561 มีอตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิ
อยูท่ี่ร้อยละ 21.59 และ 12.25 ตามล าดบั 
 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยใ์นปี 2562 เป็นร้อยละ 3.96 ปรับลดลง เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทน
จากสินทรัพยใ์นปี 2561 ท่ีร้อยละ 9.09  
 

 อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1.29 เท่า เทียบกบั
อตัราส่วนดงักล่าวในปี  2561 เท่ากบั 1.08 เท่า ธนาคารก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งด ารงอตัราส่วนน้ีไม่เกินกวา่ 
2.0 เท่า บริษทัฯ ปฎิบติัไดต้ามเง่ือนไขของธนาคาร 



 

85 

 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2562 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ     
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์
จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                                           
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้                              
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                      
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากการขายสินค้าผลิตภัณฑ์หนัง และบริการ 

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

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมส ำคญัท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบ
ไว ้ขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยและบริกำรท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปีและในช่วงใกลส้ิ้น                                     
รอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี และวิเครำะห์
เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร  

สินค้าคงเหลือ 

บญัชีสินคำ้คงเหลือเป็นบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน โดยมีมูลค่ำ ณ ส้ินปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 
26 ต่อมูลค่ำสินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี สินคำ้คงเหลือของกลุ่มบริษทัมีควำมหลำกหลำยและมี
จ ำนวนมำกรำยกำร ประกอบกบัรำคำของวตัถุดิบหลกัมีควำมผนัผวนตำมรำคำตลำดโลก จึงอำจมีควำมเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่ำของตน้ทุนสินคำ้คงเหลือ 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรสินคำ้คงเหลือ           
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจนบัสินคำ้คงเหลือและกำรค ำนวณตน้ทุนสินคำ้คงเหลือ โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ                                                
ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมส ำคญัท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และได้
เขำ้ร่วมสังเกตกำรณ์กำรตรวจนบัสินคำ้คงเหลือของกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดว้ิเครำะห์เปรียบเทียบตน้ทุน
สินคำ้หลกัในกลุ่มสินคำ้แต่ละประเภท และตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรซ้ือวตัถุดิบหลกัในช่วงใกล ้                              
ส้ินรอบระยะเวลำบญัชี เพื่อพิจำรณำหำควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรค ำนวณตน้ทุนสินคำ้คงเหลือ 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

กำรประมำณกำรค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 
จ ำเป็นตอ้งอำศยัดุลยพินิจและกำรประมำณกำรจำกประสบกำรณ์ของฝ่ำยบริหำรค่อนขำ้งมำก โดยเฉพำะในส่วน
ของกำรประมำณกำรค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือส ำหรับสินคำ้ท่ีลำ้สมยัหรือเส่ือมสภำพ                                     
ซ่ึงกำรประมำณดงักล่ำวขึ้นอยูก่บักำรวิเครำะห์วงจรอำยขุองสินคำ้ กำรแข่งขนัทำงกำรตลำด และสภำพเศรษฐกิจ
และอุตสำหกรรม จึงอำจมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินวิธีกำรและขอ้สมมติท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 
โดยท ำควำมเขำ้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ รวมถึงสอบทำนควำมสม ่ำเสมอ
ของกำรใชเ้กณฑด์งักล่ำว และเหตุผลส ำหรับกำรรับรู้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแบบเฉพำะเจำะจง 
วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคล่ือนไหวของสินคำ้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินคำ้ท่ีมี
ขอ้บ่งช้ีวำ่มีกำรหมุนเวียนของสินคำ้ท่ีชำ้กวำ่ปกติ และวิเครำะห์เปรียบเทียบจ ำนวนเงินสุทธิท่ีกิจกำรไดรั้บจำกกำร
ขำยสินคำ้กบัรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้                                        
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฎวำ่
ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำขอ้มูลอ่ืน
แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่พบวำ่มีเร่ือง
ดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ     
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำร
ท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                               
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน                     
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ               
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก                              
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลง
เอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือ                      
กำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                             
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร                                
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร                                                 
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็น
วำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร                     
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบ                                             
ต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ                  
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใช้
เพื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้ เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

วธู ขยนักำรนำวี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2563 



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,904,950            5,055,880          412,562             4,498,525          
เงินลงทุนชัว่คราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 27,885,772          17,199,835        -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 143,453,345        307,704,540       152,379,399       310,568,299       
สินคา้คงเหลือ 9 992,580,517        632,663,186       936,356,019       566,485,381       
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 18,126,322          32,336,687        15,250,500        29,662,393        
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,183,950,906     994,960,128       1,104,398,480    911,214,598       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                         69,999,560        69,999,560        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,490,600,778     2,333,524,113    2,424,487,880    2,279,610,776    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 17,421,549          18,027,447        17,306,256        17,879,445        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 19,511,766          10,984,623        17,863,871        9,465,625          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 59,930,733          36,143,522        59,077,380        35,291,273        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,587,464,826     2,398,679,705    2,588,734,947    2,412,246,679    
รวมสินทรัพย์ 3,771,415,732     3,393,639,833    3,693,133,427    3,323,461,277    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 13 849,699,000        684,718,547       849,699,000       684,700,000       
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 13 212,887,449        298,661,792       206,669,258       298,661,792       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 235,769,338        301,883,431       210,014,150       262,305,656       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 14,082,349          2,257,482          13,639,086        2,257,482          
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 16 291,469,000 205,320,000 291,469,000 205,320,000
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,654,491            25,377,991        -                         25,009,755        
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 8,841,803            9,722,632          8,078,326          9,154,564          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,617,403,430     1,527,941,875    1,579,568,820    1,487,409,249    
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 34,768,944          4,146,249          33,469,370        4,146,249          
เงินกูย้ืมระยะยาว  - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 16 448,780,000        213,499,000       448,780,000       213,499,000       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 26,614,062          18,400,742        24,963,861        16,308,186        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 510,163,006        236,045,991       507,213,231       233,953,435       
รวมหนีสิ้น 2,127,566,436     1,763,987,866    2,086,782,051    1,721,362,684    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

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

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
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 592,805,637 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท
         (2561: หุ้นสามญั 553,519,920 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 592,805,637        553,519,920       592,805,637       553,519,920       
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 18 468,103,684        370,388,628       468,103,684       370,388,628       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 20 69,000,000          69,000,000        69,000,000        69,000,000        
      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 2,000,000            2,000,000          -                         -                         
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 511,939,975        634,743,419       476,442,055       609,190,045       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,643,849,296     1,629,651,967    1,606,351,376    1,602,098,593    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,771,415,732     3,393,639,833    3,693,133,427    3,323,461,277    

-                          -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 26 1,552,612,312   2,390,179,285    1,180,637,247   2,130,949,675     
รายไดอ่ื้น
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 10 -                         -                          110,198,898      117,998,820        
   อ่ืนๆ 18,396,048        14,641,862         55,685,373        52,348,744          
รวมรำยได้ 1,571,008,360   2,404,821,147    1,346,521,518   2,301,297,239     
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 1,196,703,607   1,874,140,553    997,066,508      1,741,085,731     
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 23,733,734        29,721,189         21,200,826        25,687,809          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 157,880,744 131,112,174 155,396,845      128,864,215        
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,378,318,085   2,034,973,916    1,173,664,179   1,895,637,755     
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได้ 192,690,275      369,847,231       172,857,339      405,659,484        
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน -48,753,682 -33,707,158 (48,609,685)      (33,685,284)         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 143,936,593      336,140,073       124,247,654      371,974,200        
ภาษีเงินได้ 22 -2,182,126 -43,378,397 7,842,513          (43,039,029)         
ก ำไรส ำหรับปี 141,754,467      292,761,676       132,090,167      328,935,171        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,214,332)         -                          (3,515,189)        -                           
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 22 535,122             -                          555,733             -                           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,679,210)         -                          (2,959,456)        -                           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (2,679,210)         -                          (2,959,456)        -                           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 139,075,257      292,761,676       129,130,711      328,935,171        

ก ำไรต่อหุ้น 24
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.25                   0.54                    0.23                   0.61                     
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.24                   0.51                    0.23                   0.57                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 509,090,371             259,314,755             69,000,000               2,000,000                 628,506,433             1,467,911,559          
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั 44,429,549               111,073,873             -                                -                                -                                155,503,422             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                                -                                -                                -                                (286,524,690)            (286,524,690)            
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                -                                292,761,676             292,761,676             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 553,519,920             370,388,628             69,000,000               2,000,000                 634,743,419             1,629,651,967          

-                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 553,519,920             370,388,628             69,000,000               2,000,000                 634,743,419             1,629,651,967          
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั (หมายเหตุ 19) 39,285,717               97,715,056               -                                -                                -                                137,000,773             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                                -                                -                                -                                (261,878,701)            (261,878,701)            
ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                -                                141,754,467             141,754,467             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                                -                                -                                (2,679,210)                (2,679,210)                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                -                                139,075,257             139,075,257             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 592,805,637             468,103,684             69,000,000               2,000,000                 511,939,975             1,643,849,296          

-                                -                                -                                -                                -                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้ 

งบกำรเงนิรวม
ก าไรสะสม
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ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ -
และช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้นสำมญั ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 509,090,371             259,314,755             69,000,000               566,779,564             1,404,184,690          
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 44,429,549               111,073,873             -                               -                               155,503,422             
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 28) -                               -                               -                               (286,524,690)           (286,524,690)           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                               -                               -                               328,935,171             328,935,171             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 553,519,920             370,388,628             69,000,000               609,190,045             1,602,098,593          

-                               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 553,519,920             370,388,628             69,000,000               609,190,045             1,602,098,593          
ใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (หมำยเหตุ 19) 39,285,717               97,715,056               -                               -                               137,000,773             
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุ 28) -                               -                               -                               (261,878,701)           (261,878,701)           
ก ำไรส ำหรับปี -                               -                               -                               132,090,167             132,090,167             
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                               -                               -                               (2,959,456)               (2,959,456)               
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                               -                               -                               129,130,711             129,130,711             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 592,805,637             468,103,684             69,000,000               476,442,055             1,606,351,376          

-                               -                               -                               -                               -                               
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ก ำไรสะสม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกจิการ
(หน่วย: บำท)
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2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษี 143,936,593      336,140,073      124,247,654       371,974,200        
รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
   ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 220,200,515 180,001,903 211,607,864       171,699,834        
   โอนกลบัค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                        (18,021)              -                          (18,021)                
   รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 2,654,695          6,469,535          1,858,689           5,337,133            
   ก  ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนชัว่ครำว (226,067)           (50,002)              -                          -                           
   ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,671,835)        597,426             (1,671,835)          597,426               
   ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 6,274,343          2,264,109          6,305,741           2,018,949            
   ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 85,095               (799,124)            100,478              (797,695)              
   เงินปันผลรับ -                        -                         (110,198,898)      (117,998,820)       
   กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (734,885)           981,299             (734,885)             981,299               
   ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 47,421,584 32,206,988 47,315,348         32,199,592          
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด ำเนินงำน 417,940,038      557,794,186      278,830,156       465,993,897        
สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   เงินลงทุนชัว่ครำว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ -10,459,870 -5,449,220 -                          -                           
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 166,687,339 -77,237,580 160,625,044       (101,435,554)       
   สินคำ้คงเหลือ -362,572,026 80,516,146 (371,729,327)      100,706,085        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,302,321 -8,310,230 17,505,669         (7,650,592)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -23,787,211 -35,104,559 (23,786,107)        (34,257,500)         
หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน -74,967,416 -106,724,370 (61,418,771)        (137,352,599)       
   จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน -1,275,355 -635,820 (1,165,255)          (635,820)              
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -880,829 3,872,478 -1,076,238 3,797,875
เงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 127,986,991      408,721,031      (2,214,829)          289,165,792        
   จ่ำยดอกเบ้ีย -37,649,942 -31,656,055 (37,543,706)        (31,648,659)         
   จ่ำยภำษีเงินได้ -33,254,718 -43,206,096 (27,368,646)        (43,946,400)         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 57,082,331        333,858,880      (67,127,181)        213,570,733        

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บำท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

sasitorn.jup
Typewriter
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2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินปันผลรับ -                        -                         110,198,898       117,998,820        
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (332,973,697)    (476,248,329)     (313,837,748)      (472,666,997)       
เงินสดจ่ำยดอกเบ้ียซ่ึงบนัทึกเป็นตน้ทุนของท่ีดิน
   อำคำรและอุปกรณ์ (4,644,539)        (3,318,483)         (4,644,539)          (3,318,483)           
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (160,591)           (6,219,000)         (160,591)             (6,219,000)           
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 4,989,590          320,047             4,989,590           320,047               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (332,789,237)    (485,465,765)     (203,454,390)      (363,885,613)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน 2,372,489,000   3,383,118,447   2,372,489,000    3,383,099,900     
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินลดลง (2,207,508,547) (3,200,299,900)  (2,207,490,000)   (3,200,299,900)    
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน 661,348,725      828,950,075      646,024,144       828,950,075        
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทลดลง (747,474,785)    (711,594,643)     (738,368,395)      (711,594,643)       
จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (2,816,816)        (2,168,613)         (2,677,540)          (2,168,613)           
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำว 580,000,000      240,000,000      580,000,000       240,000,000        
จ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำว (258,570,000)    (254,935,000)     (258,570,000)      (254,935,000)       
จ่ำยเงินปันผล (261,880,960)    (286,635,552)     (261,880,960)      (286,635,552)       
เงินสดรับจำกกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 137,000,773      155,503,422      137,000,773       155,503,422        
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 272,587,390      151,938,236      266,527,022       151,919,689        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (3,119,516)        331,351             (4,054,549)          1,604,809            
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนส ำหรับรำยกำรเงินสด
   และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (31,414)             (12,055)              (31,414)               (12,055)                
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้ปี 5,055,880          4,736,584          4,498,525           2,905,771            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 1,904,950          5,055,880          412,562              4,498,525            

-                        -                         -                          -                           
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 
   เจำ้หน้ีค่ำเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (4,188,165)        4,347,930          (3,929,606)          3,415,293            
   เจำ้หน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงินเพ่ิมข้ึน 46,398,375        -                         44,516,262         -                           
   เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำซ้ือเคร่ืองจกัลดลง -                        20,176,000        -                          20,176,000          

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บำท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

sasitorn.jup
Typewriter
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บริษัท อนิเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี          
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

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

  จดัตั้งขึ้นใน อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ 2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำยเบำะรถยนตแ์ละ 

   อุปกรณ์เคร่ืองหนงัภำยในรถยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยโปรตีนจำกเศษ     
ขี้หนงัสัตว ์โดยผำ่นกรรมวิธีกำร 
   ผลิตทำงอุตสำหกรรม 

ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนผลตอบแทนนั้นได ้
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ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำร
ให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
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กิจกำรตอ้งใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ท่ีเกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่ง
มอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู ้ใช้
มำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำร
ส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำร
วดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภท
ของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business 
Model) หลกักำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิม
น ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร 
กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำร
เช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิม
น ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี
กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

 ส ำหรับกำรขำยท่ีให้สิทธิในกำรคืนสินคำ้ กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะตอ้งคืนให้แก่ลูกคำ้เป็น
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืนสินคำ้ และบนัทึกสินคำ้ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกลูกคำ้เป็นสินทรัพยใ์น
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่ำววดัมูลค่ำโดยอำ้งอิงกบัมูลค่ำตำมบญัชีเดิมของสินคำ้คงเหลือหัก
ดว้ยตน้ทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในกำรรับคืนสินคำ้ รวมถึงกำรลดลงท่ีอำจเกิดขึ้นในมูลค่ำของสินคำ้ท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บคืน 
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 รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

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

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ    
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ สำรเคมีและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน 

มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

4.6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ       
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  
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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 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำก
บญัชี 

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม  (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษัทตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุ                                   
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัของกลุ่มบริษทั คือ คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ซ่ึงมีอำยุกำร
ใหป้ระโยชน์ 3 ถึง 10 ปี ไม่มีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 
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4.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทั หรือ
ถูกกลุ่มบริษทัควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทั ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

4.10 สัญญำเช่ำระยะยำว 

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

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์ังกล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือ
มูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทั
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำ
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ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสด
ตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์
ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย 
โดยกำรจ ำหน่ำยนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้
อยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น 
กลุ่มบริษัทจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวลักำร
ปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 กลุ่มบริษัทค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำรหรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ          
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.15 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแสดงในงบกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดขึ้นจริงจำกสัญญำดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้จ ำนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจำก/จ่ำยให้แก่คู่สัญญำตำมสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย
เป็นรำยได/้ค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง  
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สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียแสดงในงบกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำก
สัญญำดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.17 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                   
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่ง                           
ผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร               
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ี
ท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

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

กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำก
รำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น และค่ำเผ่ือส ำหรับสินคำ้เก่ำ
ลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุของสินคำ้คงเหลือ กำรแข่งขนัทำงกำรตลำดและ
สภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลง
ในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้  
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจกำร                  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
ขำยสินคำ้ - - 200 218 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดค้่ำบริหำรจดักำร - - 17 17 อตัรำตำมสัญญำ 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร - - 21 21 อตัรำตำมสัญญำ 
รำยไดค้่ำบริกำร - - 37 20 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป - - 19 10 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
ค่ำบริกำร - - 1 1 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน      
ขำยสินคำ้ 13 11 13 11 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 8) 

    

บริษทัยอ่ย - - 41,549 57,894 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 4,193 1,551 4,193 1,551 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,193 1,551 45,742 59,445 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
(หมำยเหตุ 14) 

    

บริษทัยอ่ย - - 3,524 672 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมกำรร่วมกนั) 39 - 39 - 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39 - 3,563 672 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,844 20,137 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,675 364 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 28 20 
รวม 21,547 20,521 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 55 22 42 15 
เงินฝำกธนำคำร 1,850 5,034 371 4,484 
รวม 1,905 5,056 413 4,499 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.04 - 0.22 ต่อปี (2561: ร้อยละ 
0.04 - 0.375 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 381 - 12,255 26,940 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 1 เดือน 3,812 1,551 15,732 21,452 
1 - 2 เดือน - - 218 - 
2 - 3 เดือน - - 272 - 
3 - 6 เดือน - - 836 - 
6 - 12 เดือน - - 422 - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,193 1,551 29,735 48,392 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 102,290 177,597 70,931 124,683 
คำ้งช ำระ     

ไม่เกิน 1 เดือน 28,431 72,608 27,430 70,669 
1 - 2 เดือน 1,449 55,203 1,201 55,203 
2 - 3 เดือน 7 200 8 200 
3 - 6 เดือน 6,355 148 6,355 - 
6 - 12 เดือน 170 - 170 - 
มำกกว่ำ 12 เดือน 8,350 8,350 8,334 8,334 

รวม  147,052 314,106 114,429 259,089 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (8,350) (8,350) (8,334) (8,334) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 138,702 305,756 106,095 250,755 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้, สุทธิ 142,895 307,307 135,830 299,147 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 16,007 11,053 
ลูกหน้ีอ่ืน 594 434 578 404 
รวม 594 434 16,585 11,457 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (36) (36) (36) (36) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 558 398 16,549 11,421 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน, สุทธิ 143,453 307,705 152,379 310,568 



114 

9. สินค้ำคงเหลือ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 368,906 176,641 (16,465) (17,836) 352,441 158,805 
งำนระหวำ่งท ำ 474,575 287,414 (15,928) (12,775) 458,647 274,639 
วตัถุดิบ 116,227 145,740 (9,384) (8,511) 106,843 137,229 
วสัดุส้ินเปลือง 15,945 12,795 - - 15,945 12,795 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 58,705 49,195 - - 58,705 49,195 
รวม 1,034,358 671,785 (41,777) (39,122) 992,581 632,663 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 350,569 152,249 (13,679) (14,672) 336,890 137,577 
งำนระหวำ่งท ำ 454,342 264,436 (15,168) (12,565) 439,174 251,871 
วตัถุดิบ 90,346 119,384 (4,586) (4,337) 85,760 115,047 
วสัดุส้ินเปลือง 15,827 12,795 - - 15,827 12,795 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 58,705 49,195 - - 58,705 49,195 
รวม 969,789 598,059 (33,433) (31,574) 936,356 566,485 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
เป็นจ ำนวน 13.9 ลำ้นบำท (2561: 12.9 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 11.2 ลำ้นบำท 2561: 10.2 ลำ้นบำท) โดย
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย และมีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 11.2 ลำ้น
บำท (2561: 6.5 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 9.4 ลำ้นบำท 2561: 4.9 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของ
สินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ รำคำทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหว่ำงปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อินเตอร์ซีท 
คฟัเวอร์ จ ำกดั 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 110,199 117,999 

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

     70,000 70,000 110,199 117,999 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่ิงปลูกสร้ำงและ
ส่วนปรับปรุง

อำคำร อำคำรชุด 
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย ์
ระหว่ำงติดตั้งและ
ระหว่ำงก่อสร้ำง 

เคร่ืองจกัร 
ระหว่ำงทำง รวม 

รำคำทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 677,223 37,226 1,026,595 7,726 1,391,450 43,260 30,313 198,776 33,074 3,445,643 
ซ้ือเพิ่ม 9,152 9,028 25 1,718 13,119 2,870 5,068 442,897 16,895 500,772 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (1,419) (755) (2,352) (194) - (4,720) 
โอน - - 122,751 - 324,097 810 166 (414,750) (33,074) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 3,257 - 3,257 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 686,375 46,254 1,149,371 9,444 1,727,247 46,185 33,195 229,986 16,895 3,944,952 
ซ้ือเพิ่ม 112,843 2,901 - 1,648 10,280 1,719 11,727 229,021 5,045 375,184 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (550) - (22,471) (2,247) (4,063) - - (29,331) 
โอน - - 117,948 - 231,466 1,451 - (333,679) (16,895) 291 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 4,645 - 4,645 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 799,218 49,155 1,266,769 11,092 1,946,522 47,108 40,859 129,973 5,045 4,295,741 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - - 478,202 348 900,104 35,104 22,383 - - 1,436,141 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 54,247 437 118,592 3,000 2,814 - - 179,090 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (749) (726) (2,328) - - (3,803) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - - 532,449 785 1,017,947 37,378 22,869 - - 1,611,428 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 70,818 539 141,858 3,020 3,490 - - 219,725 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (25) - (19,946) (2,009) (4,033) - - (26,013) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - 603,242 1,324 1,139,859 38,389 22,326 - - 1,805,140 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 686,375 46,254 616,922 8,659 709,300 8,807 10,326 229,986 16,895 2,333,524 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 799,218 49,155 663,527 9,768 806,663 8,719 18,533 129,973 5,045 2,490,601 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   
2561 (172 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  179,090 
2562 (204 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  219,725  
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   อำคำรและ        
   ส่ิงปลูกสร้ำงและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์   
  

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
 

อำคำรชุด 
เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ ์

และเคร่ืองใช ้
ส ำนกังำน 

 
ยำนพำหนะ 

ระหว่ำงติดตั้งและ 
ระหว่ำงก่อสร้ำง 

เคร่ืองจกัร 
ระหว่ำงทำง 

 
รวม 

รำคำทุน           
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 672,435 37,226 1,017,891 7,726 1,317,067 42,454 30,313 173,870 33,074 3,332,056 
ซ้ือเพิ่ม 9,152 9,029 25 1,718 11,249 2,866 5,068 440,977 16,175 496,259 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (1,419) (755) (2,352) (194) - (4,720) 
โอน - - 122,751 - 320,838 810 166 (411,491) (33,074) - 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 3,257 - 3,257 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 681,587 46,255 1,140,667 9,444 1,647,735 45,375 33,195 206,419 16,175 3,826,852 
ซ้ือเพิ่ม 112,843 2,900 - 1,648 9,501 1,709 9,022 211,756 5,045 354,424 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (550) - (22,471) (2,247) (4,063) - - (29,331) 
โอน - - 117,948 - 213,489 1,470 - (316,442) (16,175) 290 
ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - - 4,645 - 4,645 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 794,430 49,155 1,258,065 11,092 1,848,254 46,307 38,154 106,378 5,045 4,156,880 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - - 475,903 348 846,850 34,739 22,383 - - 1,380,223 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 52,289 437 112,399 2,882 2,814 - - 170,821 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (749) (726) (2,328) - - (3,803) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - - 528,192 785 958,500 36,895 22,869 - - 1,547,241 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 68,280 539 136,096 2,921 3,328 - - 211,164 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (25) - (19,946) (2,009) (4,033) - - (26,013) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - 596,447 1,324 1,074,650 37,807 22,164 - - 1,732,392 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 681,587 46,255 612,475 8,659 689,235 8,480 10,326 206,419 16,175 2,279,611 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 794,430 49,155 661,618 9,768 773,604 8,500 15,990 106,378 5,045 2,424,488 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี           
2561 (164 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  170,821 
2562 (196 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร)  211,164 



118 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง และ
เคร่ืองจักรระหว่ำงติดตั้งจ ำนวน 98 ล้ำนบำท (2561: 130 ล้ำนบำท) ซ่ึงบริษทัฯได้ใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบนั
กำรเงินหลำยแห่งเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำร และติดตั้ งเคร่ืองจักรดังกล่ำว ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นรำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำว จ ำนวน 4.6 ลำ้นบำท 
(2561: 3.3 ลำ้นบำท) โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนในอตัรำร้อยละ 2.30 - 2.36 (2561: ร้อยละ 2.14 - 
2.67) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรและยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำตำมสัญญำเช่ำ   
ทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนประมำณ 53 ลำ้นบำท (2561: 5 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทั
ฯ: 51 ลำ้นบำท 2561: 5 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 863 ลำ้นบำท 
(2561: 758 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 847 ลำ้นบำท 2561: 750 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวนประมำณ 876 ลำ้นบำท (2561: 784 
ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ระหว่ำงติดตั้ง รวม 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:       
รำคำทุน 11,470 15,191 26,661 11,144 15,191 26,335 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (9,239) - (9,239) (9,029) - (9,029) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 2,231 15,191 17,422 2,115 15,191 17,306 

       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561:       
รำคำทุน 11,451 15,341 26,792 11,124 15,341 26,465 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (8,765) - (8,765) (8,585) - (8,585) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 2,686 15,341 18,027 2,539 15,341 17,880 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ระหว่ำง

ติดตั้ง รวม 
คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

คอมพวิเตอร์
ซอฟตแ์วร์ระหว่ำง

ติดตั้ง รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 2,686 3,540 15,341 9,119 18,027 12,659 2,539 3,359 15,341 9,119 17,880 12,478 
ซ้ือ 20 59 140 6,222 160 6,281 20 59 140 6,222 160 6,281 
โอน - - (290) - (290) - - - (290) - (290) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (475) (913) - - (475) (913) (444) (879) - - (444) (879) 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 2,231 2,686 15,191 15,341 17,422 18,027 2,115 2,539 15,191 15,341 17,306 17,880 

13. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน/เจ้ำหนีท้รัสต์รีซีท 

 (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย                                        

(ร้อยละต่อปี) 
 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร - 7.12 - 19 - - 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 2.18 - 2.50 2.35 - 2.73 849,699 684,700 849,699 684,700 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและ 
   เงินกูย้มืระยะสั้นจำก 
   สถำบนักำรเงิน 

  

849,699 684,719 849,699 684,700 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 0.50 - 1.95 0.50 - 2.12 212,887 298,662 206,669 298,662 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,524 672 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  153,342 207,084 127,403 172,134 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39 - 39 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน  35,959 38,306 34,145 35,257 
เจำ้หน้ีค่ำเคร่ืองจกัร 35,779 39,967 34,950 38,880 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 10,650 16,526 9,953 15,363 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 235,769 301,883 210,014 262,306 
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15. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 49,563 6,725 47,647 6,725 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (712) (321) (539) (321) 
รวม 48,851 6,404 47,108 6,404 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (14,082) (2,258) (13,639) (2,258) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก

ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 34,769 4,146 33,469 4,146 

กลุ่มบริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และรถบรรทุกเพื่อใชใ้น
กำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ีย
ประมำณ 3 - 10 ปี และสัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 14,436 35,127 49,563 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี  (354) (358) (712) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน                    
ตำมสัญญำเช่ำ 14,082 34,769 48,851 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 13,914 33,733 47,647 

ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี  (275) (264) (539) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน                        
ตำมสัญญำเช่ำ 13,639 33,469 47,108 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 2,446 4,279 6,725 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี  (188) (133) (321) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน                       
ตำมสัญญำเช่ำ 2,258 4,146 6,404 

16. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
เงินกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) กำรช ำระคืน 2562 2561 

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

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2559 23,620 83,620 

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

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2559 10,569 52,569 

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

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2560 51,750 74,910 

4 MLR - 3.00 ส ำหรับงวดท่ี 1-36 ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน        
เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2561 77,600 124,400 

5 THBFIX6M + 1.58% ส ำหรับงวดท่ี                   
1-36 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน               
เร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยำยน 2561 49,960 83,320 

6 THBFIX6M + 1.22% ส ำหรับงวดท่ี                   
1-36 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน               
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2562 161,010 - 

7 THBFIX6M + 1.22% ส ำหรับงวดท่ี                   
1-36 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน               
เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2562 41,600 - 

8 THBFIX6M + 1.50% ส ำหรับงวดท่ี                   
1-60 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน               
เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2562 98,330 - 

9 THBFIX6M + 1.50% ส ำหรับงวดท่ี                   
1-36 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน               
เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2562 29,150 - 

10 THBFIX6M + 1.50% ส ำหรับงวดท่ี                   
1-60 

ช ำระคืนเป็นงวดทุกเดือน               
เร่ิมตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2562 196,660 - 

รวม 740,249 418,819 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (291,469) (205,320) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 448,780 213,499 
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 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/               

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 418,819 
บวก: กูเ้พิ่ม 580,000 
หกั: จ่ำยคืนเงินกู ้ (258,570) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 740,249 

 เงินกูย้ืมระยะยำวบำงส่วนค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ และบำงส่วนไม่มี
กำรค ้ำประกนั 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู้ บริษทัฯตอ้งปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินและข้อจ ำกัดบำงประกำรตำมท่ีระบุใน
สัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี และ
ขอ้จ ำกดัในกำรโอนสินทรัพยใ์หเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ ำนวน 30 ลำ้นบำท 

17.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน ประกอบดว้ย ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และ
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ซ่ึงแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน 22,763 13,492 21,565 12,165 
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 3,851 4,909 3,399 4,143 

รวม 26,614 18,401 24,964 16,308 
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17.1 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 13,492 12,253 12,165 11,088 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,057 1,201 1,945 1,070 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 488 311 467 280 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 4,575 - 4,426  

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
      ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั 
              คณิตศำสตร์ประกนัภยั               

   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
           ดำ้นประชำกรศำสตร์     872 - 873 - 
   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
           ทำงกำรเงิน 1,465 - 1,441 - 
   ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก 
           ประสบกำรณ์ 

 
877 - 

 
1,201 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (1,063) (273) (953) (273) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 22,763 13,492 21,565 12,165 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ตน้ทุนขำย 2,728 1,106 2,447 944 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 4,392 406 4,391 406 

รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 7,120 1,512 6,838 1,350 

 กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 
1 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 0.8 ลำ้นบำท) (2561: จ ำนวน 1.7 ลำ้นบำท งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: จ ำนวน 1.5 ลำ้นบำท)   
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 10 ปี และ 6 ปี ตำมล ำดบั (2561: 12 ปี และ 9 ปี ตำมล ำดบั) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.5 และ 2.3 2.7 และ 3.1 1.5 3.1 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต                      

(ขึ้นกบัชนิดของกำรจำ้งงำน) 3.5 - 4.5 3.4 - 4.5 3.5 - 4.5 3.4 - 4.5 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำนสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม 

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (504) (983) 530 1,088 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  625 1,277 (600) (1,176) 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (468) (913) 492 1,011 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  582 1,190 (559) (1,096) 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม 
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (310) (603) 329 677 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  420 862 (399) (777) 
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(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 0.5 ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (273) (530) 289 596 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  368 756 (349) (680) 

17.2 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนด
ระยะเวลำแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 4,909 4,519 4,143 3,837 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  606 667 568 596 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 70 86 62 73 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั  
คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติด้ำน
ประชำกรศำสตร์ (97) - (89) - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน 51 - 47 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (1,476) - (1,120) - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (212) (363) (212) (363) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 3,851 4,909 3,399 4,143 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน                        
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้ก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้ กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มขึ้น 4 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 4 ลำ้นบำท) กลุ่มบริษทับนัทึก
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุน
ของปีปัจจุบนั 
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18. ทุนเรือนหุ้น / ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีทุนท่ีออกและช ำระแล้วเพิ่มขึ้นจำก 553,519,920 บำท (หุ้นสำมัญ
จ ำนวน 553,519,920 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) เป็น 592,805,637 บำท (หุ้นสำมัญจ ำนวน 
592,805,637 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) โดยจ ำนวนดงักล่ำวเป็นผลมำจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (IHL-W1) จ ำนวน 39,285,717 บำท (หุ้นสำมญั 39,285,717 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำ
ไวหุ้น้ละ 1 บำท) และท ำใหส่้วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัเพิ่มขึ้นรวมเป็นจ ำนวน 468,103,684 บำท 

 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพิ่มทุนช ำระแลว้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 
2562 และ 16 ตุลำคม 2562 

19. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 ในเดือนมีนำคม 2562 บริษทัฯไดรั้บเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ (IHL-W1) 
จ ำนวน 28,432,749 หน่วย (หุ้นสำมัญ 28,432,749 หุ้น รำคำใช้สิทธิหุ้นละ 3.50 บำท รวมเป็นเงิน 
99,514,621.50 บำท)  

 ภำยหลงัจำกกำรอนุมติัจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯ รำคำใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวถูกปรับจำก 
3.50 บำทต่อหุ้น เป็น 3.454 บำทต่อหุ้น และอตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวถูกปรับจำก 
1 หน่วย ต่อ 1 หุน้ เป็น 1 หน่วย ต่อ 1.013 หุน้ โดยมีผลบงัคบัในวนัท่ี 28 สิงหำคม 2562 

 ในเดือนกนัยำยนและตุลำคม 2562 บริษทัฯไดรั้บเงินค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
(IHL-W1) จ ำนวน 10,713,756 หน่วย (หุ้นสำมญั 10,852,968 หุ้น รำคำใชสิ้ทธิหุ้นละ 3.454 บำท รวมเป็น
เงิน 37,486,151 บำท) 

 ยอดคงเหลือของจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ (IHL-W1) มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัมิไดมี้กำรใชสิ้ทธิจ ำนวน 2,331,062 หน่วย ไดห้มดอำยลุงในวนัท่ี 11 ตุลำคม 2562 
ซ่ึงเป็นวนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

20. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้  

 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 41,477,567 85,907,116 
ใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ (39,146,505) (44,429,549) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 2,331,062 41,477,567 
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21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 286,741 289,599 269,949 270,541 
ค่ำเส่ือมรำคำ 219,725 179,090 211,164 170,821 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 475 913 444 879 
ค่ำสำธำรณูปโภค 62,609 79,473 62,232 79,084 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 11,781 10,058 11,439 9,748 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 987,994 1,176,815 827,801 1,070,130 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ (379,426) 55,200 (388,226) 67,235 
กำรเปล่ียนแปลงในรำยกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็น
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 2,655 6,469 1,859 5,337 

22. ภำษีเงินได้  

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 10,174 44,830 - 44,358 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (7,992) (1,452) (7,842) (1,319) 

ค่ำใช้จ่ำย (ผลประโยชน์) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                       
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 2,182 43,378 (7,842) 43,039 

 จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุนจำก

กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 535 - 556 - 
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 143,937 336,140 124,248 371,974 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษ ี 28,787 67,228 24,850 74,395 
ขำดทนุทำงภำษท่ีีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินได ้                                
รอกำรตดับญัชี 1,259 2,142 - - 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ - - (22,040) (23,600) 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (26,764) (22,773) (9,619) (5,241) 
ค่ำใชจ้่ำยตอ้งห้ำม 1,224 453 1,115 432 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (3,175) (3,672) (2,939) (2,947) 
อื่น ๆ 851 - 791 - 

รวม (27,864) (25,992) (32,692) (31,356) 
ค่ำใชจ้่ำย (ผลประโยชน์) ภำษเีงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไร

ขำดทนุเบด็เสร็จ 2,182 43,378 (7,842) 43,039 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 8,033 7,825 6,364 6,315 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,498 3,160 4,519 3,151 
ขำดทนุทำงภำษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,981 - 6,981 - 

รวม 19,512 10,985 17,864 9,466 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 29 ลำ้นบำท (2561: 23 ลำ้นบำท) 
กลุ่มบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เน่ืองจำกผู ้บริหำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ            
กลุ่มบริษทัอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จะส้ินสุดระยะเวลำกำรใช้ประโยชน์ภำยในปี 2564 ถึง ปี 2567 (2561:                                 
ปี 2564 ถึง ปี 2566) 
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23. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตหนงัแต่งส ำเร็จตำม
บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1785(2)/2554 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2554 ภำยใต้เง่ือนไขท่ีก ำหนดบำง
ประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นจ ำนวนไม่เกินจ ำนวนเงินลงทุน (โดยไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน) โดย
มีก ำหนด 8 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี 3 มกรำคม 2557) สิทธิประโยชน์
ดงักล่ำวจะส้ินสุดลงในวนัท่ี 2 มกรำคม 2565 

 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2562 บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ส ำหรับกำรฟอกหนังหรือผลิตหนังแต่งส ำเร็จ ซ่ึงเป็นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อกำรใช้
พลงังำนทดแทน ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 62-0364-1-04-1-0 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร 
สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมรวมกันเป็นจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรผลิต (โดยไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน) โดยจ ำนวนดงักล่ำวคิดเป็น 38,165,000 บำท 
ทั้ งน้ี จะปรับเปล่ียนตำมจ ำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนท่ีแท้จริงในวันเปิด
ด ำเนินกำรตำมโครงกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม โดยมีก ำหนด 3 ปี นบัจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดภ้ำยหลงัจำกไดรั้บ
บตัรส่งเสริม (วนัท่ี 9 เมษำยน 2562) 

 บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับกำรผลิตผลิตภณัฑ์จำก
หนงัตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1981(5)/2554 เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2554 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำง
ประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรประกอบ
กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม เป็นระยะเวลำ 8 ปี นับจำกวนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี                
1 กนัยำยน 2554) สิทธิประโยชน์ดงักล่ำวไดส้ิ้นสุดลงในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 
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รำยไดข้องกลุ่มบริษทัจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 กิจกำรท่ีไดรั้บ                      
กำรส่งเสริม 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ                 
กำรส่งเสริม รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร   
ในประเทศ 414,258 496,765 702,756 594,548 1,117,014 1,091,313 

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 31,751 43,790 403,847 1,255,076 435,598 1,298,866 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 446,009 540,555 1,106,603 1,849,624 1,552,612 2,390,179 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

กิจกำรท่ีไดรั้บ                      
กำรส่งเสริม 

กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ                 
กำรส่งเสริม รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร             
ในประเทศ 215,622 152,061 529,417 680,023 745,039 832,084 

รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 31,751 43,790 403,847 1,255,076 435,598 1,298,866 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 247,373 195,851 933,264 1,935,099 1,180,637 2,130,950 

24. ก ำไรต่อหุ้น 

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

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกับจ ำนวน                                                        
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็น                            
หุน้สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 
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 กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงกำรค ำนวณได้
ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 

ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุ้นสำมญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บำท) (บำท) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี 141,754 292,762 577,678 541,097 0.25 0.54 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั                                                   

(IHL-W1)  - - 5,747 35,564   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั                    
สมมติว่ำมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั                       
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 141,754 292,762 583,425 576,661 0.24 0.51 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุ้นสำมญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุ้น 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บำท) (บำท) 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี 132,090 328,935 577,678 541,097 0.23 0.61 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั                                 
(IHL-W1)  - - 5,747 35,564   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั                                
สมมติว่ำมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั                
จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 132,090 328,935 583,425 576,661 0.23 0.57 

25. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
ให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้ งน้ีผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัคือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  
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• ส่วนงำนท่ีผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์นงัและผลิตภณัฑพ์ลอยได ้ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัเบำะรถยนต์
และผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกกำรผลิตหนงั 

• ส่วนงำนบริกำร ซ่ึงเป็นส่วนงำนท่ีท ำกำรรับจำ้งบริกำรฟอกยอ้ม ตกแต่งหนงัสัตว ์และบริกำรอ่ืนๆ 
• ส่วนงำนท่ีผลิตและจ ำหน่ำยโปรตีน 

กลุ่มบริษทัไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมิน                                     
ผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนขั้นตน้ซ่ึงวดัมูลค่ำโดย
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนขั้นตน้ในงบกำรเงิน  

กำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 

ขอ้มูลรำยได้และก ำไรของส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี
ดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 ผลิตและจ ำหน่ำย              

ผลิตภณัฑห์นงั
และผลิตภณัฑ์
พลอยได ้ งำนบริกำร 

ผลิตและจ ำหน่ำย
โปรตีน 

รำยกำรปรับปรุง
และตดัรำยกำร
ระหว่ำงกนั รวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกภำยนอก 1,332 1,535 216 852 5 3 - - 1,553 2,390 
รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำน - - 3 1 18 9 (21) (10) - - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 1,332 1,535 219 853 23 12 (21) (10) 1,553 2,390 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนขั้นตน้                  
    ตำมส่วนงำน 371 349 (25) 161 (2) (6) 12 12 356 516 
รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
รำยไดอ้ื่น         19 14 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย         (24) (29) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร         (158) (131) 
ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงิน         (49) (34) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้         144 336 
ภำษีเงินได ้         (2) (43) 

ก ำไรส ำหรับปี         142 293 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดพิจำรณำสินทรัพยร์วมในกำรด ำเนินงำนของกิจกำร ดงันั้นจึงไม่มีกำรปันส่วน
สินทรัพยใ์หแ้ต่ละส่วนงำน 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  
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รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกของกลุ่มบริษทัก ำหนดขึ้นตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2562 2561 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก   
   ประเทศไทย 1,117 1,091 
   ประเทศองักฤษ 53 46 
   ประเทศจีน 166 369 
   ประเทศอินเดีย 2 2 
   ประเทศอินโดนีเซีย 46 77 
   ประเทศมำเลเซีย 28 20 
   ประเทศฟิลิปปินส์ 2 51 
   ประเทศญ่ีปุ่ น 91 273 
   ประเทศฮ่องกง 39 461 
   ประเทศเวียดนำม 3 - 
   ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 6 - 
รวม 1,553 2,390 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 5 รำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,158 ลำ้นบำท ซ่ึง
ส่ีรำย เป็นจ ำนวน 1,015 ลำ้นบำท มำจำกส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑห์นงัและผลิตภณัฑพ์ลอยได้
และหน่ึงรำยเป็นจ ำนวน 143 ล้ำนบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนบริกำร (ปี 2561 มีรำยได้จำกลูกคำ้รำยใหญ่
จ ำนวน 3 รำยเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,100 ลำ้นบำท ซ่ึงหน่ึงรำย เป็นจ ำนวน 270 ลำ้นบำท มำจำกส่วน
งำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หนังและผลิตภณัฑพ์ลอยไดแ้ละสองรำยเป็นจ ำนวน 830 ลำ้นบำท ซ่ึงมำ
จำกส่วนงำนบริกำร)  
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26. รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ  
(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
ขำยผลิตภณัฑห์นงั 1,332,440 1,534,780 962,014 1,277,006 
บริกำรฟอกหนงั 218,623 853,943 218,623 853,944 
ผลิตและจ ำหน่ำยโปรตีน 1,549 1,456 - - 
รวมรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ - รับรู้รำยได ้
ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 1,552,612 2,390,179 1,180,637 2,130,950 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 2 ของ
เงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเบิล จ ำกดั 
และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุน ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่ม
บริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 0.9 ลำ้นบำท (2561: 0.7 ลำ้นบำท) 

28. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย 
(พนับำท) 

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
(บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผุถื้อหุน้                                          
เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2561 176,323 0.32 

เงินปันผลระหว่ำงกำลปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2561 110,202 0.20 

รวมเงินปันผลปี 2561  286,525  
    
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผุถื้อหุน้                                          

เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 174,586 0.30 
เงินปันผลระหว่ำงกำลปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2562 87,293 0.15 
รวมเงินปันผลปี 2562  261,879  
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29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

29.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำร 

บริษทัฯได้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะ และสัญญำบริกำร           
อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ีย 1 - 4 ปี และสัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำน
และสัญญำบริกำรท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน สัญญำบริกำร 
 2562 2561 2562 2561 

จ่ำยช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 12 13 7 3 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 4 12 - - 

29.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 34 ลำ้นบำท และ 0.1 ลำ้นยูโร 
(2561: 13.8 ลำ้นบำท 0.1 ลำ้นยูโร และ 0.2 ลำ้นหยวน) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนและกำรซ้ือ
เคร่ืองจกัร 

29.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบักำรซ้ือวัตถุดิบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีภำระผูกพนัจ ำนวน 1.4 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2561: 0.7 ล้ำน
เหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 0.1 ลำ้นยโูร) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือวตัถุดิบ  

29.4 หนังสือค ำ้ประกนัธนำคำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีหนังสือค ้ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวนเงิน 20 ลำ้นบำท (2561: 20 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระเงินแก่หน่วยงำนรำชกำร
จ ำนวน 4 ลำ้นบำท (2561: 4 ลำ้นบำท) ค ้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำจ ำนวน 11 ลำ้นบำท (2561: 11 ลำ้นบำท)                     
ค ้ำประกนักำรใชก้๊ำซธรรมชำติจ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2561: 1 ลำ้นบำท) และค ้ำประกนักำรซ้ือสินคำ้จ ำนวน 4 
ลำ้นบำท (2561: 4 ลำ้นบำท) 
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30. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
เงินลงทุนชัว่ครำว    
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - ตรำสำรหน้ี 27,886 17,120 

ตรำสำรอนุพนัธ์   
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 74 - 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 11,193 1,189 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 661 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตรำสำรอนุพนัธ์   
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 74 - 

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 11,193 1,189 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 661 

 

  



137 

กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด ค ำนวนโดยใช้รำคำมูลค่ำหน่วยลงทุน                       
ท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค  ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปลี่ยนทนัที อตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหนำ้ของ
เงินตรำต่ำงประเทศและอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

31. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

31.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ     
เงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมระยะสั้น เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกูย้ืมระยะยำว กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุม                  
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึง
ไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้ง
สูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้ืมระยะสั้น เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรือมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี                   
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียตลำดในปัจจุบนั 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี 

ขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 1 1 2 หมำยเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - - 28 28 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 143 143 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น 
   จำกสถำบนักำรเงิน 

850 - - - - 850 หมำยเหตุ 13 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 213 - - - - 213 หมำยเหตุ 13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 236 236 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 3 6 - - 40 49 2.15 - 4.75 
เงินกูย้ืมระยะยำว 201 403 - 136 - 740 หมำยเหตุ 16 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี 

ขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 1 4 5 หมำยเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - - 17 17 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 308 308 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น 
   จำกสถำบนักำรเงิน 

685 - - - - 685 หมำยเหตุ 13 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 299 - - - - 299 หมำยเหตุ 13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 302 302 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2 4 - - - 6 2.15 
เงินกูย้ืมระยะยำว 47 78 - 294 - 419 หมำยเหตุ 16 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี 

ขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 152 152 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น

จำกสถำบนักำรเงิน 
850 - - - - 850 หมำยเหตุ 13 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 207 - - - - 207 หมำยเหตุ 13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 210 210 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 3 4 - - 40 47 2.15 - 4.75 
เงินกูย้ืมระยะยำว 201 403 - 136 - 740 หมำยเหตุ 16 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 
อตัรำ          

ดอกเบ้ียปรับ    

 ภำยใน 1 ปี 
มำกกว่ำ  
1 ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี 

ขึ้นลงตำม
รำคำตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 1 4 5 0.04 - 0.05 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 311 311 - 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น

จำกสถำบนักำรเงิน 
685 - - - - 685 หมำยเหตุ 13 

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 299 - - - - 299 หมำยเหตุ 13 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 262 262 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 2 4 - - - 6 2.15 
เงินกูย้ืมระยะยำว 47 78 - 294 - 419 หมำยเหตุ 16 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมระยะยำวคงเหลือจ ำนวน 604 ลำ้นบำท 
(2561: 124 ลำ้นบำท) โดยแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียจำกอัตรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู้ยืม             
เป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ียร้อยละ 3.55 - 4.05 ต่อปี มูลค่ำสัญญำดงักล่ำวจะทยอยครบก ำหนดตำมก ำหนด
ช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจนถึงเดือนพฤศจิกำยน 2567 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้และบริกำรและซ้ือ
เคร่ืองจกัรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯได้ตกลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึง                 
ส่วนใหญ่มีอำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2 6 3 4 30.15 32.45 
ยโูร - - 1 1 33.73 37.13 
หยวน - - 3 4 4.31 4.72 

 บริษทัฯมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ดงัน้ี 

ณ 31 ธนัวำคม 2562 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ   

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2 2 30.11 - 30.43 30.14 - 30.54 10 มกรำคม - 19 พฤษภำคม 2563 

 
ณ 31 ธนัวำคม 2561 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ   

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 5 5 32.17 - 33.01 32.36 - 33.03 25 มกรำคม - 3 กรกฎำคม 2562 
ยโูร 2 - 37.53 - 38.37 - 4 มกรำคม - 2 กรกฎำคม 2562 

 

31.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมีอตัรำ
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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32. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม     
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น  โดย ณ วนัท่ี        
31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.29:1 (2561: 1.08:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.30:1 (2561: 1.07:1) 

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยปันผลประจ ำปีแก่               
ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.25 บำท โดยบริษทัฯไดจ่้ำยปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท                   
ในเดือนสิงหำคม 2562 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท และ
ก ำหนดจ่ำยปันผลในเดือนพฤษภำคม 2563 ทั้งน้ีมติดงักล่ำวจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 
2563 เพื่อพิจำรณำต่อไป 

34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
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17. บุคคลอ้างองิ 
 

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

ผู้สอบบัญชี   บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
   นางชลรส สันติอศัวราภรณ์  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 และ/หรือ 
นางสาววธู ขยนัการนาวี  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  5423 และ/หรือ 
นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ุล   
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844  
และหรือบญัชีผูรั้บอนุญาตจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ท่ีตั้ง    ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136  - 137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ 
โทรศัพท์   (662) 264-9090 
โทรสาร    (662) 264-0789-90 
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18.ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับนักลงทนุ 
 

ช่ือย่อ                          IHL  ติดต่อ  

                                   (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ส านกังานใหญ ่

เลขทะเบียนบริษัท     0107548000595 โทรศพัท ์(662) 082-9728-37 

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

 และผลิตภณัฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง           

เว็บไซต์ www.interhides.com ส านักงานเลขานุการบริษัท 

ปีที่ก่อตั้ง   2548 โทรศพัท ์(662) 082-9728-37 

วันแรกท่ีซ้ือขายหุ้น  โทรสาร (662) 082-9738-39 

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

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 678 หมู่ท่ี 2 ถนนสุขมุวิท นักลงทุนสัมพนัธ์ 

 ต าบลบางปใูหม่ 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 592,805,637 ลา้นบาท  ผู้ถือหุ้น 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นสามญั หุ้นละ 1 บาท ปัจจุบนัผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดแ้ก่ 

หุ้นบุริมสิทธ ิ ไม่มี กลุ่มนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม  และนางสาวชุติมา  บุษยโภคะ 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.interhides.com/

