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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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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

ประวตัคิวามเป็นมา 
ธุรกิจของบริษัทฯ เร่ิมก่อตั้ งข้ึนในปี พ.ศ.2531 ในนามห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงฟอกหนัง โอซี 

เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์
และนางสาวชุติมา บุษยโภคะ ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 2 แสนบาท ในช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจ ได้
น าเขา้หนงัดิบเพื่อฟอก อบ อดั และตกแต่งหนงัสตัว ์รวมถึงการตกแต่งเคร่ืองหนงั  

ในปี 2535 ธุรกิจได้ขยายขอบเขตไปสู่การรับจา้งฟอกหนัง ยอ้มสี และจดัจ าหน่าย ไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนสถานะเป็น บริษทั โรงฟอกหนัง โอซี จ  ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท ผูบ้ริหารเล็งเห็นถึงการ
เติบโตทางธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง จึงไดเ้พ่ิมสายการผลิตและก่อตั้งบริษทัข้ึนใหม่ จดทะเบียนในนาม 
บริษทั อินเตอร์-ไฮด์เลเธอร์ จ  ากดั เพื่อพฒันาสายการผลิตและรองรับการเติบโตในอนาคตและด าเนินการ
ช าระบญัชีของบริษทั โรงฟอกหนงั โอซี จ  ากดั ในปี พ.ศ.2547  

บริษทั อินเตอร์-ไฮดเ์ลเธอร์ จ  ากดั มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั ดงัน้ี 
ปี พ.ศ. พฒันาการที่ส าคญั 
2535 - ก่อตั้งข้ึนในนาม บริษทั อินเตอร์-ไฮดเ์ลเธอร์ จ ากดัโดยนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์ 

  และนางสาวชุติมา บุษยโภคะ เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนงั ดว้ยทุนจดทะเบียน 
  เร่ิมแรก 5 ลา้นบาท  
 - น าเขา้หนงัดิบเพื่อ ฟอก อบ อดั และตกแต่งหนงัสตัวส์ าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ 

2536 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 20 ลา้นบาท จ านวน 20,000 หุน้ หุน้ละ 1,000 บาท 
 - ก่อสร้างอาคารส านกังานใหญ่ เลขท่ี 678 หมู่ท่ี 2 ต.บางปูใหม ่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL2) 
   

2537 - เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไว ้จากเดิมหุน้ละ 1,000  บาท  จ านวน 20,000 หุน้ 
  เป็นหุน้ละ 10 บาท จ านวน 2,000,000 หุน้ 
 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 90 ลา้นบาท จ านวน 9,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 
   

2539 - ก่อสร้างอาคารส านกังาน เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 2 ต.บางปูใหม ่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL3) 
   

2540 - เพ่ิมส านกังานสาขาท่ี 1 เลขท่ี 1111 หมู่ท่ี 6 ต.บางปูใหม ่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL6)  
 - เพ่ิมส านกังานสาขาท่ี 2 เลขท่ี 999 หมู่ท่ี 2 ต.บางปูใหม ่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL4)  
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ปี พ.ศ.  พฒันาการที่ส าคญั 
2541 - เปล่ียนสายการผลิต จากการผลิตหนงัส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ มาเป็นสายการผลิตหนงั 

  ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนตอ์ยา่งครบวงจร 
 - มีสถานะเป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัส าหรับรถยนตโ์ดยออ้ม 
  (Second Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 2nd Tier OEM)   
   

2547 - ในเดือนกรกฎาคม เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 120 ลา้นบาท จ านวน 12,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 
 - ในเดือนธนัวาคม เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 160 ลา้นบาท จ านวน 16,000,000 หุน้ หุน้ละ 10 บาท 
 - เพ่ิมส านกังานสาขาท่ี 3 เลขท่ี 55/5 หมู่ท่ี 2 ต.บางปูใหม ่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL5)  
    

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

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

 - ในเดือนสิงหาคม จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั และเปล่ียนช่ือเป็น 
  บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 300 ลา้นบาท  
  จ านวน 60,000,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
 - ในเดือนธนัวาคม น าบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนและซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดย 
  มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มของนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 47.15 
 

 และกลุ่ม Sumitomo ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 20.00 
 

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

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

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

    
2553 - นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้จากกลุ่ม  Sumitomo จ านวน 60,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อย  

  ละ 20 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้  ท าใหก้ลุ่มของนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์ถือหุน้รวมกนั 
  คิดเป็นร้อยละ 59.35 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 
 - เพ่ิมส านกังานสาขาท่ี 5  เลขท่ี 775 หมู่ท่ี 2 ต.บางปูใหม ่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL7) 
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ปี พ.ศ.  พฒันาการท่ีส าคญั 
2554 - ก่อตั้งบริษทัยอ่ยในนาม บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท 

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

2555 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 350 ลา้นบาท จ านวน 350,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
   

2556 - ลดทุนจดทะเบียนเป็น 349,999,230  ลา้นบาท จ านวน 349,999,230 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ 
  ละ 1 บาท โดยเป็นการลดทุนจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผล 
 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 419,999,076  ลา้นบาท จ านวน 419,999,076 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
  หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
  

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

 - เร่ิมคิดคน้กระบวนการผลิตโปรตีนจากเศษของเสียในกระบวนการฟอกหนงั น ามาใชเ้ป็นเคมี 
   ในกระบวนการผลิต และยงัเป็นการน าของเสียจากอุตสาหกรรมกลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 - เร่ิมการก่อสร้างส าหรับโรงงานท่ี 10   
   

2559 - ลดทุนจดทะเบียนเป็น 419,998,782  ลา้นบาท จ านวน 419,998,782 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
  หุน้ละ 1 บาท เป็นการลดทุนจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผล 
 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 594,998,274  ลา้นบาท จ านวน 594,998,274 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้

  
หุน้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 - ก่อตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนในนามบริษทั อินเตอร์ กรีน จ  ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท 
  เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตโปรตีนจากเศษข้ีหนงัสตัวโ์ดยผา่นกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
 - เพ่ิมส านกังานสาขาท่ี 7  เลขท่ี 1111/2 หมู่ท่ี 6 ต.บางปูใหม ่อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (IHL9) 
   

2561 - ในเดือนกนัยายน เร่ิมผลิตอยา่งเต็มรูปแบบจากสายการผลิตท่ี 1 ของโรงงาน 10 
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รายละเอียดของบริษัทย่อย 
 

1. บริษัท อนิเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั 
 

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ากดั จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 มถุินายน 2554 ตั้งอยูท่ี่ 999 หมูท่ี่ 2  ซอย ที.
เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการของกลุ่มบริษทั โดยบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ากดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ปัจจุบนัมีทุน
จดทะเบียนและช าระแลว้ 20 ลา้นบาท 

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ากดั เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายหนงัผนืท่ีตดัและเยบ็ข้ึนรูป (Trim Cover)  
และหนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมาลยัและกระปุกเกียร์ (Steering Wheel & Gear Knob) ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็น
ระยะเวลา 8 ปี 
 
 

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

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

บริษทั อินเตอร์ กรีน จ  ากดั ไดล้งทุนในการวิจยัและพฒันาการผลิตโปรตีนจากเศษข้ีหนังสตัว ์โดย
ผา่นกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม โดยใชง้บประมาณ 400 ลา้นบาท และสามารถผลิตไดเ้ป็นแห่งแรกในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงโปรตีน Hydrolysate ท่ีผลิตไดน้ี้สามารถน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได ้เช่น 
อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางคแ์ละเวชภณัฑ ์เป็นตน้ 

 

วสัิยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยมและนโยบายการบริหารจดัการ 
 

1. คุณค่าของบริษัทฯ (Value)  
บริษทัฯ เนน้คุณค่าองคก์รเป็นส าคญัในขณะท่ีภาวะตลาดโลกและสภาวะทางธุรกิจเปล่ียนแปลงไป ดว้ยคุณ
ค่าท่ีมัน่คงขององคก์ร เป็นส่ิงท่ีท าให้บริษทัฯ สามารถรักษาระดบัการตดัสินใจท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
คุณค่าขององค์กรเป็นรากฐานส าคัญท่ีแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติงานจริงของบุคลากรในแต่ละวนั 
คุณค่าองคก์รส าหรับบริษทัฯ หรือพนกังาน ประกอบดว้ย 
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1.1 ด้านความเป็นเลศิ (Performance Excellent) – บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะกระท าการทุกอยา่งดว้ยความตั้งใจ
ให้เกิดผลในทางท่ีดีกว่าเสมอ ดว้ยการศึกษา วิจยัและพฒันา และปรับปรุงส่ิงต่างๆ ให้ดียิ่งข้ึนไปกว่าเดิม
และเหมาะสมกบัสถานการณ์ ดว้ยพ้ืนฐานความเช่ือท่ีว่า เราสามารถท าวนัน้ีให้ดีกว่าเม่ือวาน และพรุ่งน้ี
จะตอ้งดีกว่าวนัน้ี 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
ตามกฎข้อบังคับ กระบวนการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งจรรยาบรรณของ
พนักงาน บริษทัฯ ภาคภูมิใจต่อความซ่ือสัตยแ์ละคุณธรรมท่ียดึปฏิบติั ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นองค์กรทางธุรกิจท่ี
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบักฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
1.3  ด้านบุคลากร (Employees) – บริษัทฯ ให้ความส าคัญและเป็นกันเองกับพนักงานทุกระดับด้วย
พ้ืนฐานความเช่ือท่ีว่า พนักงานท่ีดีมีคุณภาพ จะน ามาซ่ึงความส าเร็จขององคก์ร บริษทัฯ จึงมุ่งเน้นสรรหา 
คดัเลือกพนกังานท่ีจะมาร่วมงานกบับริษทัฯ อยา่งพิถีพิถนั ดูแลใหม้ีสวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
และเป็นธรรม พฒันาและฝึกอบรมพนกังานอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมใหม้ีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี 
มีสุขอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน อนัเป็นประโยชน์แก่พนกังานของบริษทัฯ และสงัคมโดยรวม  
1.4  ด้านคุณภาพสินค้าและการบริการ (Quality) – บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้และให้บริการ โดย
ค านึงถึงความพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ ดว้ยความเช่ือท่ีว่า ลูกคา้ยินดีจ่ายเพ่ือส่ิงท่ีดีกว่าเสมอ  
บริษทัฯ จึงใหค้วามส าคญักบัคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตสินคา้ นบัตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบ การเอาใจ
ใส่ในกระบวนการผลิตต่างๆ จนกระทัง่เป็นสินคา้ส าเร็จรูป ตลอดจนการให้บริการท่ีฉับไวและครบครัน 
การรักษาระดับมาตรฐานให้สูงอยู่เสมอ ส่งมอบสินคา้ตรงตามก าหนดเวลา เพื่อสนองตอบต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด 
1.5  ด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  (Responsibility for Society) – บริษัทฯ ให้
ความส าคญัต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มมาโดยตลอด บริษทัฯ ไดม้ีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนแวดลอ้มและ
เขา้ร่วมโครงการ 3R เพื่อลดและน าของเสียกลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิต  

 
2. วสัิยทัศน์ (Vision) คือ เป็นผูน้  าในอุตสาหกรรมหนังแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท่ีขบัเคล่ือนองคก์รดว้ย

มาตรฐานสากล ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งคุม้ค่า กา้วไกลดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
3.  พนัธกจิ (Mission) คือ หนา้ท่ีขององคก์รท่ีตอ้งท า โดยเป็นไปตามกรอบของคุณค่า 

3.1 Customers: สร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้เพ่ิมข้ึน เพื่อใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
3.2 Employees: สร้างใหที้มงานมีความพร้อมท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กรูปแบบ 
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3.3 Shareholders: สร้างผลก าไรและเพ่ิมพูนคุณค่าแก่ผูถื้อหุน้ภายใตพ้ื้นฐานแห่งจรรยาบรรณ 
3.4 Organization: สร้างความสามารถในการแข่งขนัทางดา้นตน้ทุน โดยผ่านการใชป้ระโยชน์อย่างมี   
ประสิทธิภาพ จากกระบวนการผลิต การบริหารและการพฒันาบุคลากรเพ่ือความเจริญอยา่งย ัง่ยนื 
3.5 Society and Communities: มีส่วนร่วมในการตอบแทนชุมชนหรือสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

 
4.  นโยบายการบริหารจดัการ (Policies) ในทุกระดบัมีดงัน้ี 

4.1 ใหม้ีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษทัฯ 
4.2 ยติุธรรมและเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) 
4.3 โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
4.4 ปฏิบติัตามกฎหมายและใหค้วามร่วมมือแก่รัฐบาลของประเทศท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจ 

 

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 

บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ากดั (มหาชน) มีหลกัจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงพนักงานทุกคนตอ้งพึง
ประพฤติปฏิบติัในฐานะตวัแทนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 
1. การใหค้วามเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติั 

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผูเ้ก่ียวข้องด้วยความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็น ผูซ้ื้อ ผูข้าย คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน ฯลฯ โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูห้น่ึงผูใ้ด อนัเน่ืองจากความแตกต่างเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา 
สญัชาติ เพศ อาย ุหรือ พ้ืนฐานการศึกษา 

2. การรักษาความสุจริต 
บริษทัฯ ไม่ใชว้ิธีการให้เงินหรือส่ิงของแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด เพ่ือชกัน าให้กระท าส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ส่งเสริมการกระท าดงักล่าว อีกทั้งไม่พึงประสงคใ์หพ้นกังานรับเงินหรือส่ิงของมีค่าเกินปกติ
วิสยัจากผูเ้ก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัฯ เช่น ผูข้ายสินคา้หรือลูกคา้ เป็นตน้ 

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

4. การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ สนับสนุนใหพ้นกังานท ากิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตน้โยบาย  “อินเตอร์ไฮด ์
กา้วไกล รักความปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม” 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 กลุ่มบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ำกดั(มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยหนังส ำหรับเบำะรถยนต ์
หนังหุ้มเบำะรถยนต ์หัวเกียร์ และพวงมำลยัรถยนต ์ช้ินงำนหนงัตดัข้ึนรูป เฟอร์นิเจอร์ รองเทำ้ โดยใชห้นงัโค 
กระบือและสุกรโดยผำ่นกรรมวิธีกำรฟอกยอ้มและน ำมำตดัหรือเยบ็เป็นผลิตภณัฑ ์ดว้ยเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรอนั
ทนัสมยั รวมถึงผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ โปรตีน  

สำยกำรผลิตหลกัของบริษทัฯ สรุปได ้ดงัน้ี 
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ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

1. หนงัผนืส ำเร็จรูป (Leather) 
ผลิตภณัฑ์หนังดิบท่ีผ่ำนกำรฟอก ยอ้ม ท ำสี อดัลำยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ มีลกัษณะอ่อนนุ่ม เรียบ 

สม ่ำเสมอ สีสนัสวยงำม มีควำมหนำตำมตอ้งกำร พร้อมท่ีจะน ำไปตดัเยบ็และใชเ้ป็นส่วนประกอบส ำหรับเบำะ
รถยนต์ พวงมำลยั หัวเกียร์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รองเทำ้ เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงผลิตภณัฑ์ส ำหรับธุรกิจงำน
บริกำรพ่นสีในรูปแบบงำนรับจำ้งผลิต โดยบริษทัฯ รับวตัถุดิบมำจำกทำงลูกคำ้และด ำเนินกำรตำมควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้ 

 

 

ภำพท่ี 1 หนงัผนืส ำเร็จรูป (Leather) 
 

2. ช้ินงำนหนงัตดั  (Cut Parts) 

        ผลิตภณัฑเ์พ่ิมมูลค่ำใหก้บัหนงัผนืส ำเร็จรูปโดยกำรน ำหนงัผนืส ำเร็จรูปมำตดัเป็นช้ินส่วนตำม
รูปแบบหรือ Drawing ท่ีลูกคำ้หรือผูป้ระกอบกำรธุรกิจเบำะหนงัรถยนตเ์ป็นผูก้  ำหนด ซ่ึงเป็นกำรผลิตตำมควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นช้ินงำนประกอบส ำหรับหุม้เบำะหนงัรถยนต ์พวงมำลยั หวัเกียร์ และแผง
ประตู เป็นตน้ 

 

 

  
 ภำพท่ี 2 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


10 
 

3. หนงัหุม้เบำะรถยนต ์ (Trim Cover) 
เป็นกำรต่อยอดผลิตภณัฑโ์ดยกำรน ำเอำช้ินงำนหนงัตดัมำเยบ็ประกอบและข้ึนรูปเป็นหนงัหุม้เบำะ

รถยนต์ โดยใชแ้บบตำมท่ีลูกคำ้หรือผูป้ระกอบกำรธุรกิจเบำะหนังรถยนต์เป็นผูก้  ำหนด โดยทำงบริษทัฯ จะ
ค ำนึงถึงรำยละเอียด คุณภำพ และคุณลกัษณะตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรเป็นส ำคญั 

 
ภำพท่ี 3 หนงัหุม้เบำะรถยนต ์(Trim Cover) 

 
4. หนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมำลยัและกระปุกเกียร์  (Steering Wheel & Gear Knob) 

พวงมำลยัและกระปุกเกียร์เป็นอุปกรณ์ท่ีใชห้นงัเป็นส่วนประกอบ เพ่ือเพ่ิมควำมหรูหรำและสง่ำ
งำมให้กับรถยนต์ ซ่ึงบริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรผลิตหนังส ำหรับใชเ้ฉพำะพวงมำลยั และกระปุกเกียร์ 
รวมทั้งยงัมีควำมสำมำรถในกำรตดัเยบ็และร้อยพวงมำลยัและกระปุกเกียร์ดว้ย โดยส่วนใหญ่จะเป็นงำนรับจำ้ง
ช่วงจำกผูป้ระกอบกำรผลิตพวงมำลยัและกระปุกเกียร์อีกทอดหน่ึง 

                 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 4 หนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมำลยัและกระปุกเกียร์  (Steering Wheel & Gear Knob) 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61IbCwmSJ8L._SY355_.jpg&imgrefurl=https://www.amazon.com/Circle-Cool-31001-Leather-Steering/dp/B00E0WO9NI&docid=YxomcKtSLf7CxM&tbnid=i_9Sd2FbqeEQMM:&vet=10ahUKEwiSj9_83ZfWAhUJs48KHQJjDkI4ZBAzCEooSDBI..i&w=354&h=355&bih=674&biw=1366&q=Leather%20Trim%20cover%20automotive&ved=0ahUKEwiSj9_83ZfWAhUJs48KHQJjDkI4ZBAzCEooSDBI&iact=mrc&uact=8
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2x_nf6ZzWAhVMtI8KHdKgAawQjRwIBw&url=http://tumswc.blogspot.com/p/blog-page_17.html&psig=AFQjCNE8gA_x2jtnTzQjPWRDZzrLxHVItQ&ust=1505208722270299
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-Ofn6pzWAhUItI8KHbudCXUQjRwIBw&url=https://th.aliexpress.com/promotion/promotion_leather-gear-knobs-promotion.html&psig=AFQjCNEsNMI-sUnnUWbY6ZAMzLhfC74aJA&ust=1505208998928464
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5. บริกำรรับฟอกหนงั  (Tanning) 
บริษทั ฯ มีประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญรวมทั้งมีเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัใน

กำรผลิตหนัง Wet Blue บริษัทฯ จึงเปิดธุรกิจบริกำรรับจ้ำงฟอกหนัง โดยกำรรับวตัถุดิบจำกทำงลูกค้ำมำ
ด ำเนินกำรตำมรูปแบบท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 5 บริกำรรับฟอกหนงั (Tanning) 

6. รองเทำ้นิรภยั  (Safety Shoe)  

        ผลิตภณัฑ์หน่ึงท่ีเพ่ิมมูลค่ำให้กบัเศษหนังท่ีเหลือใชจ้ำกกระบวนกำรตดัเยบ็ โดยพฒันำจำกเศษ
หนงัเบำะรถยนต ์เป็นตน้ ท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีมำผลิตเป็นรองเทำ้นิรภยัท่ีมีควำมสวยงำม คงทน มีคุณภำพและควำม
ปลอดภยัสูง สอดคลอ้งตำมขอ้ก ำหนดมำตรฐำนอุตสำหกรรม มอก. เลขท่ี 523-2554 และถือไดว้่ำรองเทำ้นิรภยั
น้ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์ส่งเสริมกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในเร่ืองกำรลดกำกขยะท่ีส่งผลต่อกำรลดภำวะโลกร้อนดว้ย 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

            ภำพท่ี 6 รองเทำ้นิรภยั (Safety Shoe) 
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7. ผลิตภณัฑโ์ปรตีน  (Protein Product)  

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นปัญหำของกำรก ำจดัเศษหนงัท่ีมีโครเมียมเป็นองคป์ระกอบหลกั ซ่ึงเป็นปัญหำ
ส ำคญัของโรงงำนฟอกหนงัหลำย ๆ แห่ง บริษทัฯ จึงไดม้ีกำรวจิยัและพฒันำโดยน ำเศษหนงัจำกกระบวนกำร
ผลิตดงักล่ำวขำ้งตน้มำสกดัเป็นโปรตีน เพ่ือน ำกลบัมำใชใ้นกระบวนกำรผลิตอีกคร้ังหน่ึง เป็นกำรทดแทนกำร
ใชส้ำรเคมีและเป็นกำรลดปัญหำขยะเศษหนงัไดอี้กทำงหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 7 ผลิตภณัฑโ์ปรตีน (Protein Product) 

 

8. ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  (Other Product)  
เป็นผลิตภณัฑผ์ลพลอยไดจ้ำกขบวนกำรผลิตในขั้นตอนต่ำง ๆ เช่น หนงักำวจำกขั้นตอนกำรฟอก

ส ำหรับกำรผลิตอำหำรขบเค้ียวส ำหรับสุนขั เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

  ภำพท่ี 8 ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  (Other Product) 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv44arncLWAhUBQI8KHSDKB2AQjRwIBw&url=https://pauladmorrisauthorpage.wordpress.com/2013/03/07/dog-chews-what-is-best-for-fido/&psig=AFQjCNFtSeJyygKnm3tybTblA_h3r7gWyg&ust=1506493883011742
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv44arncLWAhUBQI8KHSDKB2AQjRwIBw&url=https://pauladmorrisauthorpage.wordpress.com/2013/03/07/dog-chews-what-is-best-for-fido/&psig=AFQjCNFtSeJyygKnm3tybTblA_h3r7gWyg&ust=1506493883011742
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv44arncLWAhUBQI8KHSDKB2AQjRwIBw&url=https://pauladmorrisauthorpage.wordpress.com/2013/03/07/dog-chews-what-is-best-for-fido/&psig=AFQjCNFtSeJyygKnm3tybTblA_h3r7gWyg&ust=1506493883011742
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บริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนสำกล IATF16949 : 2016  จำกสถำบนั TUV Rheinland Group 
ประเทศเยอรมนีในฐำนะขององคก์รท่ีด ำเนินธุรกิจกำรผลิตและกำรขำยผลิตภณัฑ์หนงัภำยใตก้ำรบริหำรระบบ
คุณภำพท่ีถูกต้องสอดคล้องตำมข้อก ำหนดในระบบกำรบริหำรคุณภำพด้ำนอุตสำหกรรมยำนยนต์ ตำม
มำตรฐำนสำกล IATF16949:2016 นั่นแสดงให้เห็นว่ำบริษทัฯ มีศกัยภำพท่ีดีอย่ำงเพียงพอในกำรตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งแทจ้ริง ซ่ึงมำตรฐำนดงักล่ำวนบัไดว้่ำเป็นมำตรฐำนท่ีทนัสมยัและดีท่ีสุดส ำหรับ
กลุ่มธุรกิจอุตสำหกรรมยำนยนต ์ 

นอกจำกน้ี สถำบนัในกลุ่มอุตสำหกรรมฟอกหนงัสำกลหรือ Leather Working Group (LWG) ได้
มอบเกียรติบตัรระดบั Silver Rated ในปี พ.ศ. 2557 และเกียรติบตัรระดบั Gold Rated ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึง
ปัจจุบนั เป็นเคร่ืองยนืยนัควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยืนท่ีส่งเสริมใหผ้ลิตภณัฑ์
ของบริษทัฯ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ตรงตำมขอ้ก ำหนดของเกณฑ์กำรจดัอนัดบัดงักล่ำว และล่ำสุดในเดือน
มีนำคม 2561 บริษัทฯ ได้รับรำงวลัผูป้ระกอบกำรท่ีสร้ำงนวตักรรมแห่งปี (The Award of Innovation of the 
Year 2018) ส ำหรับธุรกิจโปรตีนอีกดว้ย 

 ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ เป็นแบบรับจำ้งกำรผลิตและ/หรือใหบ้ริกำรตำมค ำสั่งซ้ือ 
(Made to Order) จำกลูกคำ้ทั้งในและต่ำงประเทศ บริษทัฯ สำมำรถท ำกำรผลิตไดต้ำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
ทั้งในดำ้นคุณลกัษณะ คุณสมบติัหรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบเฉพำะ เช่น หนังสัตวท่ี์ง่ำยต่อกำรท ำควำมสะอำด
(Cleaning Leather) หนงัสตัวท่ี์ฟอกโดยไร้สำรโครเมียม (Chrome Free Leather) เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัฯ สำมำรถรับ
งำนผลิต ผลิตภณัฑไ์ดทุ้กรูปแบบและทุกควำมตอ้งกำรโดยเป็นพฒันำสินคำ้ร่วมกนักบัลูกคำ้ของบริษทัฯ ทั้งท่ี
อยูใ่นอุตสำหกรรมยำนยนต ์เฟอร์นิเจอร์ และอ่ืน ๆ  

ส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต ์โดยทัว่ไปแลว้ ทำงผูผ้ลิตรถยนต ์ (Car Maker)รวมทั้งลูกคำ้ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมอ่ืน ๆ จะเป็นผูก้  ำหนดว่ำบริษทัใด จะเป็นผูไ้ดผ้ลิตหนังแทส้ ำหรับใช้ในผลิตภณัฑ์หรือใชก้บั
รถยนต์ในแต่ละรุ่น ซ่ึงทำงบริษทัฯ จะตอ้งน ำเสนอรำคำแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืน ๆ รวมทั้งประกนั
คุณภำพท่ีจะตอ้งตรงกบัมำตรฐำนท่ีทำงลูกคำ้ และผูผ้ลิตรถยนต ์ (Car Maker) ก ำหนดและยงัจะตอ้งมีก  ำลงักำร
ผลิตท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับปริมำณค ำสั่งซ้ือตลอดระยะเวลำอำยุกำรผลิตภณัฑ์และหรือของรถยนต์แต่ละรุ่น 
(Model Life)  

หลงัจำกไดรั้บเลือกจำกทำงผูผ้ลิตรถยนต์ (Car Maker) หรือจำกลูกคำ้ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะเร่ิม
พฒันำผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกบัทำงผูผ้ลิตรถยนต์ (Car Maker) และลูกค้ำ ผูผ้ลิตเบำะนั่งและช้ินส่วนส ำหรับ
รถยนต์โดยตรง (First Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 1st Tier OEM) จนกระทั่งถึงระยะเวลำท่ี
รถยนต์รุ่นดงักล่ำววำงจ ำหน่ำยในตลำด และตลอดระยะเวลำท่ีรถยนตรุ่์นดงักล่ำวมีกำรผลิตและจ ำหน่ำย ทำง
บริษทัฯ จะไดรั้บค ำสั่งซ้ือ ยอดประมำณกำรผลิต และขอ้มูลต่ำง ๆ  โดยเป็นกำรท ำงำนร่วมกนัอย่ำงใกลชิ้ดกบั
ผูผ้ลิตเบำะนั่งและช้ินส่วนส ำหรับรถยนต์โดยตรง (First Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 1st Tier 
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OEM)  บริษัทฯ จึงมีสถำนะเป็นผู ้ผลิตวัสดุและช้ินส่วนส ำหรับรถยนต์โดยอ้อม (Second Tier Original 
Equipment Manufacturer หรือ 2nd Tier OEM)   

ทั้งน้ี โดยปกติแลว้ ผูผ้ลิตรถยนต ์(Car Maker) จะน ำยอดกำรผลิตรถยนตจ์ำกหลำยประเทศของ
รถยนตรุ่์นนั้น ๆ รวมเขำ้ดว้ยกนัในช่วงของกำรน ำเสนอรำคำ ดงันั้น หำกบริษทัฯ ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูผ้ลิตหนงั
แทส้ ำหรับรถยนตรุ่์นใด บริษทัฯ ก็จะสำมำรถส่งออกผลิตภณัฑห์นงัแทส้ ำหรับเบำะรถยนตรุ่์นนั้น ๆ  ไปยงั
ผูผ้ลิตเบำะรถยนตท่ี์ต่ำงประเทศไดโ้ดยตรงเช่นกนั 

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2559

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

หนงัผืนตดัเป็นช้ิน IHL 100% 551          23% 571          27% 568             29%

หนงัผืนส ำเร็จรูป IHL 100% 138          6% 219          10% 246             13%

หนงัพ้ืนและหนงั Wet blue IHL 100% 305          13% 363          17% 187             10%

งำนบริกำร IHL 100% 840          35% 601          28% 306             16%

ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ IHL 100% 48            2% 128          6% 136             7%

หนงัผืนตดัและเยบ็ข้ึนรูป ISC 100% 491          21% 207          10% 457             24%

หนงัผืนท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมำลยัและกระปุกเกียร์ ISC 100% (3)            0% 30            1% 33               2%

เบำะผำ้ ISC 100% 4              0% 3              0% 4                 0%

ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ISC 100% 4              0% 5              0% 4                 0%

โปรตีน IG 100% 12            1% 3              0% 1                 0%

2,390       100% 2,130       100% 1,943          100%

                      รายได้จากการประกอบธุรกจิ                    

      (หน่วย : ล้านบาท)

ด าเนินการ

โดย

% การถือ

หุ้นของ

ปี 2561 ปี 2560

รวมทั้งส้ิน
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ก าลังการผลิต  
 

ปัจจุบนับริษทัฯ ด ำเนินกำรผลิตเพียงวนัละ 1 กะ ในแต่ละกะมีเวลำในกำรท ำงำน กะละ 8 ชัว่โมง 

และอตัรำก ำลงักำรผลิตจำกสำยกำรผลิตของ โรงงำนแห่งท่ี 1 – 10 มีดงัน้ี  

ขอ้มูลก ำลงักำรผลิตและอตัรำกำรใชก้  ำลงักำรผลิตของปี 2561 

สายการผลิต 

 

ฟอกหนัง 

 

ย้อมสีพ้ืน 

 

พ่นสีหนัง 

Cut Part เยบ็เบาะ Cut Part เยบ็ 

เบาะรถยนต์ รถยนต์ พวงมาลัย พวงมาลัย 

(ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตารางฟุต) (คนั) (วง) (วง) 

ก ำลงักำรผลิตเตม็ที่ 1,897,500 

      

531,962   767,700   10,440,000    99,900  212,400  87,300  

ปริมำณกำรผลิตจริงต่อปี 

     

1,691,488  402,319 646,930   14,286,471  83,956  25,397 350 

อตัรำกำรใชก้  ำลงัผลิต 89.1% 75.6% 84.3% 136.8%  84.0% 12.0% 0.4% 

 

  ขอ้มูลก  ำลงักำรผลิตและอตัรำกำรใชก้  ำลงักำรผลิตของปี 2561 

สายการผลิต PIG SKIN 

 

ฟอกหนัง 

 

ย้อมสีพ้ืน 

 

SKIVE 

(ตัว) (ตัว) (ตัว) 

ก ำลงักำรผลิตเตม็ที่ 6,750,000 

      

1,229,400   1,645,920  

ปริมำณกำรผลิตจริงต่อปี 

     

 4,907,611  329,246  1,799,333  

อตัรำกำรใชก้  ำลงัผลิต 72.7% 26.8% 109.3% 
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ปัจจุบนับริษทัฯยงัคงมุ่งเน้นกำรคงรักษำก ำลงักำรผลิตให้พร้อมอยู่เสมอโดยมุ่งเน้นกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ให้มีสภำพท่ีดีพร้อมท ำกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ืองไดต้ลอดเวลำ มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจดัท ำ
ระบบกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรเชิงป้องกนั(Preventive Maintenance) ท่ีใช้ด  ำเนินกำรทั้งเคร่ืองจกัรเก่ำและ

เคร่ืองจกัรใหม่ให้เป็นไปตำมตำรำงกำรซ่อมบ ำรุงอย่ำงต่อเน่ือง ส่งผลให้กำรจดักำรกำรผลิตเป็นไปได้ตำม

แผนงำนดว้ยดี ไม่เคยประสบปัญหำเคร่ืองจกัรขดัขอ้งเสียฉุกเฉินจนตอ้งหยดุกำรผลิตเป็นระยะเวลำนำน 

นโยบายการผลิต 
บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่และเจตนำรมณ์ท่ีจะเสนอผลิตภณัฑห์นงัแทท่ี้มีคุณภำพสูงใหแ้ก่ลูกคำ้ จึง

พิถีพิถนัทุก ๆ ขั้นตอนกำรผลิตโดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนกำรคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพ นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงั
มุ่งเนน้ท่ีจะพฒันำและรักษำคุณภำพของผลิตภณัฑใ์หต้รงตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑข์องลูกคำ้ ซ่ึงในแต่ละ

ขั้นตอนกำรผลิต จะถูกควบคุม ตรวจสอบและทดสอบโดยผูเ้ช่ียวชำญและมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นต่ำง ๆ 
เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพ ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และลดควำมสูญเสียต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถเกิดข้ึนใน

ทุก ๆ ขั้นตอนกำรผลิต ใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด  

ทั้งน้ี ในทุกขั้นตอนกำรผลิต บริษทัฯ มุ่งเนน้ควำมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ตลอดจนถึงกำร
ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ตรงเวลำ ทั้งน้ี เมื่อปี 2561 ท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม
หนงัระดบัโลก ภำยใตช่ื้อ Leather Working Group ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัไดดี้ถึงควำมส ำเร็จและควำมมุ่งมัน่ของ

บริษทัฯ ท่ีจะพฒันำกำรผลิตและกำรบริกำรต่อลูกคำ้ โดยค ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง 

 

ขั้นตอนการผลิต 

ขั้นตอนกำรผลิตหลกั สำมำรถจ ำแนกเป็น 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
1.    ขั้นตอนกำรฟอกหนงัสตัว ์
2.    ขั้นตอนกำรยอ้มสีพ้ืน 
3.    ขั้นตอน กำรพ่นสี – อดัลำยหนงั 
4.    ขั้นตอนกำรตดัช้ินงำน 

5.    ขั้นตอนกำรเยบ็ 
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                                                          รูปภาพ  แสดงลกัษณะขั้นตอนการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. อุตสาหกรรมยานยนต์ 
1.1 ลูกคำ้ในประเทศ 

บริษทัฯ จะไดรั้บกำรคดัเลือกจำกผูผ้ลิตรถยนตโ์ดยตรง (Car Maker) ว่ำบริษทัฯ สำมำรถผลิตหนัง
ส ำหรับหุ้มเบำะรถยนต์ส ำหรับรถยนต์รุ่นใดและส่งผลิตภณัฑ์ให้กบับริษัทผูผ้ลิตเบำะนั่งและช้ินส่วนส ำหรับ
รถยนตโ์ดยตรง (1st Tier OEM) ซ่ึงถือเป็นลูกคำ้หลกัภำยในประเทศ โดยลูกคำ้สำมำรถน ำผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ 
ไปใชส้ ำหรับกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยภำยในประเทศ รวมทั้งยงัสำมำรถส่งออกไปยงัต่ำงประเทศในรูปแบบของ
รถยนต์ส ำเร็จรูปและช้ินส่วนพร้อมประกอบ (Component knock-down) ดังนั้น จึงถือได้ว่ำ บริษัทฯ มีลูกคำ้
โดยตรงคือผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วนส ำหรับรถยนตโ์ดยตรง และมีลูกคำ้โดยออ้มคือบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์
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1.2 ลูกคำ้ต่ำงประเทศ 
ผลิตภณัฑท่ี์ทำงบริษทัฯ ส่งออกไปยงัต่ำงประเทศนั้น จะจ ำหน่ำยใหก้บัผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วน

ส ำหรับรถยนตโ์ดยตรง (1st Tier OEM) เท่ำนั้น ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มำเลเซีย เวียดนำม ปำกีสถำน 
อินเดีย เป็นตน้ 

2. อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  

ลูกคำ้เป้ำหมำยในกลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ  ประกอบดว้ย ลูกคำ้อ่ืนท่ีไม่รวมในกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรม
ยำนยนต(์Non-Automotive ) และลูกคำ้ท่ีบริษทัฯ น ำเสนอบริกำร( Service) หรือรับจำ้ง ผลิตหนงัตำมขอ้ก ำหนด
ท่ีลูกคำ้จะน ำไปผลิตหรือประกอบเป็นผลิตภณัฑส์ ำเร็จรูปอ่ืน ๆ  ทั้งน้ี บริษทัฯ มุ่งเน้นกำรท ำธุรกิจกบัลูกคำ้ใน
กลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืน ๆน้ีท่ีเป็นธุรกิจระยะยำวเท่ำนั้น 

                      2.1 ลูกคำ้ท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต ์(Non-Automotive Customer) 

บริษทัฯไดเ้ร่ิมธุรกิจในยคุแรกโดยน ำเสนอผลิตภณัฑห์นงัใหก้บัลูกคำ้กลุ่มอ่ืน ๆ  เช่น ผูผ้ลิตเฟอร์นิเจอร์ 
ผูผ้ลิต Dog Chew ฯลฯ รวมทั้ งได้ขยำยธุรกิจไปในหลำกหลำยผลิตภัณฑ์ เช่น น ำเศษหนังเหลือใช้จำก
กระบวนกำรตดั เยบ็ มำเป็นวตัถุดิบกำรผลิดเป็นผลิตภณัฑร์องเทำ้นิรภยั กระเป๋ำ รวมทั้งผลิตภณัฑห์นงัส ำหรับ
เกำ้อ้ีนัง่ชั้นพิเศษท่ีใชใ้นโรงภำพยนตร์ เป็นตน้ 

        2.2 ลูกคำ้ในกลุ่มงำนบริกำร ( Service providing Customer) 

บริษทัฯ ให้บริกำรฟอก ยอ้ม และผลิตหนังผืนใหก้บัลูกคำ้ตำมค ำสั่งพิเศษต่ำง ๆ  เช่น บริกำรหนงัฟอก
โครม (Wet Blue) หนงัฟอกยอ้มและอบแหง้ (Crust Leather) รวมทั้งบริกำรผลิตหนงัตำมขอ้ก  ำหนดท่ีลูกคำ้ระบุ
ว่ำจะน ำไปผลิตเป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัต่ำง ๆ เช่น หนงัส ำหรับท ำรองเทำ้ กระเป๋ำ และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 

มูลค่าและสัดส่วนของการจ าหน่ายในประเทศต่อการจ าหน่ายต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %

ในประเทศ 1,091             46% 1,042             49% 1,372             71%

ต่ำงประเทศ 1,299             54% 1,088             51% 571                 29%

2,390             100% 2,130             100% 1,943             100%

ยอดขาย (ล้านบาท)
2561 2560 2560

รวม
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ส ำหรับลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะบุกตลำดเอเชียแปซิฟิคอย่ำง
ต่อเน่ืองโดยเฉพำะตลำด OEM ในประเทศนั้น ๆ ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งน ำเสนอผลิตภณัฑ์และรำคำให้แก่ลูกค้ำ 
และตอ้งพฒันำ ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ทั้งในดำ้นคุณภำพและรูปแบบให้เป็นไปตำมขอ้ก  ำหนดและควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้ โดยลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยหลกัของบริษทัฯ คือ ผูผ้ลิตเบำะนั่งและช้ินส่วนส ำหรับรถยนตโ์ดยตรงของ
ผูผ้ลิตรถยนต ์(Original Equipment Manufactory) บริษทัฯ เล็งเห็นว่ำยงัมีช่องว่ำงท่ีจะขยำยตลำดออกไปไดอี้ก
มำก เน่ืองจำกควำมนิยมท่ีใชห้นังสัตวแ์ทเ้ป็นวสัดุหุ้มเบำะรถยนต์ท่ีเพ่ิมมำกข้ึน และบริษทัฯ มีควำมพร้อมทั้ง
ทำงดำ้นมำตรฐำนคุณภำพของผลิตภณัฑแ์ละก ำลงักำรผลิต 

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ก็ยงัคงรักษำลูกคำ้เดิมทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ส ำหรับลูกคำ้
ในต่ำงประเทศนั้น เป็นลูกคำ้โดยตรงท่ีบริษทัฯ ส่งผลิตภณัฑไ์ปจ ำหน่ำย ไม่รวมกำรท่ีผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วน
ส ำหรับรถยนต์โดยตรงของผูผ้ลิตรถยนต์ และบริษัทผูผ้ลิตรถยนต์ น ำผลิตภัณฑ์ของบริษทัฯ ไปส่งออกยงั
ต่ำงประเทศในรูปแบบของรถยนตส์ ำเร็จรูป 

ส ำหรับลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ดงัประกอบดว้ย ลูกคำ้อ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรม
ยำนยนต ์(Non-Automotive)และลูกคำ้ในกลุ่มงำนบริกำร(Service)  บริษทัฯมุ่งเนน้กำรท ำธุรกิจกบัลูกคำ้ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมอ่ืน ๆน้ีท่ีเป็นธุรกิจระยะยำวเท่ำนั้น 

นโยบายทางด้านผลิตภณัฑ์ 

         ดว้ยประสบกำรณ์ในดำ้นอุตสำหกรรมหนงัท่ียำวนำนกว่ำ 30 ปี รวมทั้ง ประสบกำรณ์
อุตสำหกรรมหนงัเบำะรถยนตม์ำกกว่ำ 20  ปี บริษทัฯมัน่ใจในกำรเป็นผูผ้ลิตท่ีมีขบวนกำรผลิตตั้งแต่ตน้น ้ ำ (กำร
ฟอกหนงั) ไปจนถึงกระบวนกำรปลำยน ้ ำ (กำรเยบ็) ท่ีมีศกัยภำพในกำรควบคุมกำรผลิตใหม้ีประสิทธิภำพและ
คุณภำพไดอ้ยำ่งใกลชิ้ด จึงท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำลูกคำ้จะไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพและตรงกบัควำมตอ้งกำร ไม่ว่ำ
จะเป็นสีสนั ลำย คุณลกัษณะต่ำง ๆ อยำ่งตรงเวลำ รวมทั้งบริษทัฯ ยงัมุ่งมัน่ทุ่มเทในกำรวิจยัและพฒันำ
ผลิตภณัฑสิ์นคำ้ใหม่อยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดม้ำกยิง่ข้ึน โดยเฉพำะผลิตภณัฑท่ี์
ปลอดภยักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น หนงัปลอดสำรโครเมียม (Chrome Free Leather) รวมไปถึงหนงันวตักรรมใหม่ 
เช่น หนงัท่ีมีคุณสมบติัตำ้นทำนควำมร้อน หนงัทอ้งฟอก (Split Leather) เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้
ไดม้ำกยิง่ข้ึน 

นโยบายทางด้านราคา 

ส ำหรับกำรตั้งรำคำนั้น บริษทัฯ จะตั้งรำคำจำกตน้ทุนแลว้บวกส่วนเพ่ิม (Cost Plus Margin) ซ่ึงจะ
ค ำนึงถึงปริมำณกำรสั่งซ้ือ ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้แต่ละรำยและกำรแข่งขนัของอุตสำหกรรม และ
ส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนค ์บริษทัฯจะรวมถึงกำรค ำนึงถึงรำคำกลำงท่ีก  ำหนดโดยนโยบำยของบริษทัผูผ้ลิต
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รถยนต์ โดยบริษทัฯ จะเสนอรำคำใหแ้ก่บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์(ซ่ึงบริษทัฯ อำจจะเสนอรำคำสูงหรือต ่ำกว่ำรำคำ
กลำงท่ีก  ำหนดโดยบริษทัผูผ้ลิตรถยนตก์็ได)้ เพื่อแข่งขนักบัผูท่ี้เป็นผูผ้ลิตหนงัแทส้ ำหรับรถยนตโ์ดยออ้ม (2 nd 
Teir OEM) รำยอ่ืน ๆ 

ปัจจุบนั ผูผ้ลิตทั้งหมดในประเทศไทย มีจ  ำนวน 3 – 4 รำย 

นโยบายทางด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทฯ มีฝ่ำยกำรตลำดท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบท ำกำรตลำดทั้ งในและต่ำงประเทศเอง  โดยใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ บริษทัฯ  จ  ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์ห้แก่ลูกคำ้ท่ีเป็นผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วนส ำหรับรถยนต์
โดยตรง (1st Teir OEM) ทั้งในและต่ำงประเทศ 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
1. กลยทุธด์ำ้นผลิตภณัฑ ์

บริษทัฯ ไดม้ีกำรคิดคน้และพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ออกมำอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำง
และเป็นทำงเลือกส ำหรับลูกคำ้ โดยบริษทัฯ มุ่งเนน้กำรพฒันำผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและลดมลพิษ
ต่ำง ๆ เช่น ผลิตภณัฑห์นงัฟอกท่ีปรำศจำกโครเมียม (Chrome Free Leather), หนงัฟอกทอ้ง (Split Leather) หนงั
ท่ีมีคุณสมบติัต่อตำ้นควำมร้อน (Cool leather) เป็นตน้ และยงัคงใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพของสินคำ้เป็นส ำคญั 
โดยก ำหนดเป็นนโยบำยคุณภำพของทำงบริษทัฯ  

อน่ึง บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน IATF16949 จำกสถำบัน TUV Rheinland ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในอุตสำหกรรมยำนยนต ์และยงัไดรั้บกำรรับรองจำก LWG (Leather Working Group) ในระดบั “GOLD 
RATED” ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในอุตสำหกรรมเคร่ืองหนังในระดับสำกล ถือเป็นส่ิงยืนยนัในศกัยภำพทำงกำร
แข่งขนัท่ีเป็นเลิศส ำหรับบริษทัฯ 

      บริษทัฯ สำมำรถรับจำ้งผลิตตำมค ำสัง่ของลูกคำ้ (Make to Order) โดยมีทีมงำนผูเ้ช่ียวชำญท่ีท ำงำน
ร่วมกบัค่ำยรถยนตแ์ละผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์ไดอ้ยำ่งเป็นมืออำชีพ ทั้งในส่วนของผลิตภณัฑห์นังตดัส ำเร็จรูป 
(Cut Parts) และหนังหุ้มเบำะรถยนต์ (Trim Cover) โดยปัจจุบนับริษทัฯ มีก  ำลงักำรผลิตอยู่ท่ี 86.6  ลำ้นตำรำง
ฟุตต่อปี   

2. กลยทุธด์ำ้นบริกำร 
ควำมพึงพอใจของลูกคำ้ถือเป็นตวัสะทอ้นภำพกำรท ำงำนของบริษทัฯ ในหลำย ๆ มิติ ทั้งในส่วน

ของคุณภำพของผลิตภณัฑ ์กำรจดัส่งผลิตภณัฑ ์และกำรบริกำร ดงันั้น กำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคำ้ 
จึงถือเป็นหน่ึงในเป้ำหมำยหลกัในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ดำ้นกำรส่งมอบผลิตภณัฑ ์ ซ่ึง
บริษทัฯ ตระหนักเป็นอยำ่งยิง่ว่ำ สำยกำรผลิตของลูกคำ้ไม่สำมำรถหยุดกำรผลิตได ้หำกมีกำรวำงแผนไปแลว้ 
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ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดม้ีกำรเตรียมก ำลงักำรผลิตเพื่อรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง 
รวมทั้งบริษทัฯ ไดมี้กำรปลูกฝังใหพ้นกังำนรู้จกัและมีจิตส ำนึกในเร่ืองของ “SERVICE MIND”  อยูต่ลอดเวลำ 

 
3. กลยทุธด์ำ้นรำคำ 

จำกสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมถึงลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ บริษทัฯ จะตอ้งน ำเสนอรำคำ
ให้กับค่ำยรถยนต์ต่ำง ๆ ก่อนท่ีจะได้รับคัดเลือกนั้ น ทำงบริษัทฯ จึงได้เน้นในกำรน ำเสนอรำคำอย่ำง
สมเหตุสมผล มำกกว่ำกำรเขำ้ไปท ำสงครำมด้ำนรำคำ บริษทัฯ ไดม้ีกำรพฒันำขบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเ น่ือง
เพื่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงคุณภำพและรำคำ สินคำ้ยงัคงไดม้ำตรฐำนตำมท่ีลูกคำ้ต้องกำร และบริษทัฯ 
สำมำรถรักษำระดบัของก ำไรใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ก ำหนดได ้

 
4. กลยทุธด์ำ้นกำรตลำด 

นอกจำกบริษัทฯ จะยึดถือควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นประเด็นส ำคัญแลว้ บริษัทฯ ยงัคงให้
ควำมส ำคญักบัผูใ้ชร้ถยนตไ์ม่ยิง่หยอ่นไปกว่ำกนั โดยบริษทัฯ ไดม้ีทีมงำนวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ช้งำนให้ได้มำกท่ีสุด และเป็นทำงเลือกส ำหรับลูกค้ำ โดยท ำงำนร่วมกับ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละบริษทัผูผ้ลิตเบำะรถยนตแ์ละช้ินส่วนส ำหรับรถยนตอ์ยำ่งใกลชิ้ด 

 
5. กลยทุธด์ำ้นกำรเสริมสร้ำงและรักษำสมัพนัธภำพกบัลูกคำ้ 

บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ โดยกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในตัว
สินคำ้และบริกำรใหก้บัลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง ดว้ยกำรตอบกลบัท่ีรวดเร็วอยำ่งมีประสิทธิภำพและตรงจุด รวมทั้งมี
กำรติดตำมผลจำกทำงลูกคำ้อยำ่งสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภำพ โดยใหไ้ดรั้บประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย ทั้งต่อตวั
ลูกคำ้และองคก์ร (Win-Win Strategy) อยำ่งต่อเน่ืองเป็นระยะยำวนำน 

 
6. กลยทุธด์ำ้นกำรพฒันำบุคคลำกรและเทคโนโลยี 

บริษทัฯ ยึดถือนโยบำยพฒันำบุคลำกรควบคู่ไปกบัเทคโนโลยี โดยยึดหลกัผลกำรปฏิบติังำนของ
บุคลำกร ศกัยภำพ ควำมคิดริเร่ิมและควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำน โดยส่งเสริมกำรฝึกอบรมและเรียนรู้พร้อม
กบักำรท ำงำน (On the Job Training) โดยควบคู่ไปกบัเทคโนโลยีระดบัโลกเป็นเป้ำมำตรฐำนในกำรเรียนรู้และ
พฒันำ เพื่อใหก้ระบวนกำรผลิตท่ีมีคุณภำพและประสิทธิภำพสูงสุด 
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การวิจัยและพฒันา 

 หนงัแทมี้คุณสมบติัท่ีแตกต่ำงจำกวสัดุอ่ืน ๆ อยำ่งชดัเจน ทั้งสมัผสัท่ีนุ่มมือ เป็นธรรมชำติ ควำมคุม้ค่ำ 
คงทนมีระยะเวลำกำรใชง้ำนท่ียำวนำน แมใ้นปัจจุบนัจะมีวสัดุประเภทหนงัสงัเครำะห์ต่ำง ๆ  ออกมำมำกมำย ทั้ง
แบบท่ีใกลเ้คียงกบัหนงัแทม้ำก แต่ก็ยงัไม่สำมำรถท่ีจะมีคุณสมบติัเหมือนกบัหนงัแทไ้ด ้จึงท ำให้หนังแทย้งัคง
ไดรั้บควำมนิยมมำอยำ่งต่อเน่ือง บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ในกำรวิจยัและพฒันำหนงัท่ีท ำกำรผลิตใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์ท่ี

อ่อนโยนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยล่ำสุด ไดท้ ำกำรพฒันำหนงัท่ีมีคุณสมบติัต่อตำ้นควำมร้อนได ้ ซ่ึงถือ

ว่ำเหมำะต่อกำรน ำไปท ำผลิตภณัฑต่์ำง ๆท่ีใชใ้นประเทศท่ีมีภูมิอำกำศร้อนไดอ้ยำ่งดี  

    ยิ่งในอุตสำหกรรมหนังเบำะรถยนต์แลว้นั้น ผลิตภณัฑ์จะตอ้งผ่ำนมำตรฐำนของค่ำยรถยนต ์มีกำร

ทดสอบต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นมำตรฐำนท่ีใช้กนัทั่วโลก (Global Standard) และค่ำยรถยนต์ต่ำง ๆ  จะมีกำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงมำตรฐำนต่ำง ๆ อยูต่ลอดเวลำ ดงันั้น กำรวิจยัและพฒันำจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีบริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญั
เป็นล ำดบัตน้ ๆ โดยไดว้ำงเป้ำหมำยท่ีจะเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตช้ินส่วนหนงัแทส้ ำหรับอุตสำหกรรมเบำะรถยนต์
ของเอเชีย บริษทัฯ จึงมุ่งเน้นในเร่ืองกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ (Research & Development) อยู่ตลอดเวลำ 
และไดมี้กำรลงทุนทั้งในส่วนของเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือทดสอบ และส่งเสริมให้พนักงำนมีคุณวุฒิไดเ้ขำ้อบรม 
เสริมควำมรู้ ทักษะในด้ำนต่ำง ๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรในด้ำนกำรวิจยัและพฒันำเกิดประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงจะเป็นตน้แบบในกำรน ำไปประยุกตใ์ชใ้นกระบวนกำรผลิต คุณภำพของผลิตภณัฑแ์ละ
กำรลดต้นทุน รวมทั้งกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำง

ครบถว้น 

 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้มีควำมเหมำะสม ทันสมยัและปรับปรุงผลิตภณัฑ์
เพื่อให้ลูกคำ้เกิดควำมพอใจสูงสุด โดยไดน้ ำมำตรฐำนคุณภำพและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ของค่ำยรถยนต์มำเป็น
บรรทดัฐำนขั้นต ่ำในกำรพฒันำสินคำ้ สมดงันโยบำยของ บริษทัฯ คือ “มุ่งมัน่พฒันำ เทคโนโลยลี  ้ำหนำ้ ส่งตรง

เวลำ สินคำ้คุณภำพ” โดยทำงบริษทัฯไดม้ีกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

1.  การวจิยัและพฒันาเศษหนังจากกระบวนการผลติเพ่ือให้มมีาตรฐานสากล 

 บริษทัฯ ไดม้ีกำรเปิดตวัของบริษทัในเครือคือ “บริษทั อินเตอร์กรีน จ  ำกดั” ในปี พ.ศ.2559 ซ่ึงเป็น

ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ ์Protein Hydrolysate ท่ีท ำมำจำกเศษหนงัท่ีเหลือจำกกระบวนกำรผลิต  และสำมำรถน ำกลบัมำ

ใชใ้นกระบวนกำรผลิตในรูปแบบของเคมีภณัฑ ์ ซ่ึงผลิตภณัฑ ์Protein Hydrolysate นบัเป็นกำ้วแรกท่ีทำงบริษทั

ฯ ไดด้  ำเนินกำรไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ส่วนในกำ้วต่อไปก็คือ กำรวิจยัและพฒันำต่อยอดจำกผลิตภณัฑ ์Protein 
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Hydrolysate ให้มีมำตรฐำนสำกล เพื่อให้เป็นท่ียอมรับในอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ในวงกวำ้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำร

พฒันำต่อเน่ืองเพื่อกำรน ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมกำรเกษตร เป็นตน้ 

2. การวจิยัและพฒันาวตัถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลติเพ่ือพฒันาเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ 
    บริษทัฯ ยงัคงมีแนวคิดในกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กบัวตัถุดิบท่ีเหลือใชจ้ำกกระบวนกำรผลิต ซ่ึงวตัถุดิบท่ี

เหลือใชเ้หล่ำน้ีจะถูกขำยหรือท ำลำยไปโดยเปล่ำประโยชน์ โดยบริษทัฯไดมี้กำรศึกษำวิจยัว่ำ สำมำรถน ำวตัถุดิบ
ท่ีเหลือใชจ้ำกกำรผลิตน ำมำสกดัเป็นคอลลำเจนบริสุทธ์ิ มีกำรส่งทดสอบกบัสถำบนัท่ีมีมำตรฐำนเพื่อควบคุม
คุณภำพโดยมีแนวทำงส ำหรับกำรขยำยผลให้สำมำรถน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร และในหลำกหลำย
อุตสำหกรรมไดใ้นอนำคต 

 

การจดัหาวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑ์เพ่ือจ าหน่าย 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นอุตสำหกรรมฟอกหนัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ๆ  คือ หนังสัตว ์และสำรเคมี
ส ำหรับฟอกยอ้ม บริษัทฯ จะพิจำรณำจำกคุณภำพ รำคำ และควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบสินค้ำ ของผู ้
จ  ำหน่ำยวตัถุดิบ และตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นหลกั ในกำรตดัสินใจซ้ือวตัถุดิบต่ำง ๆ  ในรอบ 3 ปีท่ีผำ่นมำ บริษทั
ฯ มีกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบทั้งในและต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

มูลค่าและสัดส่วนการส่ังซ้ือวตัถุดบิปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 

มูลค่าและสัดส่วนการส่ังซ้ือวตัถุดบิจากในและต่างประเทศปี พ.ศ. 2559 – 2561 

 

 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

หนังสตัว์ 434              40                635              58                581              69

สำรเคมี 646              60                461              42                256              31

รวม 1,080          100              1,095          100              837              100

2559วัตถุดิบ 

(ล้านบาท)

2561 2560

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

ในประเทศ 278              26                284              26                233              28

ต่ำงประเทศ 802              74                811              74                604              72

รวม 1,080          100              1,095          100              837              100

2559วัตถุดิบ 

(ล้านบาท)

2561 2560
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หนังสัตว์ 

 บริษัทฯ จะจัดหำหนังสัตวต์ำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ไม่ว่ำจะเป็นหนังโค หรือกระบือดิบท่ีผ่ำน
กระบวนกำรแปรสภำพดว้ยกำรหมกัเกลือหรือดองเกลือเพ่ือให้เป็นหนังเค็ม โดยสำมำรถจดัหำจำกผูค้ำ้ทั้ง
ภำยในประเทศและจำกต่ำงประเทศโดยตรง ซ่ึงจะเป็นผูผ้ลิตหนงัเค็มท่ีมีโรงงำนฆ่ำสตัวเ์อง หรือเป็นโรงงำนท่ี
ผลิตหนงัเค็มจำกกำรซ้ือหนงัดิบแลว้น ำมำหมกัเกลือหรือดองเกลือ โดยส่วนใหญ่บริษทัฯ จะน ำเขำ้หนงัสตัวจ์ำก
ต่ำงประเทศ เน่ืองดว้ยสภำพของหนังสัตวแ์ละจ ำนวนโค กระบือในประเทศไทยนั้นลดน้อยลง ไม่เพียงพอต่อ
ควำมตอ้งกำร อนัสืบเน่ืองมำจำกท่ีเกษตกรน ำเทคโนโลยเีขำ้มำใช ้ประเทศท่ีบริษทัฯ น ำเขำ้หนงั เช่น เยอรมนี 
อเมริกำกลำง บรำซิล เวียดนำม มำเลเซีย ส ำหรับระยะเวลำในกำรสัง่ซ้ือวตัถุดิบหนงัเค็มในประเทศประมำณ 7 
วนั และต่ำงประเทศประมำณ 30-75 วนั 

 

เคมภีัณฑ์ 

กระบวนกำรฟอกหนงัไม่ใช่แค่กำรท ำควำมสะอำดหนงัเพียงอยำ่งเดียว แต่เป็นกระบวนกำรเปล่ียนหนงั
ดิบท่ีสำมำรถเน่ำเป่ือยได้ ให้เป็นหนังส ำเร็จรูปท่ีคงตวั ไม่เน่ำเป่ือย มีควำมทนทำนต่อสภำพอำกำศและควำม
ร้อน กระบวนกำรฟอกจึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรใชส้ำรเคมีต่ำง ๆ เขำ้มำเก่ียวขอ้ง  

วตัถุดิบส ำคญัในกำรฟอกหนังรองลงมำจำกหนังดิบ คือ เคมีภณัฑ์ ซ่ึงบริษทัฯ จดัหำเคมีภณัฑส์ ำหรับ
กำรฟอกยอ้มจำกทั้งผูผ้ลิตในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  ส ำหรับกำรซ้ือจำกต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ สิงคโปร์ 
ฝร่ังเศส เยอรมนั และเอเชียกลำง  

ระยะเวลำในกำรสัง่ซ้ือเคมีภณัฑจ์ำกผูผ้ลิตในประเทศประมำณ 15-30 วนัและจำกต่ำงประเทศประมำณ 
30-45 วนั  บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรเก็บสต็อคสำรเคมีเป็นระยะเวลำประมำณ 90 วนั 

 

 

 

 
 



25 

 

3.ปัจจัยความเส่ียง 
 

 ความเส่ียงจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง 
ธุรกิจฟอกหนงัและเบาะรถยนตข์องบริษทัฯ   เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง  ดงันั้น  ความส าเร็จ 

จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ  เป็นส าคญั 
บริษัทฯ  ต้องแข่งกับคู่แข่งขันท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจฟอกหนังและเบาะรถยนต์  ทั้ งจากในและ

ต่างประเทศ  ทั้งในเชิงราคาและคุณภาพ หากบริษทัฯ ไม่สามารถท่ีจะแข่งขนักบัคู่แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
และต่อเน่ืองในปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี ก็จะมีผลกระทบในเชิงลบต่อธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมี
นยัส าคญั 

อยา่งไรก็ตาม  จากการท่ีบริษทัฯ มีการเจริญเติบโตทั้งทางดา้นยอดขาย  รายไดแ้ละผลการด าเนินงานซ่ึง
เป็นท่ีน่าพอใจอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาอนัยาวนาน  ย่อมแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษทัฯ 
ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยบริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในหลาย ๆ  ดา้น ไดแ้ก่  

- มีฐานการผลิตในธุรกิจฟอกหนังท่ีใหญ่  และครบวงจร  และไดม้าตรฐานสากลจนไดรั้บการ
รับรองจาก LWG (Gold Rated)   และระบบ  IATF16949 : 2016 

- มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงเอ้ือต่อการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
- มีผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ทั้งไทยและต่างชาติท่ีมีความรู้ความสามารถทั้ง

ในดา้นการผลิตและการตลาด 
 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 
เน่ืองจากตน้ทุนของหนงัฟอกส าเร็จและหนงัพ้ืนเบาะรถยนต ์ เป็นประเภทค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัท่ีสุดของ

บริษทัฯ โดยมีสดัส่วนต่อรายไดจ้ากการขายสูงถึงประมาณร้อยละ 60 และตน้ทุนหนงันั้นส่วนใหญ่ประกอบดว้ย
ตน้ทุนวตัถุดิบ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถปรับราคาขายให้
สูงข้ึนเพ่ือชดเชยกบัราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน  หรือชดเชยไดเ้พียงบางส่วนเน่ืองจากความกดดนัจากการแข่งขนั  
หรือจากภาวะเศรษฐกิจท่ีท าให้ก  าลงัซ้ือของผูบ้ริโภคอ่อนลงหรือจากปัจจยัอ่ืนท่ีไม่เอ้ืออ  านวยต่อการปรับข้ึน
ของราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

วตัถุดิบของบริษทัฯ นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นหนงัเค็มและเคมีต่าง ๆ ซ่ึงราคาและปริมาณของวตัถุดิบเหล่าน้ี
ท่ีออกสู่ตลาดในขณะใดขณะหน่ึง จะผนัผวนตามอุปสงคแ์ละอุปทาน โดยเฉพาะปริมาณผลผลิตซ่ึงอาจไดรั้บ
ผลกระทบจากปัจจยัลบหลายอย่าง เช่น ฤดูกาลในการบริโภคเน้ือสัตว ์ สภาพอากาศท่ีไม่เอ้ืออ  านวยในการส่ง
ของ ภยัธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในสัตว ์เป็นตน้ ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษทัฯ  

ในกรณีท่ีราคาวตัถุดิบมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากปริมาณผลผลิตท่ีลดลง ก็จะท าให้
บริษทัฯ  จ  าเป็นตอ้งซ้ือวตัถุดิบในราคาท่ีสูงข้ึนและในปริมาณท่ีไม่เป็นไปตามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ ซ่ึงจะส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  ในท่ีสุด 
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เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดด้  าเนินมาตรการต่าง 
ๆ เพื่อควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ท่ีส าคญัไดแ้ก่  

-มีการประมาณการปริมาณความตอ้งการวตัถุดิบ จาก Forecast การสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ โดยจ าแนก
ประเภทท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อตน้ทุนวตัถุดิบรวมของบริษัทฯ เพ่ือใช้ในการวางแผนการจดัซ้ือ
วตัถุดิบในปริมาณและภายในก าหนดเวลาตามแผนการขายของบริษทัฯ 

-จากขอ้มูลการประมาณการปริมาณวตัถุดิบท่ีตอ้งการ ท าให้บริษทัฯ มีอ  านาจในการต่อรองราคากบั
ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายเน่ืองจากการซ้ือเป็นจ านวนมากและมีการก าหนดการส่งมอบสินคา้ท่ีแน่นอน 

-เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนของราคา มีการท าสญัญาซ้ือล่วงหนา้กบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่าย
ท่ีบริษทัฯ เช่ือถือล่วงหนา้โดยมีความผกูพนัคู่สญัญาตามก าหนดระยะเวลาท่ีตกลงกนั เช่น ล่วงหนา้ 3 เดือนและ
มีการระบุในสญัญาท่ีชดัเจนเก่ียวกบัราคา ปริมาณท่ีซ้ือขาย และก าหนดเวลาการส่งมอบ 

-มีการจดัซ้ือวตัถุดิบล่วงหนา้ส าหรับวตัถุดิบประเภทท่ีราคาข้ึน - ลงตามฤดูกาลและสามารถจดัเก็บไว้
ในท่ีเหมาะสมโดยไม่ท าใหเ้ส่ือมคุณภาพอยา่งมีนยัส าคญัเพ่ือใชใ้นฤดูกาลท่ีราคามีการปรับสูงข้ึนมาก   

-มีการรายงานเปรียบเทียบอย่างสม ่าเสมอเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถุดิบ  ท่ีส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคญัต่อตน้ทุนวตัถุดิบรวม เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับข้ึนราคาขายในกรณีท่ีเห็นว่าจ  าเป็นและ
กระท าได ้  

การด าเนินมาตรการเหล่าน้ีเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบและควบคุม
ตน้ทุนวตัถุดิบใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
 
ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรฝ่ายปฏิบัตกิาร 
 เน่ืองด้วยธุรกิจของบริษัทฯ  มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  ดังนั้น บุคลากรจึงเป็นกลไกส าคัญท่ีจะ
ขบัเคล่ือนธุรกิจได ้ ซ่ึงบริษทัฯ  มีแผนงานท่ีจะเปิดสายการผลิตใหม่ทุก ๆ ปี  รวมทั้งไดน้ าเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้
มาใชเ้พ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้คุณภาพสูงข้ึนดว้ย  ดงันั้น บริษทัฯ จะตอ้งมีแผนงานการรับพนกังานใหม่จ  านวน
มากเพื่อรองรับสายการผลิตใหม่  หากบริษทัฯ  ไม่สามารถจดัหาพนกังานใหม่เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ
หรือทดแทนพนกังานท่ีลาออกไดท้นัเวลา  อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
 อยา่งไรก็ตาม  บริษทัฯ  ใหค้วามสนใจและมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขประเด็นดงักล่าวเพ่ือให้พนกังานท างานกบั
บริษทัฯ  ใหน้านท่ีสุดและใหค้วามส าคญักบัการท างานภายใต ้ “ วฒันธรรมอินเตอร์ไฮด ์”  ท่ีมีการดูแลเอาใจใส่
พนกังานทุกระดบัชั้น  การใหโ้อกาสพนกังานท่ีมีความสามารถเพ่ือท่ีจะเป็นระดบับริหารไดใ้นอนาคต  การดูแล
เร่ืองค่าตอบแทนและสวสัดิการใหเ้ป็นธรรม  มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะและความรู้ความสามารถ  รวมถึงการ
ดูแลพนักงานเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  จึงมีผูม้าสมคัรเพื่อร่วมท างานกบับริษัทฯ  
อยา่งต่อเน่ือง  และพนกังานท่ีเขา้มาใหม่ทุกคนจะตอ้งเขา้อบรมเพื่อใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจถึงวฒันธรรมองคก์ร  
และสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานของบริษทัฯ  บริษทัฯจึงไม่มีปัญหาในการหาบุคลากรใหม่ท่ีมี
ความสามารถตามคุณสมบติัท่ีบริษทัฯ  ก  าหนดไว ้
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ความเส่ียงจากการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายพนกังาน 
ธุรกิจโรงฟอกและเย็บเบาะรถยนต์  เป็นธุรกิจท่ีจ  าเป็นต้องมีพนักงานท่ีมีทักษะเป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะพนกังานในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน  เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ทั้งในแง่
คุณภาพและปริมาณ  เพื่อท่ีจะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  ดังนั้น ค่าใช้จ่ายพนักงานจึงจัดเป็นประเภท
ค่าใชจ่้ายท่ีมีความส าคญัในอนัดบัท่ีสองรองจากค่าใชจ่้ายดา้นวตัถุดิบ  

ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนักงานของบริษทัฯ นั้น หากมีการปรับอตัราค่าแรงงานในอนาคต และ
บริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาขายให้เพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกับค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนหรือชดเชยไดเ้พียง
บางส่วน เน่ืองจากความกดดนัจากการแข่งขนั หรือจากภาวะเศรษฐกิจท่ีกระทบต่อก าลงัซ้ือของลูกคา้หรือจาก
ปัจจยัอ่ืนท่ีไม่เอ้ืออ  านวยต่อการปรับข้ึนราคาขาย ก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
อยา่งมีนยัส าคญั 

เพ่ือลดความเส่ียงจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายพนกังานตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ บริษทัฯ ไดด้  าเนิน
มาตรการต่าง ๆ  เพื่อติดตามควบคุมใหค่้าใชจ่้ายพนกังานอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Optimum  Level) ดงัน้ี  

  -ก าหนดและปรับเปล่ียนจ านวนพนกังานของแต่หน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณ ก าลงัการผลิตใหม้ี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยท่ียงัคงสามารถรักษาระดบัคุณภาพของสินคา้และปริมาณตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานตามท่ีบริษทัฯ ก  าหนดไว ้ 

- ติดตามควบคุมประสิทธิผล (Productivity) ของพนกังานแต่ละคน และของแต่ละหน่วยงานใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานผา่นการวดัผลดว้ยเคร่ืองช้ีวดัผลการด าเนินงาน (KPI) ตามท่ีบริษทัฯ และพนกังานไดร่้วมกนั
ก าหนดข้ึนในแต่ละปี  

- น าเอาเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงนอกจากจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของพนกังานแลว้ ยงัช่วยยกระดบัคุณภาพในการท างานใหดี้ข้ึนดว้ยโดยมคีวามรวดเร็วและแม่นย  า
ยิง่ข้ึน  
 - มีการฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานตลอดจน
เพื่อใหคุ้ณภาพการท างานเป็นไปในมาตรฐานเดียวกนั  

การด าเนินมาตรการเหล่าน้ีอย่างจริงจงัและต่อเน่ืองประกอบกบัการปรับข้ึนราคาขายในกรณีท่ีเห็นว่า
จ  าเป็นและกระท าได ้ท าให้บริษทัฯ สามารถควบคุมค่าใชจ่้ายพนักงานในระยะเวลาท่ีผ่านมาให้อยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสมกบัรายได ้รวมทั้งสามารถลดความสูญเสียจากท่ีมีพนกังานท่ีเกินความจ าเป็นและลดผลกระทบจากการ
ปฏิบติังานท่ีดอ้ยประสิทธิภาพ 
 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของการปริวรรตเงนิตราต่างประเทศ 
ความผนัผวนของค่าเงินโดยเฉพาะค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบโดยตรงต่อทั้ง

รายไดแ้ละตน้ทุนของบริษทัฯ ดงันั้น เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนดงักล่าว บริษทัฯ ไดด้  าเนินการ
ในหลาย ๆ ดา้น ทั้งการติดตามขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน เช่น นโยบายการเงิน
ระหว่างประเทศของประเทศมหาอ านาจ แนวโนม้อตัราดอกเบ้ีย นโยบายของธนาคารกลางและมาตรการในการ
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กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งการบริหารรายไดก้บัรายจ่ายของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศให้สอดคลอ้งกนั (Natural Hedge) รวมถึงการท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตาม
ประมาณการรายได ้ค่าใชจ่้าย รวมถึงการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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4.ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขัน  
 

อุตสาหกรรมยานยนต์โลก 
ในปี 2562 ตลาดรถยนตจ์ะมกีารผลิตและจ าหน่ายมากกว่า 100 ลา้นคนั โดยมีอตัราการขยายตวัอยูท่ี่ 

2.5% เมื่อเทียบกบัปี 2561 ซ่ึงเป็นผลมาจากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน นบัว่าเป็นปัจจยัท่ี
ส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมยานยนตเ์ติบโตข้ึน นอกจากน้ี อตัราดอกเบ้ียท่ียงัคงอยูใ่นระดบัต ่า ก็มีส่วน
สนบัสนุนการจดทะเบียนใหม่ของทั้งรถยนตโ์ดยสาร ซ่ึงคิดเป็นประมาณ 74 % ของยอดรถรวมและรถยนต์
เชิงพาณิชย ์ประมาณ 26% ของยอดรวม 

ในภาพรวม ยอดประมาณการยอดจ าหน่ายรถยนตเ์คร่ืองยนตข์นาดเลก็ในปี 2561 - 2562 จะมี
อตัราขยายตวัอยูท่ี่ 2.0 % โดยทวีปอเมริกาใต ้มีอตัราขยายตวัสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 6.2% โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่ม 
MERCOSUR (บราซิล อาร์เจนติน่า อุรุกวยั ปารากวยั ชิลี เปรู และโคลมัเบีย) ท่ีมีอตัราการขยายตวัอยูท่ี่ 7.4% 
และท่ีรองลงมาคือทวีปเอเชียท่ี 3.4% (เฉพาะในภูมิภาคอาเซียนขยายตวัอยูท่ี่ 5.5%) ส่วนในตลาดท่ีจีนยงัคงมี
การขยายตวัอยูท่ี่ 2.1% เน่ืองดว้ยเศรษฐกิจท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีลดลง  
 

Global Light-Vehicle Sales Forecast by Region 

 
Rest of World includes Africa, Central America, Middle East and Oceania/Central Pacific 
Source: Wards Intelligence 
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 ปัจจยับวกท่ีส่งเสริมใหม้ีก  าลงัการผลิตมากกว่า 100 ลา้นคนัในช่วงปี 2562 ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น
ความตอ้งการรถยนตซ่ึ์งผูบ้ริโภคยงัคงมีก  าลงัซ้ืออยา่งต่อเน่ือง  ปัจจยัดา้นเช้ือเพลิงทางเลือก ปัจจยัดา้นการ
พฒันาผลิตภณัฑซ่ึ์งค่ายรถยนตต่์าง ๆ ไดม้ีการพฒันารูปลกัษณ์ของรถยนตใ์หท้นัสมยั หรูหรา โดยเฉพาะใน
รถยนตรุ่์น Sport Utility Vehicles (SUV)  

แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีปัจจยัลบท่ีส่งผลต่ออุตสาหกรรมน้ีเช่นกนั ทั้งมาตรการหรือนโยบายของ
รัฐบาล ภาษีรถยนต ์ อุตสาหกรรมรถยนตมื์อสอง มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เงินลงทุนในรถยนตไ์ฟฟ้า เป็น
ตน้ 

 
อตัราการขยายตวัของการผลิตรถยนตย์งัคงเติบโต เพ่ิมข้ึน 1.3% ในปี 2562 และมีการเจริญเติบโต

สูงสุดอยูท่ี่ทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะโซน NAFTA อยูท่ี่ 2.3% รองลงมาอยูท่ี่ทวีปอเมริกาใต ้1.8% ส่วนใน
ทวีปเอเชียและประเทศจีนขยายตวัท่ีเท่ากนัอยูท่ี่ 1.1% ประเทศจีนยงัคงเป็นตลาดท่ีมกีารแข่งขนัรุนแรงข้ึน
และอาจจะตอ้งเผชิญกบัภาวะการผลิตท่ีมากเกินความตอ้งการ ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและความ
ตอ้งการของค่ายรถยนตต่์าง ๆ ได ้

นอกจากน้ี ในอีก 2 – 3 ปีขา้งหนา้ สภาวะการณ์เก่ียวกบัการคา้ระหว่างประเทศอาจจะส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมยานยนตท์ั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น มาตรการตอบโตท้างการคา้ของสหรัฐอเมริกาไดเ้พ่ิม
ทวีความรุนแรงมากข้ึน 
 

Global Light-Vehicle Production by Region 

 
Rest of World includes Africa, Middle East and Australia 
Source: Wards Intelligence/Auto Forecast Solutions 
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อุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียน 

 กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นการเมืองการปกครอง เช้ือชาติ
ประชากร ภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจ ซ่ึงกลุ่มประเทศเหล่าน้ีไดร้วมตวักนัเป็นอาเซียนเขตการคา้เสรี (AFTA) 
โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานอยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มประเทศอาเซียนน้ี น่าจะท า
ใหก้ารเติบโตของตลาดรถยนตใ์นอาเซียนเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมกีาร
เติบโตสูงท่ีสุด ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซียจะยงัคงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของภูมิภาคอาเซียน 

SALE– Light Vehicle ASEAN Country (August 2018) 

Source: LMC AUTOMOTIVE 
 ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 ยอดจ าหน่ายรถยนตใ์นภูมิภาคอาเซียนไดมี้การเติบโตเพ่ิมข้ึน ใน
ส่วนของรถยนตท่ี์มีเคร่ืองยนตข์นาดเลก็มีการเติบโตอยูท่ี่ 13% โดยประเทศท่ีมีอตัราขยายตวัมากท่ีสุดคือ 
ประเทศไทย ส่วนประเทศอินโดนีเซียมีอตัราการขยายตวัอยูท่ี่ 3% สาเหตุมาจากมาตรการสนบัสนุนการ
ลงทุน ราคาสินคา้โภคภณัฑแ์ละการใชจ่้ายสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีเพ่ิมข้ึนในระยะยาว ส่วนประเทศ
เวียดนามนั้นมีการขยายตวัของรถยนตท่ี์มเีคร่ืองยนตข์นาดเลก็ลดลง สาเหตุหน่ึงมาจากการน าเขา้รถกระบะ
บางรุ่นจากประเทศไทย ประกอบกบัมีการกีดกนัการคา้ตามพระราชบญัญติั มาตรา 116 จึงท าใหย้อดการ
น าเขา้รถยนตน์ั้นลดลงไปดว้ย  
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Production – Motor Vehicle ASEAN Country 

 

Source: ASEAN Automotive Federation 
 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
 อุตสาหกรรมยานยนตน์บัเป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทย และไดรั้บการสนบัสนุนจาก
รัฐบาลในทุกยคุสมยั ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รัฐบาลไทยไดอ้อกมาตรการในหลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูด
ใหค่้ายรถยนตต่์าง ๆ  เขา้มาลงทุน ทั้งสิทธิพิเศษในการลงทุน การลดหยอ่นภาษีน าเขา้ และการสนบัสนุนใหม้ี
การประกอบรถยนตใ์นประเทศ เพื่อส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมรถยนตใ์นภูมิภาค
อาเซียน 
 ยอดจ าหน่ายรถยนตข์องไทยในปี 2562 - 2563 ยงัคงเติบโตสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการ
ขยายตวัของประเทศไทย แมว้่าจะเคยมีโครงการรถยนตค์นัแรกไปเมื่อ 5 ปีท่ีแลว้ แต่เมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาถือครองตามท่ีรัฐบาลก าหนด ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็มีพฤติกรรมเปล่ียนไปใชร้ถยนตรุ่์นใหม่ท่ี
ทนัสมยัและมีราคาถูกกว่า  
 ในปี 2563 การส่งออกยานยนตข์องประเทศไทยยงัคงอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากการสนบัสนุน
จากภาครัฐ การลงทุนของค่ายรถยนต ์ นโยบายในการเปิดการคา้เสรี AFTA และการปิดตวัลงของการผลิต
รถยนตท่ี์ประเทศออสเตรเลีย แต่อยา่งไรก็ตาม การส่งออกไปยงัประเทศเวียดนาม และประเทศตะวนัออก
กลางคงยงัไม่สูงมากนกัเพราะเน่ืองดว้ยนโยบายการน าเขา้ของแต่ละประเทศท่ียงัคงเขม้งวด  
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 ส าหรับรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้านั้น ยงัคงเป็นโครงการใหญ่ของทางรัฐบาลไทยท่ีไดใ้หก้าร
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองทั้งในส่วนของการส่งเสริมการลงทุน การขยายสถานีชาร์จไฟฟ้า การใหค้วามรู้ดา้น
ช่างเทคนิค การซ่อมบ ารุง เน่ืองจากรัฐบาลไทย รวมทั้งค่ายรถยนตต่์าง ๆ และนกัลงทุน ต่างก็เห็นร่วมกนัว่า
รถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้านั้น จะเป็นทางเลือกใหม่และสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้ง
ในดา้นความตอ้งการ รูปลกัษณ์รถยนตแ์ละการรักษาส่ิงแวดลอ้ม แต่อยา่งไรก็ตาม โครงการน้ีคงยงัไม่ได้
เกิดข้ึนไดใ้นเร็ววนั เน่ืองดว้ยราคาท่ีจ  าหน่ายนั้น ยงัคงมีมูลค่าสูงกว่ารถยนตท่ี์ใชพ้ลงังานน ้ ามนัและประกอบ
กบัสถานีชาร์จไฟฟ้าก็ยงัไม่คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี นอกจากน้ี การท่ีจะส่งเสริมใหม้ีการผลิตรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือน
ดว้ยไฟฟ้า ก็จะส่งผลกระทบเชิงลบกบัการส่งออกของรถยนตท่ี์ส่งออกอยูใ่นปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั  
 

Progress Investment on Electric Vehicle and Equipment   

 
Source: BOI, Ministry of Energy and collected by Krungsri Research 
 นอกจากน้ี ค่ายรถยนตย์งัคงใหค้วามส าคญัต่อการผลิตรถยนตโ์ดยสารและรถกระบะ 1 ตนั เพราะ
ยงัคงเป็นรถยนตท่ี์ยงัมีความสามารถในการส่งออกไปยงัต่างประเทศและคาดว่ายงัคงมีก  าลงัซ้ือมากข้ึนตาม
สภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จึงท าใหค่้ายรถยนตไ์ดมี้การเปิดตวัรถยนตใ์นรุ่นใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกนักบั
รถบรรทุกท่ีไดรั้บอานิสงส์จากการขยายการลงทุนทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีการ
ขยายระบบสาธารณูปโภคท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 
 จากสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ ยงัคงเป็นปัจจยับวกใหก้บัทางบริษทัฯ ท่ียงัคงสามารถพฒันาและ
ขยายโอกาสทางธุรกิจออกไปไดอี้ก อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือน
ดว้ยระบบไฟฟ้า เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
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ที่มาของข้อมูล: 

1. https://www.chicagofed.org/ 
2. https://www.just-auto.com 

3. https://www.asean-autofed.com 

 

https://www.chicagofed.org/
https://www.chicagofed.org/
https://www.just-auto.com/
https://www.asean-autofed.com/
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5. สินทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

5.1 สินทรัพย์รวม 
 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 3,393.64 ลา้นบาท โดยร้อยละ 30.36 เป็นสินทรัพย์

หมุนเวียน ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด ลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืน และสินคา้คงเหลือ ส่วนสินทรัพยท่ี์เหลือร้อยละ 69.64 ส่วนใหญ่เป็นท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพยร์วมส่วนใหญ่เป็นทรัพยสิ์นท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ โดยมีสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคารและ
เคร่ืองจกัรบางส่วนมีภาระผกูพนักบัธนาคารในการเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื 

ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตาม
บญัชี รวม 2,333.52 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 68.76 ของสินทรัพยร์วม 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

 
 

5.2 บัตรส่งเสริมการลงทุน 
 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะขอรับการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจท่ีมีสิทธิไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี และเช่ือมัน่ว่าจะสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข
ของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไดทุ้กประการ 
 บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI โดยไดรั้บ
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี เช่น การยกเวน้อากรขาเขา้ ส าหรับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ และ
ไดรั้บการยกเวน้การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับท่ีก  าไรสุทธิไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม เป็น
จ านวนไม่เกินจ านวนเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการนั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท

31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

IHL 727.84   709.66   612.48   541.99   8.66       7.38       689.24   470.22   8.48       7.72       10.33     7.93       222.59   206.94   2,279.61   1,951.83   

ISC -         -         -         -         -         -         21.82     25.09     0.06       0.10       -         -         0.72       -         22.60        25.19        

IG 9.58       9.58       19.06     21.02     -         -         7.48       6.09       0.22       0.30       -         -         1.34       36.33        38.32        

งบการเงนิรวม 732.63   714.45   616.92   548.39   8.66       7.38       709.30   491.35   8.81       8.16       10.33     7.93       246.88   231.85   2,333.52   2,009.50   

ยานพาหนะ

สินทรัพย์ระหว่าง

ติดตั้งและระหว่าง

ก่อสร้าง

รวม
บริษทั

ที่ดินและส่วน

ปรับปรุงที่ดิน

อาคารและส่ิงปลูก

สร้าง และส่วน

ปรับปรุงอาคาร

อาคารชุด
เคร่ืองจกัรและ

อุปกรณ์

เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช้ส านักงาน
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ในปี 2546 บริษทัฯ ไดบ้รรลุขอ้ตกลงการปรับโครงสร้างหน้ีกบับรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย (บสท.) ในมูล

หน้ี 735 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ จ่ายเงินสด  118 ลา้นบาท และตีทรัพยเ์ป็นท่ีดินมูลค่า 105 ลา้นบาทเพ่ือช าระหน้ี ซ่ึงผลของ
การปรับโครงสร้างหน้ีดงักล่าวท าใหบ้ริษทัฯ รับรู้ก  าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีในปีนั้น และไม่มียอดหน้ีคงคา้ง
กบัทาง บสท. อีกต่อไป 

ต่อมาในเดือนเมษายน 2550 บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจากบสท.กล่าวหาว่าทรัพยท่ี์บริษทัฯ ตีช าระหน้ีนั้น มี
สภาพและราคาท่ีแทจ้ริงไม่ถูกตอ้งเป็นจริงตามท่ีน าเสนอต่อบสท. ดงันั้น จึงขอบอกเลิกสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี
ดงักล่าว รวมทั้งสิทธิประโยชน์ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บตามสญัญาฯและบอกกล่าวใหบ้ริษทัฯ ช าระหน้ีตามมูลหน้ีเดิม ซ่ึง
การด าเนินการดงักล่าว บริษทัฯ เห็นว่าไม่ถูกตอ้ง จึงไดห้ารือกบัท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อหาขอ้ยติุกบับสท.โดยไม่เป็น
การยอมรับว่าบริษทัฯ มีภาระหน้ีดงักล่าวตามกฎหมาย อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดต้ั้งส ารองเผือ่ผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการกล่าวหาดงักล่าวไวเ้ป็นจ านวน 105 ลา้นบาท ซ่ึงส ารองน้ีเป็นการบนัทึกไวใ้นงบการเงินในแง่บญัชีเท่านั้นโดย
ท่ีบริษทัฯ ไม่ไดย้อมรับว่ามีหน้ีสินทางกฎหมายใด ๆ กบั บสท.อีก  

เดือนกรกฎาคมและเดือนกนัยายน 2552 บสท. ไดย้ืน่ฟ้องบริษทัฯ เป็นคดีลม้ละลายต่อศาลลม้ละลายกลาง
เพ่ือขอใหศ้าลมีค าสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด และพิพากษาใหบ้ริษทัฯ เป็นบุคคลลม้ละลายโดยอา้งว่า บริษทัฯ เป็นผูม้ี
หน้ีสินลน้พน้ตวั บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหท่ี้ปรึกษากฎหมายด าเนินการต่อสูค้ดี  

เดือนพฤศจิกายน 2552 ศาลลม้ละลายกลางไดม้ีค  าพิพากษาใหย้กฟ้องในคดีดงักล่าวขา้งตน้ โดยศาล
วินิจฉยัว่ามูลหน้ีท่ีน ามาฟ้องนั้นเป็นมูลหน้ีตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีบริษทัฯ ไดเ้คยปรับโครงสร้างหน้ีกบั 
บสท. และบริษทัฯ หลุดพน้จากหน้ีตามขอ้ก  าหนดท่ีระบุในสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีนั้นแลว้  

เดือนธนัวาคม 2552  บสท.ไดย้ืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลลม้ละลายต่อศาลฎีกา แผนกคดีลม้ละลาย 
และบริษทัฯ ไดย้ืน่คดัคา้นค าอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเช่นกนั  

เดือนพฤศจิกายน 2558  ศาลฎีกา แผนกคดีลม้ละลายไดม้ีค  าพิพากษายนืตามศาลลม้ละลายกลาง  
 
 
 

IHL การผลิตหนังแต่งส าเร็จและหนังพ้ืน 1785(2)/2554 3 ม.ค. 57

ISC การผลิตผลิตภณัฑจ์ากหนังสตัวห์รือหนังเทียม 1961(2)/2554 1 ก.ย. 54

IG อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

31 ส.ค. 62

บริษทั โครงการ
วันทีเ่ร่ิมมี

รายได้

วันส้ินสุดสิทธิ

ประโยชน์ภาษเีงินได้

2 ม.ค. 65

เลขทีบั่ตร

ส่งเสริมฯ
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7.ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

ช่ือบริษัท  :  บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั(มหำชน)   
ช่ือภำษำอังกฤษ  :  Interhides Public Company Limited     
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจฟอกหนงัส ำหรับท ำเบำะรถยนตแ์ละผลิตภณัฑอ์ื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
สถำนที่ต้ัง         
ส ำนักงำนใหญ่     678 ซ.ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โรงงำนแห่งที่ 1     192 หมู่ 6 ซ.ฟอกหนงั กม. 34 ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร10280 
โรงงำนแห่งที่ 2-3        678 ซ. ที.เจ.ซี.ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โรงงำนแห่งที่ 4     999 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โรงงำนแห่งที่ 5      55/5 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โรงงำนแห่งที่ 6     1111 หมู่6 ซ.ฟอกหนงั กม. 34 ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร10280 
โรงงำนแห่งที่ 7     775 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู 4A หมู่ 2 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โรงงำนแห่งที่ 8     183 หมู่ 6 ซ.ฟอกหนงั กม. 34 ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร10280 
โรงงำนแห่งที่ 9     1111/2 ม.6 ซ.ฟอกหนงักม.34 ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
โรงงำนแห่งที่ 10     1111/3 ม.6 ซ.ฟอกหนงักม.34 ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280
    

เลขที่ทะเบียนบริษัท :  0107548000595     
Website   :  http://www.interhides.com   
โทรศัพท์  :  (662) 028-9728-37 
โทรสำร   :  (662) 028-9738-39     
ทุนจดทะเบียน  :  หุน้สำมญั 594,998,274 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท    
ทุนเรียกช ำระแล้ว  :  หุน้สำมญั 553,519,920 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 
เลขำนุกำรบริษัท  :  companysecretary@interhides.com 

โทรศัพท์  :  (662) 028-9728-37 

นักลงทุนสัมพันธ์  :  companysecretary@interhides.com 
โทรศัพท์  :  (662) 028-9728-37 

บุคคลอ้ำงอิงอ่ืน  1.  ผู้สอบบัญชี     
    บริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ำกดั     

ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136  - 137 ถนนรัชดำภเิษกตดัใหม่  
โทรศพัท:์ (662) 264 – 9090     โทรสำร : (662) 264 - 0789 - 90 

     2.  นำยทะเบียนหลักทรัพย์  

บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ำกดั 

93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศพัท:์ (662) 009 – 9000        โทรสำร : (662) 009 – 9991 

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


 

38 
 

ข้อมูลบริษัทย่อย  

  

ช่ือบริษทั   :  บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ำกดั (ISC) 

ช่ือภำษำองักฤษ   :  Interseat Cover Company Limited (ISC) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ :  ผลิตและจ ำหน่ำยชุดหุม้เบำะรถยนตหุ์ม้พวงมำลยั และหุม้เกียร์ 

ที่ตั้ง    :  999 หมู่ 2 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท  ต  ำบลบำงปูใหม่ อ  ำเภอเมือง 

        สมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร10280 

เลขทะเบียนบริษทั  : 0115554009416 

โทรศัพท์   : (662) 028 - 9728-37 

โทรสำร    : (662) 028 - 9738-39 

ทุนจดทะเบียน   : หุน้สำมญั 200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

ทุนช ำระแล้ว   : หุน้สำมญั 200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

จ ำนวนหุ้นทีถื่อครอง  : 199,998 หุน้ 

สิทธิประโยชน์ทำงภำษ ี  : ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลำ 8 ปีจำก ส ำนกังำน 

       คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 

 

 

ช่ือบริษทั    :  บริษทั อินเตอร์ กรีน จ  ำกดั (IG) 

ช่ือภำษำองักฤษ    :  Inter Green Company Limited (IG) 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ :  ผลิตโปรตีนจำกเศษข้ีหนงัสตัวโ์ดยผำ่นกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม 

ที่ตั้ง    :  1111/2  หมู่ 6 ซอย ฟอกหนงั  ก.ม.34 ถนนสุขุมวิท  ต ำบลบำงปูใหม่ 

         อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10280 

เลขทะเบียนบริษทั  :  0115559014850 

โทรศัพท์   :  (662) 028 – 9728-37 

โทรสำร    :  (662) 028 – 9738-39  

ทุนจดทะเบียน   :  หุน้สำมญั 500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

ทุนช ำระแล้ว   :  หุน้สำมญั 500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

จ ำนวนหุ้นทีถื่อครอง  :  499,997 หุน้ 

สิทธิประโยชน์ทำงภำษ ี   : - 
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ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากบัดูแลกิจการ 

 

8.ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
8.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกช าระแล้ว 
(1) ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน จ  านวน 594,998,274 บาท   

             เรียกช าระแลว้ 553,519,920 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 553,519,920 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ1 บาท 
      (2)  หุน้ประเภทอ่ืน 
 -ไม่มี- 

8.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 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 บาทต่อหุน้ 
ก าหนดการใชสิ้ทธิ ผูถื้อใบแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 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 2561) 

41,477,567 หน่วย 

จ านวนหุน้สามญัรองรับคงเหลือ 
(ณ 31 ธนัวาคม 2561)  

41,477,567 หุน้ 
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8.3 ผู้ถือหุ้น 
กลุ่มผูถ้อืหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
              ณ 31 ธันวาคม 2561 

   รายช่ือ                           จ านวนหุ้น         %ต่อหุ้นท้ังหมด 
1. กลุ่มนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ 

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มอีทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนนิงานของบริษัท 
- กลุ่มนายองอาจ  ด  ารงสกุลวงษ ์มีการส่งตวัแทนเขา้เป็นกรรมการ 2 ราย คือ นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์
   และนางสาวชุติมา  บุษยโภคะ 
 
 
 

 

  นาย องอาจ ด ารงสกุลวงษ ์     137,097,414 24.77% 
  น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ     112,406,015 20.31% 
  น.ส. วรรณวสิา ด ารงสกุลวงษ ์       26,833,333     4.85% 
  นาย วศิน ด ารงสกุลวงษ ์   25,333,333    4.58% 

  นาย วริทธ์ิ ด ารงสกุลวงษ ์       25,133,333    4.54% 

  รวมกลุ่มนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์   326,803,428 59.04% 

2 บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 27,090,500 4.89% 
3 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสแตนดาร์ด สมอล แคพ็ 17,496,800 3.16% 

4 บริษทั 
BNP PARIBAS SECURITIES 
SERVICES, LONDON BRANCH 

 8,208,800 1.48% 

5 นาย ดุสิต                                                     วงศ์สุทธิโรจน ์ 5,800,000 1.05% 
6 บริษทั ฟิลลิปประกนัชีวติ จ ากดั(มหาชน)  4,925,600 0.89% 
  โดยบมจ.หลกัทรัพยฟิ์ลลิป    

7 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั  4,758,710 0.86% 
8 บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)        4,688,300      0.85% 
9 นาย พรชยั ศรีเจริญล ่าซ า 3,680,000 0.66% 
10 นาย ทวภีคัรัชต ์ วทญัญูศิริปัญญา 3,660,000 0.66% 

  ประชาชนและผูถ้อืหุน้อื่น   146,407,782 26.45% 

  รวมหุ้นท้ังหมด   553,519,920 100.00% 
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8.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราไม่ต  ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 
ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ประกอบ ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
บริษทัฯ สภาพคล่องของบริษทัฯ การขยายธุรกิจและปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัฯ 
ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขา้งต้น จะต้องไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั 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)
2557 0.20                                       0.25                                 0.45                        97.83%

2558 0.15                                       0.10                                 0.25                        52.08%

2559 (1) 0.19                                       0.15                                 0.34                        85.94%

2560 0.18                                       0.32                                 0.50                        86.21%

2561 (2) 0.20                                       0.30                                 0.50                        92.59%

หมายเหตุ : 

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

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

      2) จ่ายเงินปันผล 0.01851852 บาท/หุ้น

     รวมเป็นการจ่ายปันผล 0.18518519 บาท/หุ้น

 (2) คณะกรรมการบริษทัมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในวนัท่ี  24 เมษายน 2562 เพ่ืออนุมติัการจ่ายเงินปันผล

     ประจ าปี 2561   ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท
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9.โครงสร้างการจัดการ 
 

9.1 ผงัโครงสร้างองค์กร 

 
 คณะกรรมการบรษัิท

กรรมการผูจ้ัดการ

รองกรรมการผูจ้ัดการ

ผูจ้ัดการทั่วไป

ฝ่ายปฎิบัตกิาร

ผูช้่วยผูจ้ัดการทั่วไป

ฝ่ายปฎิบัตกิาร

ผูจ้ัดการฝ่ายผลติที1่ ผูจ้ัดการฝ่ายผลติที2่,3

ผูจ้ัดการฝ่ายผลติ www ผูจ้ัดการฝ่ายซอ่มบ ารุง

ผูจ้ัดการฝ่าย
หอ้งปฎิบัตกิารวจิัย

ผูจ้ัดการฝ่ายผลติที4่,5

(Sewing & Cutting )

ผูจ้ัดการฝ่ายการผลติที่
4,5

(ประกันคุณภาพ)

ผูจ้ัดการทั่วไป

ฝ่ายบรหิาร

ผูช้่วยผูจ้ัดการทั่วไป

ฝ่ายบรหิาร

ผูจ้ัดการฝ่ายวเิคราะห์
ตน้ทุน

ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี

ผูจ้ัดการฝ่ายการเงนิ ผูจ้ัดการทรัพยากรบุคคล

ผูจ้ัดการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้

ผูจ้ัดการฝ่ายระบบบรหิาร
คุณภาพ

ผูจ้ัดการทั่วไป

ฝ่ายธุรกจิใหม่

ผูช้่วยผูจ้ัดการทั่วไป

ฝ่ายธุรกจิใหม่ (Automotive)

ผูจ้ัดการฝ่ายวศิวกรรม
การตลาด

( sewing )
ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด

กลุ่มธุรกจิใหม่

ผูจ้ัดการฝ่ายวศิวกรรม

การตลาด (Cutpart)
ผูจ้ัดการฝ่ายการผลติ

( กระเป๋า / รองเทา้ )

ผูจ้ัดการฝ่ายวศิวกรรม
การตลาด

( sewing )

ผูจ้ัดการฝ่ายผลติ 
(โปรตนี)

ฝ่ายความปลอดภัยใน
การท างานและ
สิง่แวดลอ้ม

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

เลขานุการบรษัิท
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โครงสร้างกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย บุคคลซ่ืงมีความรู้ ความสามารถ เป็นท่ียอมรับ เป็นผูม้ีบทบาท
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 
 

 

 กรรมการท่ีมีอ  านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ คือ กรรมการบริษทัสองคน ไดแ้ก่ นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ 
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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9.2 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายองอาจ  ด ารงสกลุวงษ ์ ประธานกรรมการ 
2 นายสมชาติ ลิมปานุภาพ กรรมการ 
3 นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการ 
4 นายสมยศ อคัคไพบูลย ์ กรรมการ 
5 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ กรรมการ 
6 นายอวยชยั  มติธนวรุิฬห์ กรรมการ 
7 นายทกัษะ บุษยโภคะ กรรมการ 
8 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ กรรมการ 
9 นายวศิน  ด ารงสกุลวงษ ์ กรรมการ 

 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อใหบ้ริษทัฯ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีท่ี
ส าคญัในเชิงรุก ทั้งบทบาทดา้นการตดัสินใจ และดา้นการก าหนดทิศทางและก ากบัดูแล ดงัน้ี 

 
1. ปฏิบติัหน้าท่ี ตลอดจนก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลกั “ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ
บริษทัจดทะเบียน” ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

2. ทุ่มเทเวลา และใหค้วามส าคญัในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทางและกลยทุธข์องบริษทัฯ โดย
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ี มีการแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางของ
บริษทัฯ 

3. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกบักลยุทธ์และนโยบายท่ีส าคญั รวมถึงวตัถุประสงค์เป้าหมายทาง
การเงิน และแผนงานของบริษทัฯ พร้อมทั้งก  ากบัดูแลและติดตามให้ฝ่ายจดัการมีการปฏิบติัตาม
แผนงานท่ีก  าหนดไวต้ามทิศทางและกลยทุธ์องคก์รเป็นประจ าทุกปี เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าฝ่ายบริหาร
จะสามารถน าวิสัยทัศน์  ทิศทาง และกลยุทธ์ท่ีก  าหนดข้ึนไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ท่ีประกอบดว้ยหลกัการและแนว
ปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงานรวมทั้งลูกจา้งทุกคนไวอ้ย่างเหมาะสม โดยมุ่ง
สร้างส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดย
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เคร่งครัด ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของบริษทัฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม 

5. มีการก าหนดอ านาจอนุมติัในเร่ืองต่างๆ นอกเหนือจากอ านาจท่ีไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ
ไวใ้นขอ้ก าหนดบริษทัฯ ไดแ้ก่ การอนุมติังบประมาณ การลงทุน การด าเนินโครงการต่าง ๆ  ของ
บริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม ตลอดจนอนุมติัการเขา้ท าสัญญาท่ีส าคญั รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ
ทดแทนกรรมการท่ีออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเร่ือง การก าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้
อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั การก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี และการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 

6. จดัให้มีระบบบญัชี รายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. พิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึน และก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง
อยา่งครบถว้นและครอบคลุม ดูแลใหฝ่้ายบริหารมีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความเส่ียง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความเส่ียง
ดงักล่าว ตลอดจนจดัใหม้ีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 

8. สอดส่องดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงรายการ
ท่ี เก่ียวโยงกนั ให้ความส าคญัในการพิจารณาธุรกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัตามอ านาจการอนุมติั 
โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม 

9. จดัให้มีช่องทางในการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และก ากบัดูแลการเปิดเผย
ขอ้มูล เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ามีความถูกตอ้ง ชดัเจนโปร่งใส น่าเช่ือถือ และมีมาตรฐาน 

10. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง และของกรรมการผูจ้ดัการอยา่งสม ่าเสมอ 
11. จัดให้มีระบบหรือกลไกการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท่ีเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงาน เพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
12. เป็นผูน้  าและเป็นแบบอย่างในการปฏิบติังานท่ีดี มีจรรยาบรรณ สอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ 
13. จดัให้มีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารับผดิชอบในต าแหน่งบริหารท่ีส าคญัทุกระดบัอยา่ง

เหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาท่ีโปร่งใสเป็นธรรม โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ตั้งแต่
ระดบัรองกรรมการผูจ้ดัการข้ึนไปถึงกรรมการผูจ้ดัการ จะไดรั้บการแต่งตั้งโดยใชม้ติเสียงขา้งมาก
ของคณะกรรมการบริษทัฯ 

14. ตอ้งรายงานให้บริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและผูเ้ก่ียวข้องซ่ึงเป็นส่วนได้เสีย
เก่ียวกบัการบริหารจดัการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
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15. กรรมการบริษทัทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้
ทุกคร้ัง หากมีภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ใหแ้จง้ต่อประธานกรรมการบริษทัเพื่อ
รับทราบ 

16. กรรมการบริษัทต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอย่างย ัง่ยนืของสังคมไทย โดยเร่ิมตน้ท่ีการยกระดบัชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนรอบโรงงานให้ดีข้ึน เพ่ือให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

17. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการด าเนินงานในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อ
ความกา้วหนา้และการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 
 

9.3 คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการบริหาร จ  านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นายองอาจ  ด  ารงสกุลวงษ ์ ประธานกรรมการ 
2 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ กรรมการ 

 

 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจการ
บริหารงานต่างๆ ของบริษทัฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ ์แผนการ
ด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือต่อสภาพการด าเนินธุรกิจ พร้อมใหค้  าปรึกษา แนะน าการบริหารจดัการ
แก่ผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. พิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายเงินเพื่อการลงทุน การจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน
เพ่ือการเปิดบญัชี กูย้มื จ  าน า จ  านอง ค  ้าประกนั และการอ่ืนใด รวมถึงการซ้ือขาย/จดทะเบียน
กรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือการท าธุรกรรมตามปกติของบริษทัฯ ภายใตอ้  านาจวงเงินท่ีไดก้  าหนดไว ้

4. ก าหนดโครงสร้างองคก์รและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้ง และการเลิกจา้งพนักงานของบริษทัฯ ท่ีเป็นคณะผูบ้ริหาร 
หรือผูบ้ริหารระดบัสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการ หรือ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ของบริษทัฯ เป็นผูม้ีอ  านาจแทนบริษทัฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 
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5. ก ากับดูแลและอนุมัติเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้ งหรือ
มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายคนกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะ
กรรมการบริหารและด าเนินกลยทุธต์ามท่ีเห็นสมควรได ้ 

6. พิจารณากลัน่กรองงานทุกประเภทท่ีเสนอคณะกรรมการบริษทั ยกเวน้งานท่ีอยูภ่ายใตห้น้าท่ี
ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนของบริษทัฯ ท่ีจะเป็นผู ้
พิจารณากลัน่กรองเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทัโดยตรง 

7. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

      ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย
หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ตามท่ีนิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะ
ดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อ
พิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ หรือกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 
 

9.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ  านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

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

                    โดยมนีายภูเบศ  เบญจสิริวรกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนการใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  าหนดของตลาด
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

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

5. พิจารณารายการเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อก  าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 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 
ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎ

บตัร(Charter) 
ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
7. ในการปฏิบติัหน้าท่ีหากพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือการ

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

8. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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9.5 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ จ  านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายช.นนัท ์เพช็ญไพศษิฏ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ กรรมการ 
3. นายอวยชยั  มติธนวิรุฬห์ กรรมการ 
 
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก าหนดหลกัเกณฑ์หรือวิธีการก าหนดค่าตอบแทน  รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมและสมเหตุสมผลส าหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษทั และ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาเสนอแนวทางการประเมินผลและค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

3. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเร่ืองการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้ งการ
ประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบักรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

4. มีความรับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรงตามบทบาทหนา้ท่ีและคณะกรรมการบริษทั 
มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของบริษทั ต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. เปิดเผยรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

9.6  คณะกรรมการสรรหา 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการ จ  านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

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

       หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. ก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทัหรือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใหเ้กิดความ

โปร่งใส 
2. คัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีต  าแหน่งว่างลง (จากการ

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

3. พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ เพื่อท าหนา้ท่ีกรรมการเฉพาะเร่ือง  โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ท่ีเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการเฉพาะเร่ืองนั้น ๆ  และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
ยกเวน้ คณะกรรมการสรรหา ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้ง 

4. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรงตามบทบาทหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบใน
การด าเนินงานต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

            ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้  าหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การเป็นกิจการท่ีมีการก ากบักิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยบริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น
เสนอช่ือกรรมการเป็นการล่วงหนา้ไดภ้ายในวนัท่ี 18 มกราคม 2562 บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ
บริษทั จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.
2535 ดงัน้ี 

(1)      มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  และกฎหมาย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

(2)   มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ ดว้ยความ
ระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กบั
บริษทัฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ี มีคุณวุฒิ วยัวุฒิท่ีเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ี
สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกลา้หาญในการ
แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติัการท างาน และ
จริยธรรมท่ีดีงาม รวมทั้งเป็นท่ียอมรับจากสงัคม 

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

 
คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผูพ้ิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ แลว้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั ก่อนน าเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใ่หแ้ก่บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากบัจ  านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานในท่ี
ประชุมท่ีเลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงช้ีขาด 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ

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

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

 

9.7 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2561 
 

 

รายช่ือคณะกรรมการ  
 กรรมการบริษัท  

 
การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทั้งหมด 

กรรมการตรวจสอบ 
 

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

 
กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

กรรมการสรรหา 
 

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

 
การประชุม 

ผู้ถือหุ้นปี 2561 

 นายองอาจ    ด ารงสกุลวงษ ์ 6/6 - - - 1/1 

 นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ  6/6 - - - 1/1 
 นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ  6/6 4/4 1/1 1/1 1/1 
 นายช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ 6/6 4/4 1/1 - 1/1 
 นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ 5/6 3/4 - 1/1 1/1 
 นายอวยชยั มติธนวิรุฬห์  4/6  1/1 1/1 1/1 
 นายทกัษะ บุษยโภคะ 6/6 - - - 1/1 
 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ 5/6 - - - 1/1 
 นายวศิน ด ารงสกุลวงษ ์ 4/6 - - - - 
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9.8 ค านิยามกรรมการอิสระ 
บริษทัฯ ไดก้  าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ โดย
จะตอ้งเป็นผูท่ี้ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือส่วนไดเ้สียต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระมี ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. มีความเป็นอิสระไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารของบริษทัฯ หรือ
บริษทัร่วม หรือบริษทัยอ่ย หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวในระยะเวลา 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เวน้
แต่คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมการ 

3. ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ
บริษทัผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

4. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ี
ไดรั้บเงินเดือนประจ าในบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบริษทัฯ 

5. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
6. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือ
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

7. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดอ้ย่างเป็น
อิสระ 

9.9 ผู้บริหาร 
            ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้ริหารประกอบดว้ยผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายองอาจ   ด  ารงสกุลวงษ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2 นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
3 นางสาววรรณวสิา   ด ารงสกุลวงษ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบริหาร 
4 นายวศิน   ด  ารงสกุลวงษ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการตลาด / ฝ่ายประกนัคุณภาพ / ฝ่ายผลิต 
5 นายฮิโรโนริ   อิเดะ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการตลาด 
6 นางสาวพิมรา  เมฆเสรีวฒันา ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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9.10 เลขานุการบริษัท 
บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 

89/16 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง นางสาววรรณวิสา ด  ารงสกุลวงษ ์ท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั เพ่ือปฏิบติัท่ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีจดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ 

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

3. สนับสนุนการจดัให้กรรมการ / ผูบ้ริหารไดรั้บความรู้และเขา้อบรมหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการและกรรมการเฉพาะเร่ือง 

4. จดัอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติัหน้าท่ีแก่กรรมการปัจจุบนัและท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งใหม่ 

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

และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้น รายงานประจ าปี รายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 
 
9.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 9.11.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 21.25 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
  9.11.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 บริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ของบริษทัฯ และมีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรอง และ
เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา โดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมในดา้นต่าง  ๆ รวมถึงพิจารณาจาก
ขนาด การขยายตวัทางธุรกิจ การเติบโตทางผลก าไรของบริษทัฯ และค่าตอบแทนของบริษทัฯ จะอยูร่ะดบั
เดียวกบัอุตสาหกรรมเดียวกนั ซ่ึงค่าตอบแทนกรรมการ จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯ 
จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน  
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ในปี 2561 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่กรรมการบริษทั เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3.48 ลา้น
บาท แบ่งเป็น 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2.88 ลา้นบาท 
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 0.6 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  300,000 - 300,000 

7 นายทกัษะ บุษยโภคะ 300,000 - 300,000 

8 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ 300,000 - 300,000 

9 นายวศิน ด ารงสกุลวงษ ์ 300,000 - 300,000 

   รวม 2,880,000 600,000 3,480,000 

 

  9.11.1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารโดยเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ความรู้ความสามารถและผลประเมินการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล โดยจะค านึงถึงหลกัความยุติธรรมและ
เป็นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะสามารถรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการไวไ้ด ้
รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบไปดว้ย เงินเดือน โบนสัและค่าตอบแทนอ่ืน  
 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 17.77 ลา้นบาท 
 9.11.2 ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยท่ีพนักงานส่งเงินเขา้เป็นเงินสะสมโดยสมคัรใจและ
บริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัคือ ร้อยละ 2 ของเงินเดือน ส าหรับเงินกองทุนท่ีจดทะเบียนน้ี บริหารโดย
ผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหน่ึง โดยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2542  
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ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 5 ราย จ  านวนเงินรวม 
0.22 ลา้นบาท 
 ส าหรับสวสัดิการอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัฯ จดัใหส้ าหรับพนกังาน เช่น  ประกนัสุขภาพและประกนักลุ่ม การ
ตรวจสุขภาพประจ าปีตามแผนการตรวจท่ีแบ่งตามช่วงอายุของพนักงาน เงินช่วยในงานฌาปนกิจของ
ครอบครัวพนกังาน เคร่ืองแบบพนกังาน การเท่ียวและการเล้ียงสงัสรรคป์ระจ าปี เป็นตน้ 
 

9.12 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
 

ล าดับ ช่ือ 

หุ้นสามัญบริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากดั(มหาชน) 

ณ วันที ่  ณ วันที ่  เพิ่ม / (ลด) 

1 มกราคม 2561  31 ธันวาคม 2561  ระหว่างรอบปีบัญชี 

1 นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์  123,345,482.00  137,097,414.00  13,751,932.00  

2 นางสาวชุติมา บุษยโภคะ  107,804,954.00  112,406,015.00  4,601,061.00  

3 นายสมชาติ ลิมปานุภาพ         650,000.00                         650,000.00  - 

4 นายนิติ เน่ืองจ านงค ์         116,666.00                         116,666.00  - 

5 นายทกัษะ บุษยโภคะ      1,834,000.00  2,227,000.00  393,000.00 

6 นายวศิน ด ารงสกุลวงษ ์    23,633,333.00                    25,133,333.00  1,500,000.00 

7 นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ - -  - 

8 นายอวยชยั   มติธนวรุิฬห์ -  -  - 

9 นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ -  -  - 

10 นางสาววรรณวสิา ด ารงสกุลวงษ ์    24,333,333.00  26,833,333.00                   2,500,000.00  

11 นายฮิโรโนริ  อิเดะ - -  - 

12 นางสาวพิมรา  เมฆเสรีวฒันา -  -  - 
หมายเหตุ 
1. บริษทั อินเตอร์ ไฮด์ จ ากดั(มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 594,998,274 บาท ทุนช าระแลว้ 553,519,920 บาท (553,519,920 หุน้) 
2. ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ.23/2551 ค าวา่ “ ผูบ้ริหาร ” หมายความวา่ ผูจ้ดัการหรือผูด้ ารงต าแหน่งระดบับริหาร ผู ้
ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูค้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร และใหห้มายความรวมถึงผูด้ ารงต าแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า 
3. หลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามญัของบริษทัท่ีถือโดยกรรมการและผูบ้ริหารให้รวมถึงหุ้นสามญัท่ีถือโดยคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะดว้ย 
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9.13 บุคลากร 
 บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อคุณค่าของพนกังานและถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิง่ต่อการด ารงอยูแ่ละ
การเติบโตขององค์กร บริษทัฯมีนโยบายในการพฒันาความรู้และส่งเสริมศกัยภาพของพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
โดยสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานไดรั้บการพฒันาความรู้ ทกัษะและศกัยภาพท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานทั้ง
ในปัจจุบนัและอนาคต ผ่านการฝึกอบรม สัมมนาจากทั้งภายในองคก์รและสถาบนัภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในศาสตร์เฉพาะดา้น รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความต่ืนตัวท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือให้สามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ได ้อนัจะเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนความสามารถขององคก์รและเพื่อ
รับมือกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 นอกจากน้ี ผูบ้ริหารในทุกระดับจะรับบทบาทส าคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และสนับสนุน
พนกังานโดยการเป็นโคช้และพ่ีเล้ียง เพ่ือร่วมกนัสร้างความส าเร็จในงานท่ีรับผดิชอบและเติบโตไปพร้อม ๆ กนั  
             ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีพนกังานรวมกนัทั้งหมด 1,271 คน  โดยในปี 2561 บริษทัฯ ได้
จ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 107.70 ลา้นบาท ผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบ้ียขยนั 
โบนสั เงินสบทบกองทุนประกนัสงัคม เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และสวสัดิการอ่ืน ๆ   

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

 
 
 

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

พนกังานรายวนั (คน) 996 54 
พนกังานรายเดือน (คน) 275 - 
จ านวนพนกังานรวม (คน) 1,271 54 
ค่าตอบแทนพนกังาน (ลา้นบาท) 107.70 13.93 
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10.การก ำกับดูแลกิจการ 
บริษทัฯ  ตระหนักอยู่เสมอว่า การด ำเนินธุรกิจตามหลกัการก ำกบัดูแลกิจการท่ีดีและมีจรรยาบรรณ 

ธุรกิจท่ีโปร่งใสและตรวจสอบไดน้ั้น ถือเป็นปัจจยัพ้ืนฐานส ำคญัท่ีช่วยให้บรรลุหน่ึงในพนัธกิจของบริษทัฯ 
ท่ีว่า “สร้างผลก าไรและเพ่ิมพูนคุณค่าแก่ผูถื้อหุน้ภายใตพ้ื้นฐานแห่งจรรยาบรรณ” 

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ช่วยยกระดบัการด ำเนินงานของบริษทฯ ใหเ้กิดความโปร่งใส สร้างความเช่ือ 
มัน่ให้กบัผูถื้อหุ้นและผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ 
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ท ำการเผยแพร่นโยบายการก ำกับดูแลกิจการ หลกัการและแนวปฏิบัติผ่านทาง 
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี www.interhides.com 

 
บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ท่ีจะให้บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการด ำเนินธุรกิจฟอกหนัง   

ท่ีมีการก ำกบัดูแลกิจการและการบริหารจดัการท่ีดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูม้ี 
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มโดยรวม มีคุณธรรม ความโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได  ้โดยบริษทัฯ ไดก้  ำหนด 
นโยบายดา้นการก ำกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร ผูบ้ริหารและพนกังานยดึเป็นแนวทาง ใน
การปฏิบติั ดงัน้ี 

1. การปฏิบติัต่อผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัดว้ยความเป็นธรรม  
2. ความรับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระท ำของตนเอง สามารถช้ีแจงและอธิบายการตดัสินใจนั้นได ้
3. มีส านึกรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ  
4. การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์รในระยะยาว  
5. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด ำเนินธุรกิจโดยมีโครงสร้างการบริหารท่ีมีความสมัพนัธร์ะหว่าง

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  
6. ความโปร่งใส่ในการด ำเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบไดแ้ละเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใสแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
    
       บริษทัฯ ตระหนักถึงความรับผดิชอบในการประกอบธุรกิจฟอกหนงั ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งพึ่งพาและ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างดี จึงให้ความส าคญักับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีกระบวนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งดี เพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดป้ลูกฝังแนวคิดและแนวทางการปฏิบติัของบุคลากรโดยมุ่งเนน้กระบวนการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นรากฐานส าคญัยิง่ต่อการเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง มัน่คง และย ัง่ยนืขององคก์ร 
 
10.1 นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 10.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัต่อการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะเป็น
การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ และไดก้  าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยต่อสาธารณะผา่นส่ือต่าง ๆ ของ 
บริษทัฯ  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้  าหนดให้มีการปรับปรุงและพฒันาแนวทางการใชสิ้ทธิ และส่งเสริม อ  านวยความ
สะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เพื่อประโยชน์สูงสุดอยา่งสม ่าเสมอ ดงัน้ี 

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

(2) ก าหนดใหม้ีการประชุมถือหุน้เป็นประจ าทุกปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทัฯ 
และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องพิจารณาวาระพิเศษท่ีอาจกระทบ หรือเ ก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัสามารถ
เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ได ้

(3) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดรั้บขอ้มูลท่ีชดัเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาขอ้มูลล่วงหนา้ก่อนการประชุม
ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบั วนั เวลา สถานท่ี วาระการประชุมผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นเร่ือง ๆ 
อยา่งชดัเจน พร้อมความเห็นของคณะกรรมการผ่านทางเวป็ไซดข์องบริษทัฯ โดยเผยแพร่ขอ้มูลทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อ
หุน้ ส าหรับหนังสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีรายละเอียดขอ้มูลแต่ละวาระ พร้อมค า
ช้ีแจงเหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือนดัประชุม
พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้ง
แสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ในเว็ปไซด์
ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นการล่วงหน้า และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าอย่าง
นอ้ย 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเพื่อการตดัสินใจในการลง
มติอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส พร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพท์ั้งฉบบัภาษาไทย
และภาษาองักฤษติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 3 วนั  เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียก
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ ส าหรับใหผู้ถื้อหุน้เตรียมตวัมาร่วมประชุม 

(4) บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วม
ประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสือมอบอ านาจแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัฯ ได้จดัส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางออกเสียงลงคะแนนไดต้าม
แบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์  าหนด พร้อมขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทั
ก าหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนสถาบนัหรือผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น บริษัทฯ ได้ประสานงานเร่ือง
เอกสารและหลกัฐานท่ีจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อใหก้ารลงทะเบียนใน
วนัประชุมเป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

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

 
(6) บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ณ ห้องประชุม 4 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติ

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

(7) บริษทัฯ อ  านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในวนัประชุมอย่างเท่าเทียมกนั โดยจดัเจา้หน้าท่ีตอ้นรับ
และใหข้อ้มูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมอย่างเพียงพอ บริษทัฯ จะเปิด
ให้ผูถื้อหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และได้น าระบบบาร์โค้ด 
(Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน  รวมถึงได้
จัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมา
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม ไม่นอ้ยกว่า 1 ชัว่โมง 

(8) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยนัการลงคะแนนในทุกวาระท่ีจะต้องมีการลงมติเพื่อความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุม
จะสอบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะคนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  ขอให้ผู ้
ถือหุ้นหรือรับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ชูมือและลงคะแนนในบัตรยืนยนัการ
ลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือ และเจา้หนา้ท่ีจะบนัทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โคด้ท่ีบตัร
ยนืยนัการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบตัรดงักล่าว  
ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรยนืยนัการลงคะแนนโดยไม่ตอ้งชูมือ 
และจะเก็บบตัรยนืยนัการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนัทั้งหมดภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม 
ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ บริษทัฯ จะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ 

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

(10)  รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะถูกรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบได้
ภายหลงัจากเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนน
มากกว่าปกติ ประธานในท่ีประชุมอาจขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระอ่ืน ๆ ไปก่อน 
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เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และเมื่อเจา้หน้าท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็
จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

(11)  บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีตัวแทนของผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระท าหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนับ
คะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทยเขา้ร่วมสงัเกตการณ์อีกดว้ย 

(12)  บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้ 
สามารถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยู่ระหว่างพิจารณาและยงัไม่ไดม้ีการลงมติ และนบัเป็น
องคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป จึงอาจท าใหมี้ผูอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ไม่เท่ากนัได ้

(13)  ในระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้น ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ หรือซกัถามในวาระต่าง ๆ อยา่งอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นได้
รับทราบขอ้มูลและรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี ในวาระท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือ
ขอ้ซกัถาม บริษัทฯ ได้จดัเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเป็นผูใ้ห้ค  าตอบภายใตค้วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั 

(14)  ในแต่ละวาระการประชุม ผูถื้อหุน้สามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงดว้ยวิธีลบัได ้หากมีผูถื้อหุ้น
ไม่นอ้ยกว่าหา้คนร้องขอ และท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากใหล้งคะแนนดว้ยวิธีลบั 

(15)  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2560 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามล าดบัในระเบียบวาระ
ท่ีไดก้  าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงล าดับ
วาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากท่ีก  าหนดไวใ้น
หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีประชุมไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระครบถว้นแลว้ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีมีความสนใจก่อนปิด
การประชุม 

(16)  บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม 

(17)  บริษทัฯ มีการบนัทึกรายงานการประชุมอยา่งครบถว้น ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญัต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
รายช่ือกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติท่ี
ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงค าถาม ค  าช้ีแจงและความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ท่ี
เสนอในท่ีประชุม และจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ให้แลว้เสร็จภายใน 
14 วนั นับแต่วนัประชุม และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั 
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(18)  ภายหลงัการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาค าถามและขอ้เสนอแนะของผู ้
ถือหุ้นท่ีรวบรวมไดจ้ากการจดัประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินการท่ีเหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการ
จดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

             10.1.2 กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายในการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียม
กนัและเป็นธรรมในเร่ืองต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ก  าหนดให้มีการใชสิ้ทธิอย่างเท่าเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่และราย
ยอ่ยในการประชุมผูถื้อหุ้น ก  าหนดแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเท่าเทียม รวมทั้งป้องกนัไม่ให้มีการขดัแยง้
ของผลประโยชน์หรือการใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ การเสริมสร้าง
ความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯ จัดให้ด  าเนินการประชุมผุถื้อหุ้นตามล าดับวาระ ท่ีได้แจ้งไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และมี
นโยบายท่ีจะไม่เพ่ิมวาระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ โดยมีการจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่ง
เพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค  าถามในท่ี
ประชุม 
           10.1.3 บทบำทต่อผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษทัฯ มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม และถือมัน่ในความรับผดิชอบต่อสงัคม ด าเนิน
ธุรกิจโดยยดึหลกัการสร้างคุณค่าร่วมกนัระหว่างองคก์รและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่
แข่งขนัทางการค้า เจา้หน้ี หน่วยงานภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อประโยชน์
ร่วมกนั โดยมีคณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  ากบัดูแลใหม้ีการด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด   
 บริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

 กำรปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มี
ระบบบญัชีและการเงินท่ีมีความเช่ือถือได ้สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงการเจริญเติบโต
ของบริษทัฯ ในระยะยาว และผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมอยา่งต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานทุกคน ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้ งรายใหญ่และรายย่อย และเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวข้องอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่ด  าเนินการใด ๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่
แสวงหาประโยชน์ใหต้นเอง และไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก 
 กำรปฏิบัตต่ิอลูกค้ำ: บริษทัฯ มีนโยบาย “มุ่งมัน่พฒันา เทคโนโลยีล  ้าหน้า ส่งตรงเวลา สินคา้คุณภาพ” 
มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กับลูกค้า และผูบ้ริโภคท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีมี
คุณภาพในระดบัราคาท่ีเหมาะสม และยกระดบัมาตรฐานให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งรักษาสัมพนัธภาพท่ีดี
และย ัง่ยืน จดัให้มีช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้ลูกคา้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพผลิตภณัฑ์และบริการ ไม่ก  าหนด
เง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ ปฏิบติัตามสญัญา ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งโปร่งใส
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และเท่าเทียมกนั และใหค้วามส าคญัในการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ และไม่น าขอ้มูล
ดงักล่าวมาใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือเพื่อประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
 กำรปฏิบัตต่ิอคู่ค้ำ: ค านึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยใ์นการด าเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์
ร่วมกบัคู่คา้ โดยการปฏิบติัตามกฎหมายและกติกาท่ีก  าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ พร้อมปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง 
ๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะตอ้งรีบแจง้ใหคู่้คา้ทราบล่วงหนา้ เพื่อหา
แนวทางแกไ้ขปัญหา โดยใชห้ลกัของความสมเหตุสมผล และรักษาความลับของคู่คา้อยา่งจริงจงัและสม ่าเสมอ 
รวมถึงไม่น าขอ้มูลของคู่คา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 กำรปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทำงกำรค้ำ: บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใต้
กรอบแห่งกฎหมายและยดึกติกาการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม บริษทัฯ จะปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนั
อยา่งเสรีและเป็นธรรม ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา ใหร้้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดย
ปราศจากมูลความจริง 
 กำรปฏิบัตต่ิอเจ้ำหนี:้ บริษทัฯ จะปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด 
รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ถูกต้อง และตรงเวลา ให้แก่เจ้าหน้ีอย่าง
สม ่าเสมอและแจง้ให้เจา้หน้ีทราบล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผูกพนัในสัญญา เพ่ือร่วมกนัหาแนว
ทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 
 กำรปฏิบัตต่ิอพนักงำน: มุ่งมัน่พฒันาองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม และ
บรรยากาศการท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม ดูแลความปลอดภยั และรักษา
สภาพแวดลอ้มการท างาน ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และยกระดับความสามารถของ
พนักงาน รับฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค ก  าหนดและต่อ
ยอดการปลูกฝังวฒันธรรมองค์กร ดว้ยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัและมีคุณค่า น ามาซ่ึง
ความส าเร็จ ความกา้วหนา้ และการเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  บริษทัฯ บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลใหส้อดคลอ้ง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์/เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
เทียบเคียงไดก้บัธุรกิจชั้นน า โดยมีความชดัเจน โปร่งใส ยติุธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งกลุ่มบริษทั โดย
การพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นเร่ืองขององคก์ร ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานทุกคน 

- องค์กรจะคดัสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมในการท างานอย่างมืออาชีพ และพฒันา
ความรู้ความสามารถใหม้ีประสิทธิภาพในหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง 

- ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและสนบัสนุนการพฒันา
พนกังานอยา่งต่อเน่ืองและเสมอภาค 

- พนกังานมีโอกาสเท่าเทียมในการพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง 
 บริษัทฯ ยงัให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทนและ
แรงจูงใจต่าง ๆ ข้ึนอยู่กบัคุณภาพ ผลส าเร็จของงาน ทัศนคติ และศกัยภาพของพนักงานท่านนั้น ๆ บริษัทฯ  
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ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิต ท่ีดีในการท างาน มีความปลอดภัย และอาชีวอนามัยท่ีดี  ดูแล รักษา
สภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 
 กำรปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม: บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นความปลอดภยั คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยการมีการวิจัยเร่ือง
กระบวนการก าจดัของเสียและการน ากากอุตสาหกรรมให้กลบัมาใช้ได้อีก เพื่อลดปัญหาขยะอุตสาหกรรม  
ปลูกฝังจิตส านึกในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเน่ืองและจริงจงั  
 กำรให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพ ควำมมั่นคงปลอดภัย ชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อม: บริษัทฯ ให้
ความส าคญัต่อความปลอดภยั สุขภาพและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึงการมีระบบความปลอดภยัในการ
ท างานส าหรับพนักงาน ผูรั้บเหมา ผูแ้ทนจ าหน่าย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน ผูรั้บผิดชอบสูงสุดดา้นความปลอดภยั
และชีวอนามยัภายในองค์กรคือ กรรมการผูจ้ดัการ  และความรับผิดชอบน้ีจะถูกส่งต่อให้กบัผูบ้ริหารตามสาย
งานภายในองค์กรเป็นล าดบั ๆ ไป  บริษทัฯ จะด าเนินการทุกวิถีทาง เพื่อควบคุมและป้องกนัความสูญเสียใน
รูปแบบต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ อคัคีภยั การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยจากการท างาน การสูญหายหรือ
เสียหายในทรัพยสิ์น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภยั การปฏิบติังานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึน ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้ปลอดภัยต่อพนักงาน ผูป้ฏิบัติงานสมทบ และ
พนักงานของผูรั้บจา้ง ทั้งน้ี ถือเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของผูบ้ริหารและพนักงานในการรายงานการเกิดอุบติัเหตุ 
หรือเหตุการณ์ โดยปฏิบติัตามขั้นตอนท่ีก  าหนดไว ้พร้อมด าเนินการตามแผนควบคุมและป้องกนัเหตุฉุกเฉิน 
พร้อมจดัประชาสัมพนัธ์และส่ือสาร เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัพนักงานและการปลูกจิตส านึกดา้น
คุณภาพ ความปลอดภยั ชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นวิถีด  าเนินชีวิตประจ าวนัของพนกังาน 
 บริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายความปลอดภยั ชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้มและการอนุรักษ์พลงังาน เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ท่ีว่า “ อินเตอร์ไฮด์ก้าวไกล รักความปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม” โดยมี
รายละเอียดนโยบาย ดงัน้ี 

(1) ยดืมัน่ในการปฏิบติัตามขอ้ก  าหนดของกฎหมายดา้นความปลอดภยั ชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม และ
การอนุรักษ์พลงังาน รวมถึงมาตรฐานและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานใหม้ีการพฒันาและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองดว้ย 

(2) สนบัสนุนส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมความปลอดภยัต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน ท่ีจะช่วยกระตุ้นจิตส านึกของพนักงาน เช่น การอบรมจูงใจ 
ประชาสัมพนัธ์ เกมส์การแข่งขัน เป็นตน้ โดยท่ีนโยบายส่ิงแวดลอ้มจะไดรั้บการปฏิบัติและ
เผยแพร่แก่พนกังานทุกคน ทุกระดบั 

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

(5) สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท างานให้เกิดความปลอดภยั ปรับปรุงระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน รวมถึงกระบวนการผลิตของบริษทั เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาและ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

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

 ผูบ้ังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องกระท าตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผูน้  าอบรม  ฝึกสอน จูงใจให้
พนกังานปฏิบติัดว้ยวิธีท่ีย ัง่ยนื ปลอดภยั และใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
 
 ช่องทำงกำรตดิต่อของผู้มส่ีวนได้เสีย 
 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทาง
ดังต่อไปน้ี ซ่ึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวม กลั่นกรองเพ่ือรายงานต่อผูบ้ริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการบริษทัตามล าดบัต่อไป 
 เลขานุการบริษทั  โทรศพัท ์: (662) 028-9728-37 
      E-mail: companysecretary@interhides.com  
 นกัลงทุนสมัพนัธ ์  โทรศพัท ์: (662) 028-9728-37 
      E-mail: companysecretary@interhides.com 
 
 ในการแจง้ขอ้มูลต่าง ๆ ผา่นช่องทางขา้งตน้ บริษทัฯ ไดมี้การจดักระบวนการด าเนินการดงัน้ี 

(1) พนักงานหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย เสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางท่ีก  าหนด โดยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ถือ
เป็นความลบัและจะเปิดเผยเท่าท่ีจ  าเป็น บริษทัฯ มีมาตรการในการคุม้ครองผูใ้ห้เบาะแสหรือผู ้
ร้องเรียนหรือแหล่งขอ้มูล ผูร้้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก  าหนดมาตรการคุม้ครองท่ี
เหมาะสมหรือบริษทัฯ อาจก าหนดมาตรการคุม้ครองโดยผูร้้องเรียนไม่ตอ้งรอขอ หากเห็นว่าเป็น
เร่ืองท่ีมีแนวโนม้จะเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภยั 

(2) บริษทัฯ ด าเนินการตรวจสอบขอ้ร้องเรียน ขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ โดยจะด าเนินการอย่างรัดกุมเพ่ือให้
ทราบขอ้เท็จจริงภายใน 30 วนั ทั้งน้ี จะมีการรายงานความคืบหนา้ใหก้บัผูแ้จง้เร่ืองไดรั้บทราบในกรณี
ท่ีสามารถระบุผูใ้หข้อ้มูลได ้

(3) กรณีท่ีพบว่ามีความผิดเกิดข้ึนจริง จะก าหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือตดัสินและพิจารณา
บทลงโทษและรายงานเร่ืองทุจริตและขอ้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัต่อไป 

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

ตอ้งด าเนินการอยา่งครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้าย มีความเท่าเทียมกนั น่าเช่ือถือ ไม่ท า
ใหส้ าคญัผดิ เพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนและไม่ขดัต่อขอ้ก  าหนดดา้นการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงาน
ก ากับดูแล นอกจากนั้ น ข้อมูลส าคัญยงัรวมถึง รายงานการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และการปฏิบติัตามนโยบายต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ จะไดรั้บการเปิดเผยอยา่งครบถว้น 
โปร่งใส ทนัเวลา คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้  าหนดแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 

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

- เปิดเผยรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปอยา่ง
ถูกต้องและครบถว้น ทันเวลา โปร่งใส และไม่ขัดต่อข้อก าหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงานก ากบัดูแล รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทาง
การเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี 

- เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย จ  านวนคร้ังของ
การประชุมและ จ  านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมการประชุมในปีท่ีผ่านมาและความเห็น
จากการท าหน้าท่ี  รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการบริษทัในรายงานประจ าปี 

- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจ าปี ทั้งน้ี 
จ  านวนค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บจากการเป็น
กรรมการของบริษทัยอ่ยดว้ย 

- เปิดเผยการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้ริหารทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของตนเอง และทางออ้ม 
เช่น การถือหุน้ของคู่สมรส ไวใ้นรายงานประจ าปี 

- กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีต้องรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการบริษทัก าหนด 

- เปิดเผยขอ้มูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษให้ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ี
เกิดข้ึน นอกเหนือจากท่ีได้เผยแพร่สู่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก  าหนดและผ่านช่องทางของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
10.1.5 ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 

       คณะกรรมการมีภารกิจและความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั กฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการพิจารณาและใหค้วาม
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เห็นชอบ ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการบริหารจดัการ เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณ เป็นตน้ 
พร้อมทั้งติดตามดูแลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก  าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุน้ภายใตม้าตรฐานจริยธรรมดว้ยความสุจริตและความระมดัระวงั 
 

10.2 กำรก ำหนดกลยุทธ์ นโยบำยและทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีพิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ีส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้
สอดคลอ้งและตอบรับกบัสภาวะทางธุรกิจท่ีเปล่ียนไป ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน 
งบประมาณ แผนงาน โดยก าหนดใหมี้การทบทวนเป็นอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
  

10.3 ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบักิจการท่ีบริษทัฯด าเนินอยูใ่นปัจจุบนั ทั้ง

ในระดับบริหาร และระดบัปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคลอ้งกับ
เป้าหมายทางธุรกิจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน พร้อมทั้งไดก้  าหนดภาระหน้าท่ี อ  านาจการ
ด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์น
ของบริษทัฯ ใหเ้กิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมและประเมินผลออกจาก
กนั เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกบั
ระบบการเงิน โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบ้ริหารสายงานท่ีรับผดิชอบ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ีการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่า การปฏิบติังานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญั
ของบริษทัฯไดด้  าเนินการตามแนวทางท่ีก  าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ (Compliance Control) และเพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดใหม้ีการรายงานการ
ด าเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 
 

10.4 กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทส าคัญในการสอดส่องดูแลและจดัการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ โดยไดก้  าหนด
แนวทางในการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม
เป็นส าคญั ซ่ึงผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รวมถึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการ และไม่มี
ส่วนร่วมในการเปิดเผยขอ้มูลของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 
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10.5 กำรก ำกับกำรปฏิบัตติำมกฎเกณฑ์ 
 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก  าหนดของ กลต. นโยบาย กฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมาย
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ รวมถึงมีการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) 
อยา่งเหมาะสม 
 

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

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

 
10.6.1 ค่าตอบแทนการสอบบญัชี(Audit Fee) 

  
 
 
 

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี 2561 2560 2559

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน)

คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีและสอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำล 1,300,000  1,199,000  1,138,000  

คำ่สอบทำนรำยงำนประจ ำปี 150,000      150,000      

รวม 1,450,000  1,349,000  1,138,000  

บริษทั อนิเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากดั 

คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีและสอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำล 486,000      486,000      350,000      

คำ่สอบทำนรำยงำนประจ ำปี -              -              -              

รวม 486,000      486,000      350,000      

บริษทั อนิเตอร์ กรีน จ ากดั

คำ่ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปีและสอบทำนงบกำรเงินระหวำ่งกำล 308,000      308,000      196,000      

คำ่สอบทำนรำยงำนประจ ำปี -              -              -              

รวม 308,000      308,000      196,000      

รวมสุทธิ 2,244,000  2,143,000  1,684,000  
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10.6.2 ค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากค่าสอบบญัชี  
  

บริษัทฯและบริษทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนในรอบปีท่ีผา่นมา เป็นจ านวนรวม 0.20 ลา้นบาท ดงัรายละเอียด 

 
 

 ในทุก ๆ ปี บริษัทฯ ได้เชิญบริษัทผูส้อบบัญชีอ่ืน มาเสนอบริการสอบบัญชี เพื่อให้เกิดการ
เปรียบเทียบราคาและบริการ และบริษทัฯ ไดว้่าจา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติท่ีได้รับการ
ยอมรับเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยผูส้อบบัญชีดังกล่าว ต้องเป็นผูส้อบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ส านกังานก.ล.ต. และไดห้มุนเวียนไม่ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีติดต่อกนัเกิน 5 ปี ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของก.ล.ต. 

หน่วย : บำท

บริษทั 2561 2560 2559

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) 100,000      100,000      80,000        

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ำกดั 100,000      80,000        50,000        

บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ำกดั -              -              -              

รวมสุทธิ 200,000      180,000      130,000      
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11. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนืภายใตค้วามรับผดิชอบต่อ
สงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเนน้การประกอบกิจการดว้ยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูม้ีส่วนได้

เสีย สงัคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

 (1) ด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มีเจตจ านงท่ีจะประกอบกิจการดว้ยความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยหลกัการ ดงัน้ี 

• ติดตามและปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 

• พฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบการจัดการของเสียจากโรงงานเพื่อก  าจัด
มลภาวะท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน Leather Working Group 

• สร้างจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกโรงงานให้แก่พนักงานทุกระดบั 
ภายใตกิ้จกรรม 5ส 

• จดัท าแผนปฏิบติัการและติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

(2)   ด้านความปลอดภัยและชีวอนามยั 

          ความปลอดภยัและชีวอนามยัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเป็นความรับผิดชอบพ้ืนฐานของบริษทัฯ 
และเป็นปัจจัยส าคญัต่อความส าเร็จและเจริญเติบโตขององค์กร บริษัทฯ จึงไดก้  าหนดนโยบายและหลกัการ

ปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและชีวอนามยั 

• จ ากดัและควบคุมความเส่ียงในการปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั 

• จดัท ามาตรการป้องกนัและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในระหว่างปฏิบติังานของพนกังาน 

• อบรมพนกังานถึงการป้องกนัอุบติัภยัและการแกไ้ขอุบติัภยัอยา่งสม ่าเสมอ 

• จัดตั้ งคณะกรรมการความปลอดภัยชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมท าหน้าท่ีพิจารณาก าหนด

แผนปฏิบติัการและติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
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(3)   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 

  บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก  าหนดยุทธศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรตามล าดบั ดงัน้ี 

(ก)  ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

• จดัท า Energy Audit เพื่อการบริหารจดัการการใชไ้ฟฟ้าใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด 

• อบรมพนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการประหยดัพลงังานทุกประเภทใน

โรงงาน 

(ข)  ดา้นทรัพยากรน ้ าและการบ าบดัน ้ าเสีย 

• ตรวจสอบระบบบ าบดัน ้ าดิบและอุปกรณ์ในระบบท่อส่งตามขอ้ก าหนด เพื่อป้องกนัการสูญเสียของน ้ า

จากการร่ัวไหลหรือช ารุดของอุปกรณ์ 

• น าน ้ าจากระบบบ าบดัน ้ าเสียกลบัมาใชใ้นโรงงาน 

• ตรวจสอบคุณภาพน ้ าอยา่งสม ่าเสมอ 

• ไม่ระบายน ้ าเสียท่ีบ าบดัแลว้สู่ภายนอกโรงงานตามมาตรการ Zero Discharge 

• ส่งเสริมการใชน้ ้ าดา้นอุปโภคและบริโภคอยา่งประหยดั 

(ค)  ดา้นการจดัการมลพิษทางอากาศ 

• ตรวจสอบระบบเผาไหมข้องเช้ือเพลิงตามก าหนดเพ่ือควบคุมคุณภาพของอากาศท่ีปล่อยจากปล่องให้
อยูใ่นมาตรฐานท่ีก  าหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• ตรวจวดัคุณภาพปล่องอากาศทุก 6 เดือน 

(4)   ด้านสังคม 

          บริษทัฯ ตระหนกัดีว่า “สงัคม” เป็นกลไกส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมผลกัดนัใหกิ้จการของบริษทัฯ คงอยูแ่ละ

เติบโตอย่างมัน่คง โดยเร่ิมจากสังคมเลก็ ๆ ในองค์กร ไดแ้ก่ พนักงานซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัท่ีเสริมศกัยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขนั  ไปสู่สังคมระดบัชุมชนและระดบัประเทศ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสังคมในระดบั

ต่างๆ ดงัน้ี  
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กิจกรรมงานวนัเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเสาร์ท่ี 13 เดือนมกราคม 2561 บริษทัอินเตอร์ไฮด ์จ  ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมและจดักิจกรรมวนัเดก็ 

ณ พิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 โดยซุม้ของบริษทัฯจดักิจกรรม
ประดบัตกแต่งกระเป๋าหนงัจากเศษหนงั แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมทั้งหมด 10 กลุ่ม ดงัน้ี 1.กลุ่มปู 2.กลุ่มสิงโต 3.กลุ่ม

ลิง 4.กลุ่มจิงโจ ้ 5.กลุ่มยรีาฟ 6.กลุ่มหมู 7.กลุ่มววั 8.กลุ่มโลมา  9.กลุ่มแมว 10.กลุ่มกระรอก 

กิจกรรมงานวนัเดก็ท่ีทางบริษทัอินเตอร์ไฮด ์ จ  ากดั (มหาชน) ไดน้ าพนกังานเขา้ร่วมเพื่อ ใหพ้นกังาน

รู้จกัการแบ่งปันโอกาสท่ีเป็นประโยชน์แก่เดก็และเยาวชน รู้จกัการท าคุณประโยชน์แก่สงัคม 
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บริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 15 มกราคม 2561 แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศและแผนกทรัพยากรบุคคล  ไดม้อบอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ ใหก้บัมูลนิธิกระจกเงา โดยมี คุณณัฐวฒัน์ คงสุขสวสัด์ิ หวัหนา้โครงการคอมพิวเตอร์เพ่ือนอ้ง
เป็นตวัแทนรับมอบ โดยอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะน าไปตรวจเชค็สภาพและ

ซ่อมแซมอุปกรณ์ เพื่อส่งมอบต่อไปยงัโรงเรียนและชุมชนท่ีขาดแคลนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 กิจกรรมไหว้พระ 9วดั วดัเด่นวดัดังใน กทม.-แก้ปีชง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ ์2561 ทางคณะพนกังานและครอบครัวพนกังาน บริษทัอินเตอร์ไฮด ์จ  ากดั (มหาชน) 
เขา้ร่วมกิจกรรมไหวพ้ระ 9 วดักบัขสมก. จ  านวนพนกังานและครอบครัวของพนกังาน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมรวม
ทั้งหมด 79 คน  มีสถานไปไหวพ้ระ 9 วดั ดงัน้ี 1.วดัไตรมิตร 2.วดัพระแกว้  3.วดัโพธ์ิ 4.วดัสระเกศ 5.วดับวรฯ 

6.วดัชนะสงคราม 7.วดัอรุณฯ 8.วดัระฆงัโฆษิตาราม 9.วดักลัยาณมิตร  

การไปไหวพ้ระ 9 วดั คร้ังน้ี มีอุปสรรคในเร่ืองการเดินทาง เพราะวดัใน กทม. ไม่สามารถน ารถเขา้ไป
จอดภายในวดัได ้ และ สภาพอากาศร้อนส่งผลใหพ้นกังานและครอบครัวพนกังานท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเหน็ด
เหน่ือย  แต่ส่ิงท่ีไดจ้ากกิจกรรมน้ี ไดเ้ห็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รู้จกัคนแต่ละแผนกเพ่ิมมากข้ึน การพ่ึงพา

อาศยัซ่ึงกนัและกนั และฝึกความอดทน 
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กิจกรรมท าบุญท าทาน ณ วดัอโศการาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัอินเตอร์ไฮด ์ จ  ากดั (มหาชน) เขา้ร่วมงานบ าเพญ็กศุลถวายท่านพ่อลี ธมฺมธโร ณ วดัอโศการาม 
ในวนัท่ี 26/04/2561 โดยมีพนกังานเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 41 คน บริษทัจดัโรงทานทั้งหมด 3 โรงทาน 1.หมู

สะเต๊ะ 2.ลูกช้ิน 3.ปาท่องโก๋  

ประโยชนข์องกิจกรรม เพื่อท าใหพ้นกังานมีจิตใจอยากช่วยเหลือรู้จกัแบ่งปัน ร่วมแรงร่วมใจกนัท า

กิจกรรมอยา่งเต็มท่ี 
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กิจกรรม IHL World Cup 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ IHL World Cup 2018 ’’ จดัการแข่งขนัฟุตบอลข้ึนเพ่ือ เพ่ิมความสามคัคีในองคก์ร รู้จกัซ่ึงกนัและกนั
ของบุคลากรต่างแผนก การเป็น Team Work การใหอ้ภยั การเป็นผูน้  า ความอดทน/มุ่งมัน่ จดัการแข่งขนัในวนั

ศุกร์ทั้งหมด 4 Week ในวนัท่ี 29/6 , 6/7, 13/7 , 20/7   

ผลการแข่งขนั ดงัน้ี 

ชนะเลิศ –ทีมสายแข็ง (ตามรูปท่ี1) 

รองชนะเลิศอบัดบัท่ี 1 – ทีมคะนา้หมูกรอบไข่ดาว CF (ตามรูปท่ี2) 

รองชนะเลิศอบัดบัท่ี 2  - ทีมกะเลกะลาด (ตามรูปท่ี3) 

รองชนะเลิศอบัดบัท่ี 3 – ทีม All Star (ตามรูปท่ี4) 

รางวลันกัเตะขวญัใจชาว IHL – คุณเลิศยทุธ AT3 

 

 

1

C

2 3 

4 
5 
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กิจกรรมบริจาคส่ิงของให้นักโทษหญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 บริษทัอินเตอร์ไฮด ์ จ  ากดั (มหาชน) ไดม้อบส่ิงของบริจาคท่ีไดรั้บบริจาค

จากพนกังานบริษทัอินเตอร์ไฮด ์ ใหก้บัมูลนิธิแพบุญ กทม. เพื่อน าไปมอบใหก้บันกัโทษหญิงท่ีอยูใ่นเรือนจ า 

และ ทณัฑสถานหญิงต่อไป 

โดยของท่ีน าไปบริจาคมีทั้งหมด 20 กล่อง ไดแ้ก่ ผา้อนามยั,เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า,เส้ือผา้,ชุดชั้นใน,สบู่,

ยาสีฟัน,แปรงสีฟัน,รองเทา้ 
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กิจกรรมเลีย้งเพลสามเณร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัอาทิตย ์ท่ี 7 ตุลาคม 2561 บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ากดั (มหาชน) ไดพ้าพนกังาน จ านวน 42 คน เขา้รวม
กิจกรรมท าบุญ-เล้ียงเพลสามเณร จ  านวน 300 รูป พระสงฆ ์จ  านวน 100 รูป ณ.โรงเรียนปริยธรรม วดัผอ่งพลอย 
จ.สมุทรปราการ บริษทัฯ ไดถ้วายอาหาร เคร่ืองด่ืม ของใชต้ามรายการ ต่อไปน้ี ก๋วยเต๋ียว จ  านวน 700 ชาม ,มดี

โกนหนวด จ านวน 100 ใบ,น ้าด่ืมบริษทั จ  านวน 300 ขวด , น ้าอดัลม จ  านวน 240 ขวด , ขนมขบเค้ียว จ  านวน 
600 ถุง แปรงสีฟัน จ  านวน 312 อนั , ยาสีฟัน จ  านวน 312 หลอด , เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวน 5 เคร่ือง,ไอติม 

จ  านวน 50 แท่ง 
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12.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

เป้าหมายส าคญัของการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ คือการหลีกเล่ียงความเส่ียงท่ีอาจเป็นภยัต่อการ
ด ารงอยูห่รือเป็นอุปสรรคต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ขณะเดียวกนัการบริหารความเส่ียง ก็
ช่วยใหก้ารตดัสินใจและการบริหารงานของบริษทัฯ มีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนและสามารถสร้างมูลค่าแก่องคก์รได้
ในระยะยาว อนัจะน ามาสู่ความย ัง่ยนืขององคก์รในท่ีสุด  

 คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทฯ ให้ความส าคัญและตระหนักว่า ระบบการ
ควบคุมภายใน เป็นกลไกส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเส่ียงทางธุรกิจ ช่วยให้
การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีไดต้ั้งไว ้

             คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลใหร้ะบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการบริหารจดัการความเส่ียงของบริษทัฯ ใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดูแลให้บริษัทมีฯการปฏิบัติตามข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ การท ารายการเก่ียวโยงกนั ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ การน า
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปใชป้ระโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งช่วยปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ใหร่ั้วไหล สูญหาย 
หรือเสียหายจากการทุจริตประพฤติมิชอบ บริษัทฯได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมี ฝ่าย
ตรวจสอบภายในซ่ึงมีความเป็นอิสระท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียงและระบบการก ากับดูแลกิจการในการ
ปฏิบติังานของทุกหน่วยงานของบริษทั โดยน ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และก รอบก าร
บริหารความเส่ียงทัว่ทั้ งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียงใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน เพ่ือให้การด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบริษทัฯ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสุด ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ จะน าผลการตรวจสอบไปพิจารณา ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันางานใหม้ีคุณภาพ และฝ่ายตรวจสอบภายในไดจ้ดัใหม้ีระบบการติดตาม
การด าเนินการของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งยงัจดัให้มีหน่วยงาน Compliance เพื่อท าหน้าท่ีติดตามศึกษา
กฎหมาย ประกาศ ค  าสัง่ท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ เผยแพร่ใหพ้นกังานท าความเขา้ใจ ตลอดจนก ากบัดูแลให้
บริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจและการปฏิบติังานโดยถูกตอ้ง 

คณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดส้อบทานและรับทราบผล
การปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และการแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้
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ระบบควบคุมภายในมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัจะประเมิน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองคป์ระกอบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกส้ินปี  

 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง 

• ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากทกุสายงานโดยมีรองกรรมการ

ผู้จดัการเป็นประธานคณะท างาน 

• มีหน้าท่ีเฝา้ระวงัและระบุสถานการณ์อนัไม่พงึประสงค์ 

• ติดตาม วเิคราะห์ประเมินความเส่ียงอย่างใกล้ชิดสม ่าเสมอ ทัง้เชิง

รุกและเชิงลกึและหาแนวทางบริหารความเส่ียงอย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

• รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 

• ก าหนดแผนปอ้งกนั แผนเตรียมการลดความเสี่ยง การหลีกเลี่ยง

ความเส่ียง การแบง่รับความเส่ียงและการถ่ายโอนความเส่ียง เพ่ือ

ลดผลกระทบต่อการด าเนนิธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียให้อยู่

ในระดบัท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

• รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทกุไตรมาส รวมถึง

รายงานวาระเร่งด่วนในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์เกิดขึน้โดย

ไม่ได้คาดหมาย 

ทุกส่วนงำน 
• ประเมินสถานการณ์และระบปัุจจยัเส่ียง วางแผน

มาตรการจดัการความเส่ียง ติดตามและรายงาน

ผล 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

• ประชุมเป็นประจ าทกุไตรมาส 

• ประชุมทกุวาระพเิศษกรณีมีเหตุจ าเป็น/เร่งด่วน 

• ก ากบัดูแลพจิารณากลัน่กรองนโยบายก าหนดยุทธศาสตร์ 

และแนวทางบริหารความเส่ียงของบริษัท ฯ 

• ดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัท ฯให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

ภายใต้แนวทางและนโยบายท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ

บริษัท 

• รายงานสรุปผลการด าเนนิงานและสถานะความเส่ียงของ

บริษัท ฯ และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิง่ท่ีต้อง

ด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

• ตรวจสอบแนวทางปฏิบตัิให้สอดคล้อง

กบันโยบายและกลยุทธ์ท่ีก าหนด 

คณะกรรมกำรบริษัท 

• เหน็ชอบแนวทางการจดัการความเส่ียง และติดตามการ

ด าเนนิงาน 

• •ติดตามแก้ไขประเด็นปัญหาท่ีมีโอกาสเป็นความเส่ียง 
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ส าหรับปี 2561 นั้น คณะกรรมการบริษทัไดส้รุปความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี  26  กุมภาพนัธ ์
2562 เห็นว่า โดยรวมบริษทัฯและบริษทัย่อยมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ เหมาะสมกบั
ลกัษณะของธุรกิจ และไม่พบขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
ความเช่ือถือได ้โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหม้ีบุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในส าหรับการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษทัย่อยให้
สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอ  านาจ  รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้  

 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก  าหนดให้มีผงัโครงสร้างการบริหารองค์กร ซ่ึงปรับเปล่ียนให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกับการเติบโตของธุรกิจและสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ มีการทบทวนนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอและส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้พนักงานได้รับทราบแนวนโยบายและ
เป้าหมายหลกัขององค์กรโดยทัว่ถึง เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในทิศทางเดียวกนั เอ้ืออ  านวยให้พนักงานสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความรู้ ทกัษะและความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกบั
งานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในในเร่ืองจริยธรรมและคุณภาพของคน ซ่ึง
เป็นการควบคุมท่ีมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึก (Soft Control) ควบคู่ไปกบัการควบคุมเชิงปฏิบติัการ สร้างบรรยากาศ
ของการควบคุม เพ่ือให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายใน ท าให้ทั้ งพนักงานและผูบ้ริหารตระหนักถึง
ประโยชน์ของการควบคุมภายในและเกิดศกัยภาพในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยก าหนดเป็นขอ้พึงปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุน้ ต่อพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และต่อสังคมส่วนรวม ทั้งน้ี เพ่ือให้ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยรวมมีความ
เช่ือมัน่ต่อกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ในการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งมืออาชีพ ดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้ขอ้มูลใด ๆ ขององค์กรซ่ึงไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชน ตลอดจนก าหนดมาตรการในการท าธุรกรรมใด ๆ ในลกัษณะท่ีไม่ก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อองคก์รและไดม้ีการติดตามใหม้ีการปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
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2. การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) 
บริษทัฯ  มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายธุรกิจขององค์กรไวอ้ยา่งชดัเจนสามารถปฏิบติัและ

วดัผลได ้โดยก าหนดไวเ้ป็นแนวทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ อ  านาจหน้าท่ี สายการบงัคบับญัชา การรายงาน และ
ระเบียบวิธีปฏิบติังานแต่ละระดบัขององค์กรเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และคุณค่าหลกั 
(Core value) ขององคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกส่วนงาน โดยพนกังานในทุกกระบวนการไดม้ีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวตัถุประสงค์ของกระบวนการท่ีตนเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกนักับ
เป้าหมายหลกัขององค์กรท่ีไดรั้บรู้ร่วมกนัอย่างเกิดประสิทธิผล รวมทั้งไดมี้การสอบทานวตัถุประสงคเ์ป็นระยะ 
ๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่าวตัถุประสงคเ์หล่าน้ียงัมีความสอดคลอ้งโดยรวมกบัเป้าหมายของบริษทัฯ 

 
3. การระบุเหตุการณ์ทีเ่ป็นความเส่ียง (Event Identification) 

บริษทัฯ ไดม้ีการระบุความเส่ียงท่ีครอบคลุมต่อการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงแต่ละระดบั โดยมุ่งเน้น
ให้แต่ละหน่วยงานสามารถระบุความเส่ียงทั้ งเหตุการณ์หรือปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลเสียหายต่อ
วตัถุประสงคใ์นระดบัองค์กรและระดบัปฏิบติัการของบริษทัฯ ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ทั้งจากปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอกองค์กรโดยระบุถึงปัจจยัในทางบวก (Opportunities) และปัจจยัในทางลบ (Risks) เพื่อให้สามารถหา
แนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในกระบวนการต่าง ๆ ภายในองคก์รไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกนั 

 
4. การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินความเส่ียงว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอกล่วงหน้าถึง
สญัญาณอนัตรายท่ีอาจสร้างความเสียหายให้แก่บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงก  าหนดใหมี้การประเมินความเส่ียง
ทุกปี ทั้งน้ี การประเมินดงักล่าวจะสะทอ้นให้เห็นถึงความเส่ียงของการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง ซ่ึงตอ้งอาศยัการ
บริหารโดยการก าหนดกลไกการควบคุมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม ผลการประเมินความเส่ียงในแต่ละกิจกรรมน้ี
ไดถู้กน าเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาเป็นระยะ ๆ 
 

5. การตอบสนองต่อความเส่ียง (Risk Response) 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO – ERM ในองค์ประกอบเร่ืองความ

เส่ียงอยา่งครบถว้น ทั้งในเร่ืองการระบุเหตุการณ์เส่ียง การประเมินความเส่ียงและการตอบสนองต่อความเส่ียง 
โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัความเส่ียงทั้งจากภายในและภายนอก ตั้งแต่ความเส่ียงในระดบักิจกรรมจนถึงระดบั
องค์กร โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ไดน้ าแนวทางการวิเคราะห์จดัการความเส่ียงมาประยกุตใ์ช ้เพื่อ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและผลักดันให้เกิดการควบคุมตนเอง (Control Self 
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Assessment) ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดการควบคุมท่ีสามารถลดความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียงใหอ้ยู่
ในระดบัท่ียอมรับไดแ้ละสร้างมาตรฐานการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
6. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมการควบคุมในทุกหน้าท่ีและทุกระดบัของการปฏิบติังานตามความจ าเป็น
อย่างเหมาะสม โดยได้จดันโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้พนักงานทุกคนมี
แนวทางปฏิบติังานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งในดา้นการเงิน จดัซ้ือ การขายสินคา้ การควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ มีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูติ้ดตามควบคุมประเมินผลและ
ผูอ้นุมติั ออกจากกนั เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอยา่งเหมาะสม รวมทั้งการก าหนดวงเงิน
อ านาจอนุมติัไวอ้ย่างชดัเจน จดัให้มีแผนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถุประสงค์ขององค์กร
ภายใตก้รอบเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีในการตรวจสอบและติดตามผลอย่างเป็น
อิสระ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการควบคุมภายในบริษทัฯ 

 
7. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information & Communication) 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 
เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อสถานการณ์เพ่ือใหก้ารตดัสินใจทั้งของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย กรรมการ และฝ่าย
บริหารของบริษทัฯ อยู่บนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและมีความเป็นปัจจุบนั ซ่ึงรายงานหรือขอ้มูลต่าง 
ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลและรายงานทางบญัชี การเงิน ขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลต่อกระบวนการพิจารณา
ประกอบการตดัสินใจ โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(56-1) ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางและส่ือสารเผยแพร่ขอ้มูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนให้ความส าคญัการควบคุมระบบสารสนเทศให้เอ้ืออ  านวยต่อการปฏิบัติงานและการ
บริหาร  ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามขอบเขตการปฏิบัติงานท่ีบริษัทฯ ก  าหนด และจดัให้มีการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมูลสารสนเทศท่ีไดรั้บนั้นครบถว้นถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง 
ทนัเวลา และเอ้ือประโยชน์เพ่ือการบริหาร การตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดจ้ดัใหมี้ระบบการส ารอง
ขอ้มูล ระบบความปลอดภัย แผนงานฉุกเฉินส าหรับป้องกันความปลอดภยัของสารสนเทศอย่างเหมาะสม
เพียงพอ เพ่ือบริหารจัดการสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจอย่าง
เหมาะสม 
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8. การตดิตามประเมนิผล (Monitoring) 
 คณะกรรมการบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอ โดยจัดให้มีการ
ประชุมระดับผูบ้ริหารของหน่วยงานในแต่ละสายงานอย่างน้อย 1 คร้ังต่อไตรมาส เพื่อเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินการกับเป้าหมายและแผนงานของทุกหน่วยงานท่ีได้ก  าหนดไว้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบติังานและด าเนินการแกไ้ขในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและทนัท่วงที โดยบริษทัฯ ไดน้ า
ระบบการประเมินผลงานโดยตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (KPI) มาใชก้บัหน่วยงาน ผูบ้ริหาร และพนักงานอยา่ง
ต่อเน่ืองทั้งองค์กร โดยพฒันาระบบการประเมินให้เพ่ิมมิติของการประเมินผลให้มีมุมมองรอบด้าน และ
สอดคลอ้งกบัคุณค่าหลกัขององค์กรท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการปฏิบติังานตรงตามเป้าหมายและสามารถวดัผล
การด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานและแต่ละคนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจนมากยิง่ข้ึน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธท์างธุรกิจท่ีก  าหนดไว  ้
 นอกจากน้ี ยงัก  าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
และประเมินผล โดยก าหนดใหม้ีระบบการติดตามผลของโครงการตรวจสอบแต่ละโครงการอยา่งใกลชิ้ด โดย
ได้ก  าหนดไวใ้นแผนงานตรวจสอบประจ าปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อผลกัดนัใหม้ีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ลดความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการ
ท างาน ช่ือเสียง และฐานะการเงินของบริษทัฯ อยา่งมีนัยส าคญั ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ต่อการก ากบัดูแล
กิจการ การควบคุมภายในใหม้ีความชดัเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 
 

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

ไดเ้สีย เพื่อใหส้ามารถแจง้เบาะแสการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ กฎหมาย และ
ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั โดยพนักงานหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย สามารถแจง้เบาะแสการกระท าทุจริตหรือความ
ผดิปกติอ่ืนใด ผา่นเวป็ไซตข์องบริษทัฯ หรือผา่นอีเมลข์องเลขานุการบริษทั  

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

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีมุมมองต่อการจดัการภาวะวิกฤติว่าเป็นกลไกส าคญัในการจดัการผลกระทบ
จากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน เพ่ือระงบัยบัย ั้งบรรเทาและจ ากดัความเสียหาย ความสูญเสีย รวมทั้งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางออ้มท่ีจะเกิดทั้งกบัเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มใหน้้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได ้
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อนัจะท าให้บริษทัฯ สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดร้ะบุแนวทางการจดัการ
ภาวะวิกฤติไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ ดงัน้ี  

จดัท าแผนการจดัการและสื่อสารในภาวะวิกฤติส าหรบัแก้ไข
เหตกุารณ์สดุวิสยัท่ีสง่ผลกระทบร้ายแรง เพ่ือลดความเสียหาย
และความสญูเสียของบริษัทฯ รวมทัง้ลดความเสีย่งท่ีอาจสง่ผล

กระทบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัทฯ 

ทบทวนและปรับปรุงแผนการจดัการและสื่อสารภาวะวิกฤติ
อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ทนัเหตกุารณ์ และเหมาะสมกบั

สถานการณ์ของบริษัทฯ  

เช่ือมโยงการจดัการกบัแผนรองรับเหตฉุกุเฉิน 

ของบริษัทในเครือ 

ให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ทีมงานท่ีเก่ียวข้องและ
พนกังานของบบริษัทฯ เพ่ือให้การจดัการและการสื่อสารในภาวะ

วิกฤติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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การแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าควรใชพ้นักงานของบริษทัฯ เป็นผูต้รวจสอบภายใน ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นว่า จะตอ้งมัน่ใจว่าผูต้รวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอและ
จะตอ้งท างานอยา่งตรงไปตรงมาโดยไม่มีความเกรงใจต่อกนั แต่ก็ตอ้งระมดัระวงัอย่าให้เกิดความขดัแยง้เกิดข้ึน  
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นายภูเบศ   เบญจสิริวรกุล ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นหวัหนา้งานผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษทั  (Chief Audit Executive : CAE)  จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2556  เมื่อ
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2556  เป็นผูม้ีความเขา้ใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษทัฯ และเป็นผูม้ีทกัษะใน
ดา้นการตรวจสอบภายใน  คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่านายภูเบศ   เบญจสิริวรกุล มีความเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดต่้อไป 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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13.รายการระหว่างกัน 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการพจิารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียว

โยงกนัหรือรายการท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยบริษทัฯ ไดก้  าหนดนโยบายการท าธุรกรรมไว ้
ดงัน้ี 
13.1 การท าธุรกรรมระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อย 
  ดว้ยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจท่ีตอ้งท าธุรกรรมระหว่างกนั เช่น การบริการ การซ้ือขายวตัถุดิบ 
ผลิตภณัฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางดา้นเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดงันั้น ในการ
ด าเนินธุรกิจหรือปฏิบติังานท่ีเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกนั ตอ้งค านึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดย
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอ านาจด าเนินงานของบริษทัฯ 
13.2 การท าธุรกรรมกบับุคคลภายนอก 
 การท าธุรกรรมกบับุคคลภายนอกนั้น จะตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑ์และกระบวนการท่ีก  าหนด
ไวต้ามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐ และนโยบายของบริษทัฯ รวมถึงไดรั้บการอนุมติัตาม
อ านาจด าเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด นอกจากน้ี จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไวอ้ย่าง
ตรงไปตรงมา โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ โดยหลีกเล่ียงการท าธุรกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน
เสียหาย ไม่ว่าต่อบริษทัฯ หรือบุคคลภายนอก  

       13.3  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 
 การท ารายการระหว่างกนั เป็นความจ าเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการท ารายการ  เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นว่า เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัว่ไปท่ี
ท ากบัลูกคา้รายอ่ืน และบริษทัฯ ไดรั้บและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดท่ีเหมาะสม 

       13.4  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 บริษัทฯ ได้ก  าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนว
ปฏิบติัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ โดยก าหนดให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต 
พิจารณาราคาซ้ือท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ค านึงความสมเหตุสมผลในดา้นราคา คุณภาพและบริการท่ีไดรั้บ 
รวมถึงสามารถใหเ้หตุผลท่ีเหมาะสมไดเ้มื่อมีการตรวจสอบ 
 บริษทัฯ ไดก้  าหนดแนวปฏิบติัและกระบวนการในการพิจารณาอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั รายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ตาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด โดยกรรมการหรือผูบ้ริหารจะแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และ
บริษทัฯ พิจารณารายการต่าง ๆ  ซ่ึงหากเป็นรายการท่ีตอ้งขออนุมติัตามหลกัเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย 
ฝ่ายจดัการจะน าเร่ืองดงักล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี คณะกรรมการ
บริษทัหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งไม่อนุมติัรายการใด ๆ  ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 
รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกนันั้น จะไม่สามารถมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาอนุมติัรายการระหว่างกนัได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
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ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก  าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการ
ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์ 

       13.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัต่อไปในอนาคต โดยจะมีการก าหนด
เง่ือนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติ ในราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ี
เกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ หรือ
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของ
การท ารายการดว้ย 
 ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัฯ จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ๆ  
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัฯ 
จะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อ
น าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัและในแบบ
แสดงรายการประจ าปี  

      13.6 รายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและแนวการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตลอดจนกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสัง่ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
 

บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ์ ลกัษณะรายการ 
มูลค่า (พันบาท) 

นโยบายการคดิราคา ความเห็นคณะกรรมการ 
2561 2560 

บจก. อินเตอร์ซีท 
คฟัเวอร์  (ISC) 

- บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ99.99 

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

- ซ้ือสินคา้ 
 

- ค่าเช่า ค่า
บริหารและ
ค่าแรง
พนกังาน 

- ขายสินคา้ 
 

- เงินปันผลรับ 

782 
 

41,186 
 
 
 

218,456 
 

117,999 
 
 
 

340 
 

36,271 
 
 
 

189,574 
 

108,999 

 ตน้ทุนบวกก  าไรส่วน
เพ่ิม 
 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
  
 
 
 ตน้ทุนบวกก  าไรส่วน
เพ่ิม 
 ตามท่ีประกาศจ่าย 

- จากการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร เง่ือนไขและ
ราคาซ้ือสินคา้ เป็นตามปกติ
ของธุรกจิท่ีไม่มีความ
แตกต่างจากบุคคลภายนอก 
 
- เป็นเงินปันผลท่ีไดรั้บตาม
สัดส่วนการถือหุน้ในอตัรา
เดียวกนักบัผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
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บจก. อินเตอร์ 
กรีน  (IG) 

- บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ99.99 

- มีกรรมการร่วมกนั 2 ท่าน ไดแ้ก ่
1. นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์

    2. น.ส. ชุติมา บุษยโภคะ 

- ซ้ือสินคา้ 
 

- ค่าเช่า ค่า
บริหารและ
ค่าแรง
พนกังาน 

 
- ขายสินคา้ 

8,624 
 

13,492 
 
 
 
 
 
 

15,568 
 

13,236 
 
 
 
 
- 

ตน้ทุนบวกก  าไรส่วน
เพ่ิม 
ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 
 
 
 
ตน้ทุนบวกก  าไรส่วน
เพ่ิม 

- จากการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร เง่ือนไขและ
ราคาซ้ือสินคา้ เป็นตามปกติ
ของธุรกจิท่ีไม่มีความ
แตกต่างจากบุคคลภายนอก 

 

บจก. ชูส์แมนส์ 
อิเล็กทรอนิคส์  

นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์
กรรมการบริษทัซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้
ใหญ่และเป็นผูบ้ริหารของ
บริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10 

- ซ้ือสินคา้ - - ตน้ทุนบวกก  าไรส่วน
เพ่ิม 

- จากการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร เง่ือนไขและ
ราคาซ้ือสินคา้ เป็นตามปกติ
ของธุรกจิท่ีไม่มีความ
แตกต่างจากบุคคลภายนอก 

บมจ. โมเดอร์น
ฟอร์ม กรุ๊ป 
(MODERN) 

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

- ซ้ือสินคา้ 
 

- ขายสินคา้ 

- 
 

10,792 
 
 

180 
 

15,127 

 ตน้ทุนบวกก  าไรส่วน
เพ่ิม 
ตน้ทุนบวกก  าไรส่วน
เพ่ิม 

- จากการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร เง่ือนไขและ
ราคาซ้ือสินคา้ เป็น
ตามปกติของธุรกจิท่ีไม่มี
ความแตกต่างจาก
บุคคลภายนอก 

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

กลุ่มนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์ถือ
หุน้รวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 
100 มีกรรมการร่วมกนัคือ  

นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์

- ซ้ือสินคา้ - 56 ตน้ทุนบวกก  าไรส่วน
เพ่ิม 

- จากการประเมินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และผูบ้ริหาร เง่ือนไขและ
ราคาซ้ือสินคา้ เป็น
ตามปกติของธุรกจิท่ีไม่มี
ความแตกต่างจาก
บุคคลภายนอก 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
14. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 
สรุปรายงานการสอบบญัชี 
ส ำนกังำนผูส้อบบญัชี : บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั ((EY Office Limited) 
ผูส้อบบญัชี :  

 
 
จำกกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีมีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงินรวม

ของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย แสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 – 31 
ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั ถูกตอ้งตำมท่ีควรใน
สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกำรเงินรวม ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 นำงสำววธู ขยนักำรนำวี (Miss Watoo Kayankannavee)

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5423

งบกำรเงินรวม ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 นำงสำววธู ขยนักำรนำวี (Miss Watoo Kayankannavee)

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5423

งบกำรเงินรวม ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 นำงสำววธู ขยนักำรนำวี (Miss Watoo Kayankannavee)

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 5423

งบการเงิน ผู้สอบบัญชี
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งบการเงินรวมและอตัราส่วนทางการเงิน 
ของ 

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) 
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14.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2561 2560 2559 2561 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5           5           56         4           3           36         

เงินลงทนุชัว่คราว - หน่วยลงทนุในกองทนุเปิด 17         12         31         -            -            -            

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 308       233       207       311       212       200       

สินคา้คงเหลือ 633       719       667       566       672       605       

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ -            -            -            -            -            -            

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 68         26         12         64         23         7           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,030   995       973       946       910       848       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -            -            -            70         70         60         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,334   2,010   1,754   2,280   1,952   1,695   

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 18         13         5           18         12         5           

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัร                               - 20         -            -            20         -            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11         10         7           9           8           6           

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1           1           1           1           1           1           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,363   2,053   1,767   2,378   2,064   1,766   

รวมสินทรัพย์ 3,394   3,048   2,740   3,323   2,974   2,614   

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561   2560  และ 2559
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2561 2560 2559 2561 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงิน 685       502       436       685       502       436       

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 299       182       221       299       182       221       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 301       406       229       261       398       207       

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2           2           2           2           2           2           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 205 175 171 205 175 171

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 25         25         22         25         25         21         

ส ารองคา่เผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน -            -            8           -            -            8           

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 1           1           -            1           1           -            

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 10         6           6           9           5           5           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,528   1,298   1,095   1,487   1,290   1,073   

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4           6           9           4           6           9           

เงินกูย้มืระยะยาว  - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 213       259       343       213       259       343       

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18         17         17         16         15         15         

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -            -            2           -            -            2           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 236       282       372       234       280       369       

รวมหนีสิ้น 1,764   1,580   1,466   1,721   1,570   1,442   

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561   2560  และ 2559

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2561 2560 2559 2561 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 594,998,274 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 595       595       595       595       595       595       

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้

      หุ้นสามญั 489,998,113 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท

      (2559: หุ้นสามญั 489,998,113 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 554       509       490       554       509       490       

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 370       259       212       370       259       212       

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 69         69         52         69         69         52         

      ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 2           2           2           -            -            -            

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 635       629       518       609       567       418       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,630   1,468   1,274   1,602   1,404   1,172   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,394   3,048   2,740   3,323   2,974   2,614   

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561   2560  และ 2559

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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14.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

 
 

2561 2560 2559 2561 2560 2559

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,390   2,130   1,943   2,131   1,900   1,686   

รายไดอ่ื้น

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 10         24         5           10         24         5           

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -            -            -            118       109       48         

   โอนกลบัส ารองเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้กล่าวหา -            -            -            -            -            -            

   โอนกลบัคา่เผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน -            8           -            8           -            

   อ่ืนๆ 4           5           9           42         41         37         

รวมรายได้ 2,405   2,167   1,957   2,301   2,082   1,776   

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 1,874   1,655   1,551   1,741   1,538   1,375   

คา่ใช้จ่ายในการขาย 30         36         36         26         32         32         

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 131 116 102 129       113       100       

คา่ใช้จ่ายอ่ืน -       -       8 -       -       8           

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -       -       -       -            -            -            

รวมค่าใช้จ่าย 2,035   1,806   1,697   1,896   1,682   1,515   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 370       361       260       406       400       261       

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (34) (32) (36) (34)       (32)       (36)       

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 336       329       224       372       367       225       

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (43) (39) (33) (43)       (39)       (33)       

ก าไรส าหรับปี 293       289       191       329       328       192       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -            2           -            -            1           -            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 293       291       191       329       329       192       

ก าไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.54      0.58      0.39      0.61      0.66      0.39      

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.51      0.52      0.38      0.57      0.59      0.38      

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561   2560  และ 2559

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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14.3 งบกระแสเงินสด 

2561 2560 2559 2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 336       329       224       372       367       225       

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 180 152 148 172       144       141       

   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (0)          (0)          (0)          (0)          (0)          (0)          

   ตดัจ  าหน่ายลูกหน้ีการคา้ -            -            0           -            -            0           

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 6           12         7           5           12         5           

   ตดัจ  าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย -            -            0           -            -            -            

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุชัว่คราว (0)          (0)          (0)          -            -            -            

   (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย

      เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1           1           (1)          1           1           (6)          

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2           3           2           2           2           2           

   โอนกลบัเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน -            (8)          -            -            (8)          -            

   (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (1)          (6)          (2)          (1)          (6)          (2)          

   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -            -            -            (118)     (109)     (48)       

   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน -            -            3           -            -            2           

   การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียน

       อตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ละสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1           (0)          (1)          1           (0)          (1)          

   ส ารองคา่เผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน -            -            8           -            -            8           

   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 32 31 35 32         31         35         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 558       513       423       466       435       359       

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (5) 20 (15) -            -            -            

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (77) (26) 128 (101)     (12)       117       

   สินคา้คงเหลือ 81 (65) 3 101       (80)       (15)       

   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (43) (15) (2) (42)       (16)       1           

   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 0 (0) (2) 0           (0)          (2)          

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (107) 154 34 (137)     167       43         

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (1) (1) (2) (1) (1) (1)          

   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 4 0 (2) 4           0           (3)

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 410       580       565       289       494       500       

   จ่ายดอกเบ้ีย (32) (33) (34) (32)       (33)       (35)       

   จ่ายภาษีเงินได้ (44) (38) (17) (44)       (38)       (16)       

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 334       510       514       214       423       450       

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561   2560  และ 2559

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2561 2560 2559 2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย -            -            -            -            (10)       (40)       

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -            -            -            118       109       48         

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (476)     (401)     (313)     (473)     (394)     (305)     

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียซ่ึงบนัทึกเป็นตน้ทนุของท่ีดิน

   อาคารและอุปกรณ์ (3)          (3)          (2)          (3)          (3)          (2)          

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (6)          (9)          -            (6)          (9)          -            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0           2           5           0           2           38         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (485)     (411)     (310)     (364)     (306)     (261)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 183       66         (75)       183       66         (75)       

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 117       (36)       (194)     117       (36)       (194)     

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2)          (3)          (8)          (2)          (3)          (8)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 240       183       308       240       183       308       

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (255)     (263)     (161)     (255)     (263)     (161)     

จ่ายเงินปันผล (287)     (164)     (50)       (287)     (164)     (50)       

เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั 156       67         -            156       67         -            

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน 152       (150)     (180)     152       (150)     (180)     

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 0           (51)       24         2           (32)       9           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 5           56         32         3           36         27         

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 5           5           56         4           3           36         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด 

   เจา้หน้ีคา่เคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน 4           26         3           3           26         3           

   เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (20)       (20)       (0)          (20)       (20)       (0)          

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน -            -            0           -            -            0           

   เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือวตัถุดิบลดลง 0           (0)          -            0           (0)          -            

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับแต่ละปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561   2560  และ 2559

(หน่วย: ลา้นบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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14.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

 

 
 
 
 
 
 

2561 2560 2559

อตัราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.67 0.77 0.89      

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.22 0.19 0.27      

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.24 0.43 0.43      

อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหน้ีการคา้ (เทา่) 8.84 9.67 7.16      

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 41.31 37.75 50.98   

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 2.77 2.39 2.32      

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 131.66 152.90 157.50 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หน้ี (เทา่) 5.31 5.22 7.38      

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 68.78 69.90 49.43   

Cash Cycle (วนั) 104.19 120.75 159.06 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 21.59 22.31 20.20   

EBITDA Margin (%) 22.81 24.10 21.00   

อตัราก าไรสุทธิ (%) 12.25 13.59 9.84      

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 18.90 21.11 15.90   

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.09 10.00 7.07      

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.78 0.74 0.72      

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 1.08      1.08      1.15      

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เทา่) 16.17   15.88   11.32   

อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผกูพนั (เทา่) 2.26      2.45      1.95      

งบการเงินรวม 
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15. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 
 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 
 ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 2,404.82 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 2,166.81 ลา้นบาทในปี 2560 
หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 10.98 บริษทัฯ มีก  าไรขั้นตน้ เท่ากบั 516.04  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.63 เมื่อ
เทียบจากปีก่อน  
 
 ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ  าหน่าย (EBITDA) ในปี 2561 เท่ากบั 545.13 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 6.20 หรือเพ่ิมข้ึน 31.85 ลา้นบาท และบริษทัฯ มีก  าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 1.17 เป็น 292.76 ลา้นบาท  จากก าไรสุทธิ 289.38 ลา้นบาทในปี 2560  
 
ผลประกอบการทางการเงนิ 
 
 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการสุทธิในปี 2561 เท่ากบั 2,390.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
260.42 ลา้นบาทหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.23 ปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายหนงัผนืตดั
และเยบ็ข้ึนรูป และรายไดจ้ากงานบริการท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 136.85 และร้อยละ 39.73 
ตามล าดบั  
  

 
 
  
 

 

รายได้ % รายได้ %

หนังผืนตดัเป็นช้ิน IHL 100% 551              23% 571              27% (3.4%)

หนังผืนส ำเร็จรูป IHL 100% 138              6% 219              10% (36.9%)

หนังพ้ืนและหนัง Wet blue IHL 100% 305              13% 363              17% (15.9%)

งำนบริกำร IHL 100% 840              35% 601              28% 39.7%

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ IHL 100% 48                2% 128              6% (62.5%)

หนังผืนตดัและเยบ็ข้ึนรูป ISC 100% 491              21% 207              10% 136.8%

หนังผืนท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมำลยัและกระปกุเกียร์ ISC 100% (3)                 0% 30                1% (110.0%)

เบำะผำ้ ISC 100% 4                  0% 3                  0% 27.3%

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ISC 100% 4                  0% 5                  0% (17.9%)

โปรตีน IG 100% 12                1% 3                  0% 270.0%

2,390          100% 2,130          100% 12.2%รวมทั้งส้ิน

เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ

                      รายได้จากการประกอบธุรกจิ                          

(หน่วย : ล้านบาท)

ด าเนินการ

โดย

% การถือหุ้น

ของบริษทัฯ

ปี 2561 ปี 2560
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 จากตาราง ในปี 2561 รายไดจ้ากอุตสาหกรรมยานยนต ์เพ่ิมข้ึนจาก 1,082 ลา้นบาทเป็น 1,213 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 เม่ือเทียบจากปีก่อน รายไดท่ี้มิใช่อุตสาหกรรมยานยนต์ เพ่ิมข้ึนจาก 1,045 
ลา้นบาทเป็น 1,165 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 เมื่อเทียบจากปีก่อน สดัส่วนรายไดจ้ากอุตสาหกรรม
ยานยนตต่์อรายไดท่ี้มิใช่อุตสาหกรรมยานยนตใ์นปี 2561 เป็น 51 : 49 
 
 บริษทัฯ รับรู้ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนในปี 2561 เท่ากบั 10.23 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 13.54 ลา้น
บาท เน่ืองจากสถานการณ์ค่าเงินบาทท่ีความผนัผวนตลอดปี 2561  
 
 ตน้ทุนขายและบริการเท่ากบั 1,874.14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 78.41 ของรายไดจ้ากการขายและ
บริการ ส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัราก  าไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ 21.59  ลดลงเม่ือเทียบกบัอตัราก าไรขั้นตน้ 
ร้อยละ 22.31 ของปีก่อน  
 
 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 160.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เท่ากบั 9.66 ลา้นบาท 
หรือค่าใชจ่้ายน้ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.39 เม่ือเทียบกบัปีก่อนซ่ึงค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมน้ี เป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน
ของบริษัท อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายและบริหาร ปรับตัวดีข้ึน
เลก็นอ้ยจากร้อยละ 7.10 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 6.73 ในปี 2561 
 
 บริษทัฯ มีก  าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ  าหน่ายเพ่ิมข้ึนจาก 513.29 ลา้นบาท
ในปี 2560 เป็น 545.13 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.20 เมื่อเทียบจากปีก่อน อตัราส่วนก าไรก่อน
ดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ  าหน่ายเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและบริการ เท่ากบัร้อย
ละ 22.81 ลดลงเลก็นอ้ยเมื่อเทียบจากปี 2560 ท่ีมีอตัราส่วนน้ีอยูร้่อยละ 24.10  
 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน จาก 32.32 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 33.71 ลา้นบาทในปี 
2561 สาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ มีภาระหน้ีสินระยะสั้นจากธนาคารมากข้ึน และบริษัทฯมีการลงทุน
เคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน  
 

รำยได ้ % รำยได ้ %

รำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมยำนยนต์ 1,213          51                1,082       51            12                      

รำยไดท่ี้มิใช่อุตสำหกรรมยำนยนต์ 1,165          49                1,045       49            11                      

รำยไดอ่ื้น 12                1                  3               0               300                    

2,390          100              2,130       100          12                      

ปี 2561 ปี 2560 เปล่ียนแปลง

ร้อยละ

รวม

               รายได้จากการประกอบธุรกจิ                     

(หน่วย : ล้านบาท)
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 บริษทัฯ มีก  าไรสุทธิในปี 2560 เท่ากบั 292.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.25 เมื่อเทียบกบัรายได้
จากการขายและบริการ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน เท่ากบั 3.38 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 1.17  
 
สถานะทางการเงนิ 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมสุทธิ 3,393.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 345.50 
ลา้นบาท โดยบริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสดไดดี้ข้ึน ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่คราวในกองทุนเปิด เพ่ิมข้ึนจาก 16.44 ลา้นบาท เป็น 22.26 ลา้นบาท  
 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจาก 2,009.50 ลา้นบาท เป็น 2,333.52 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมข้ึน 324.02 ลา้นบาท จากการรับรู้งานก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่และการปรับปรุงเคร่ืองจักร
เพ่ิมเติมตามแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและบริการของบริษทัฯ 
 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เพ่ิมข้ึนจาก 12.66 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 18.03 ลา้นบาทในปี 2561 จากการ
ติดตั้งระบบโปรแกรมทางบญัชีใหม่  
 
 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึนจาก 501.90 ลา้นบาท เป็น 684.72 ลา้นบาทในปี 2561 
หรือเพ่ิมข้ึน 182.82 ลา้นบาท ภาระหน้ีจากทรัสตรี์ซีท  เพ่ิมข้ึนจาก 182.17 ลา้นบาท เป็น 298.66 ลา้นบาท  
 
 หน้ีสินระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ปรับลดลงจาก 258.59 ลา้นบาทเป็น 
213.50 ลา้นบาทในปี 2561 เป็นการลดลงจากการทยอยจ่ายช าระคืนเงินตน้ตามก าหนด และในระหว่างปี 
บริษทัฯ มีการเบิกเงินกูร้ะยะยาวจากธนาคาร จ  านวนเงินรวม 140.0 ลา้นบาท  
 
 ในปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิในเดือนมีนาคม
และกันยายน รวมเป็นเงิน 155.50 ลา้นบาท  ประกอบกบัผลก าไรสุทธิท่ีปรับตวัดีข้ึน  ท าให้ ณ ส้ินปี 
บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,629.65  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 161.74 ลา้นบาท 
 
สภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี ้
 
 ในปี 2561 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี เท่ากบั 5.06 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
เลก็นอ้ยจากปีก่อน 0.32 ลา้นบาท จากการปรับเปล่ียนนโยบายลดการถือเงินสดและน าเงินสดส่วนเกินไป
ลดภาระหน้ีสินของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน เท่ากบั 333.86 
ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน เท่ากบั 485.47 ลา้นบาท และเงินสดสุทธิไดม้า
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จากกิจกรรมการจดัหาเงิน จ  านวน 151.94 ลา้นบาท  ซ่ึงรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุน การจ่ายช าระ
คืนเงินกูธ้นาคารและการจ่ายเงินปันผล  
 
 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Cash Ratio) ลดลงจาก 0.43 เท่า ในปี 2560 มาเป็น 
0.24 เท่า ในปี 2561  มี Cash Cycle ท่ีลดลง จาก 120.75 วนัในปี 2560 เป็น 104.19 วนัในปี 2561 ซ่ึงเป็น
ผลมาจากระยะเวลาเฉล่ียในการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือดีข้ึนจาก 152.90 วนั ในปี 2560 เป็น 131.66 
วนัในปี 2561  
 
 บริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ียท่ีดีข้ึนจาก 15.88 เท่า ในปี 2560 เป็น 16.31 เท่า ในปี 
2561 และบริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายช าระภาระผูกพนั ลดลงจาก 2.45 เท่า ในปี 2560 เป็น 2.28 
เท่า ในปี 2561  
 
 จากกระแสเงินสดและอตัราส่วนสภาพคล่องต่าง ๆ  ท าให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องท่ี
เพียงพอต่อการด าเนินงาน ความสามารถในการช าระหน้ี การปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู ้ยืมท่ีส าคัญ 
ตลอดจนความสามารถในการจดัหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม ทั้งน้ี บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงิน
หมุนเวียนกับธนาคาร คงเหลือเพียงพอต่อการด าเนินงาน ดังท่ีได้เปิดเผยข้อมูลไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  
 
อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 
 
 ในปี 2561 บริษทัฯ มีอตัราก  าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 21.59 และ 12.25 ตามล าดบั  ลดลง
จากปีก่อนท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 22.31 และ 13.59 ตามล าดบั 
 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยใ์นปี 2561 ลดลงเลก็นอ้ยเป็น ร้อยละ 9.55 เมื่อเทียบกบัอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยใ์นปี 2560 ท่ีร้อยละ 10.00  
 

 อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1.08 เท่า เทียบกบั
อตัราส่วนดงักล่าวในปี  2560 เท่ากบั 1.08 เท่า  
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         เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้มีอ านาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท 
 

 

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 1. นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ์ 
- ประธานกรรมการ  
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  (มีอ านาจลงนาม) 
 

61 - มธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร DAP 
รุ่นท่ี 44/2005 

249,503,429 
(45.08%) 
 (รวมหุน้ท่ี 
คู่สมรสถือ) 

คู่สมรส 
นางสาวชุติมา 

27 2531 - 2534 
2535 - 2537 
2535 - 2558 
2548 - ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั 
2559 - ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงฟอกหนงัโอซี (เลิกกจิการ) 
บริษทั โรงฟอกหนงัโอซี จ ากดั (เลิกกจิการ) 
บริษทั วีวิด อทีเลีย จ ากดั(เลิกกจิการ)  
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั 
บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ากดั 

 2.นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการก  าหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

67 - บญัชีบณัทิต     
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director  
Accreditation Program รุ่นท่ี 28/2547 

-  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director  
Certification Program รุ่นท่ี 76/2549 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Audit 
Committee Program รุ่นท่ี 28/2552 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Successful 
- Formulation & Execution of Strategy 
- ประกาศนียบตัรหลกัสุตร Financial   
Institutions Governance Program 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 4 2543 – 2544 
2544 – 2551 
2551 – 2554 
2554 – 2555 
2554 – 2555 
2549 – ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภาษี 
เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 
ท่ีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพ 
ผูต้รวจราชการกระทรวง 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการค่าตอบแทนและ
กรรมการอิสระ 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 
กรมสรรพากร 
กรมสรรพากร  
กระทรวงการคลงั 
ธนาคารออมสิน 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 3.นายสมชาต ิ ลิมปานุภาพ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการก  าหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการสรรหา 
 

67 - บญัชีมหาบณัฑิต/บญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร DAP  
รุ่นท่ี 43/2005 และACP รุ่นท่ี 8 

650,000 
(0.12%) 

 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 

14 2518 - 2527 
2528 - 2542 
2542 - 2551 
2551 - 2556 
2548 – 2558 
2558 - ปัจจุบนั 

ผูต้รวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการสาขา 
ผูจ้ดัการฝ่ายงานบริหารสินเช่ือพิเศษ 
ผูจ้ดัการฝ่ายประนอมหน้ีต่างจงัหวดั 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 

 4. นายสมยศ  อคัคไพบูลย์ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการสรรหา 
- กรรมการตรวจสอบ 
 

68 - บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. 2517) 

- โครงการเสริมสร้างผูจ้ดัการยุคใหม่  
(ปี พ.ศ. 2538) คณะพาณิชยศาสตร์และ   
การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- นกับญัชียุคใหม่ (ปี พ.ศ. 2539)  
คณะ พาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 118/2558 

 

-ไม่มี- -ไม่มี- 4 2518 – 2553 
 
 
 
2553 – 2559 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 

ฝ่ายตรวจสอบ / ผูจ้ดัการสาขา / VP 
ผูจ้ดัการเขต / VP ผูจ้ดักาสายควบคุม
ปฏิบติังาน / VP ผูจ้ดัการควบคุมความ
เส่ียงดา้นกฎเกณฑ ์
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานส านกั
กรรมการ การเงินและบญัชี 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการ
อิสระ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน)  
  

  
   

บริษทั สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จ ากดั 
 
บริษทั สยามเทคนิค คอนกรีต จ ากดั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 5.นางสาวชุตมิา  บุษยโภคะ 
- กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
- รองประธานกรรมการบริหาร  
- รองกรรมการผูจ้ดัการ  
   

58 - อาชีวศึกษา สาขาการบญัชี 
วิทยาลยัปัญญาพาณิชย ์

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร DCP  
รุ่นท่ี 66/2005 

 

249,503,429 
(45.08%) 
(รวมหุน้ท่ี 
คู่สมรสถือ) 

คู่สมรส 
นายองอาจ 

27 2531 – 2534 
2535 - 2537 
2535 – ปัจจุบนั 
2554 - ปัจจุบนั
2559 – ปัจจุบนั 

รองผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
รองกรรมการผูจ้ดัการ  

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงฟอกหนงัโอซี (เลิกกจิการ) 
บริษทั โรงฟอกหนงัโอซี จ ากดั (เลิกกจิการ) 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเตอร์ซีท จ ากดั 
บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ากดั 

 6.นายอวยชัย  มตธินวิรุฬห์ 
- กรรมการ 
- กรรมการสรรหา 
- กรรมการก  าหนดค่าตอบแทน 
 
  
 
 
 
 
 

59 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
Campbell University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร DAP 
รุ่นท่ี 44/2005 

- ไม่มี - - ไม่มี - 14 2529 - 2532 
2532 - 2535 
2535 - 2536 
2536 - 2541 
2541 - 2546 
2546 - 2549 
2549 - 2551 
 
2551 - 2556 
 
2548 - ปัจจุบนั 

พนกังานฝ่ายเคร่ืองจกัรกล 
หวัหนา้แผนก 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
กรรมการและรองฝ่ายธุรกจิขนส่งและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
กรรมการและผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกจิ
ขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กรรมการ 

บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั 
 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั 
 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

  
 7. นายทักษะ บุษยโภคะ 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

69 - ปริญญาโท 
New Technology Venture วิทยาลยั
การจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาตรี 
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร 
DCP รุ่นท่ี 32/2003 
 

2,227,000 
(0.40%) 

พ่ีชาย 
นางสาวชุติมา 

6 2540 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2532 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
 

บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากดั (มหาชน) 
บริษทั โมเดร์นฟอร์ม เฮลท์แอนดแ์คร์ จ ากดั 
บริษทั โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จ ากดั 
บริษทั ระฟ้าแอสโซซิเอท จ ากดั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 8.นายนิต ิเน่ืองจ านงค์  
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

38 - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั in 
collaboration with Indiana University  

- นิติศาสตร์บณัฑิต (Academic 
Excellence) มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั  

- ใบรับรองการศึกษา High School 
Diploma The Winchendon School – 
บอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
 

116,666 
(0.02%) 

- ไม่มี - 6 2545 
2548 
 
2556 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
2557 - 2560 

ปัจจุบนั 

 

ทนายความ 
อาจารยป์ริญญาโท หลกัสูตรกฎหมาย
ธุรกจิ ภาคภาษาองักฤษ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูอ้  านวยการศูนยก์ฎหมายศรีปทุม และ
อาจารยค์ณะนิติศาสตร์ 
ผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กอบรมมาตรฐานการ
บริการดา้นสุขภาพระดบัสากล 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จ ากดั (ILCT) 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั/สถาบนัการศึกษา 
 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โมเดอร์นฟอร์ม เฮลทแ์อนด์แคร์ จ  ากดั 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม/สถาบนัการศึกษา 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
บริษทั นิติ แอนด ์ แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 ลีเกลิ จ ากดั 
 

9.นายวศิน   ด ารงสกุลวงษ์ 
- กรรมการ 

26 - ปริญญาโท (ก  าลงัศึกษา) 
  Sasin Graduate Institute of Business of 
  Administration of Chulalongkorn  
  University 
- ปริญญาตรี  
  Bachelor of Science in Economics 

25,133,333 
(4.54 %) 

บุตรชาย 
นายองอาจ 

และ 
นางสาวชุติมา 

3 2558 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการตลาด /  
ฝ่ายประกนัคุณภาพ / ฝ่ายผลิต 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัฯ 

(%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

 
ช่วงเวลา 

 
ต าแหน่ง 

 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

  Pennsylvania State University USA 
10.นางสาววรรณวิสา ด ารงสกุลวงษ์ 

- เลขานุการบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 

33 - ปริญญาโท  
บริหารธุรกจิ Executive MBA 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ 

- ปริญญาตรี  
บริหารธุรกจิและเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเอเชียน 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร 
The Company Secretary Program 
รุ่นท่ี 43/2011 

26,833,333 
(4.85 %) 

บุตรสาว 
นายองอาจ 

และ 
นางสาวชุติมา 

- 2551 – 2557 
2554 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
เลขานุการบริษทั 
ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบริหาร 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
หมายเหตุ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามขอ้ 3 ของประกาศคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 5 /2547 เร่ือง ขอ้ก  าหนดเก ีย่วกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
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เอกสารแนบ  2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
 

รายช่ือบริษัท บริษัทอนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท อนิเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั 
(บริษัทย่อย) 

บริษัท อนิเตอร์ กรีน จ ากดั 
รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร (บริษัทย่อย) 

1. นายองอาจ  ด  ารงสกุลวงษ ์
2. นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ 
3. นายอวยชยั  มติธนวิรุฬห์ 
4. นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ 
5. นายทกัษะ บุษยโภคะ 
6. นายนิติ เน่ืองจ านง 
7. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศษิฏ ์
8. นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์
9. นายวศิน  ด  ารงสกุลวงษ ์

X ,/ ,//, /// 
/ ,//, /// 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

X. / ,//, /// 
/ ,//, /// 

 

X. / ,//, /// 
/ ,//, /// 

 

 
หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ    // = กรรมการบริหาร /// = ผูบ้ริหาร 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

 

 
ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  

 

 
อายุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

จ านวนและ
สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)  

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ทีด่ ารง
ต าแหน่ง 

ประสบการณ์ท างาน 
 

ช่วงเวลา 
 

ต าแหน่ง 
 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายภูเบศ  เบญจสิริวรกุล 
- หวัหนา้หน่วยตรวจสอบ            
ภายใน 
 
 

44 - ปริญญาโท   
บริหารธุรกจิบณัฑิต                                          
สาขาการจดัการทัว่ไป 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 

- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกจิ 
สาขาการจดัการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

การฝึกอบรม 
-  Fundamentals for New Internal      
Auditors (สตท.) 
- Certified Professional Internal Auditor of 
Thailand (CPIAT-42) สมาคมผูต้รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย 

 

- ไม่มี - -ไม่มี- 6 2556 - ปัจจุบนั 
2555 – 2556 
2550 - 2553 
2546 - 2550 
2544 - 2546 

ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการส่วนวิเคราะห์ตน้ทุน 
ผูจ้ดัการส่วนวิเคราะห์ตน้ทุน 
ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกตน้ทุน 
วิศวกรออกแบบ 
 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั วาย  เอน็  พี  เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั 
บริษทั ไอ  ดี  ไอ  เอน็จิเนียร่ิง  จ ากดั 
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เอกสารแนบ 4  เอกสารแนบอ่ืนๆ 

 
 

- ไม่มี     - 


