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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
  
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
ประวัติความเป็นมา 
            บริษัทฯ ก่อตั้งขึน้เพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนงั ณ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2535 (เดิมช่ือ “บริษทั อินเตอร-์ไฮด์ เลเธอร์ จ ากัด”)  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท โดยนายองอาจ ด ารงสกุล
วงษ์ และนางสาวชุติมา บุษยโภคะ ซ่ึงในช่วงแรกของการด าเนินธรุกิจ บรษิัทฯ ได้น าเข้าหนังดบิ เพื่อฟอก อบ อัด และ
ตกแต่งหนงัสัตว์ส าหรับท าเฟอรน์ิเจอร์ และต่อมาในปี 2541 ได้เริ่มพัฒนาสายผลิตภัณฑ์หนังส าหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ เนื่องจากผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์โดยเล็งเหน็โอกาสทางธุรกิจส าหรับการฟอกหนงัเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ จึง
เปลี่ยนสายการผลิตจากการผลิตหนังส าหรบัท าเฟอรน์ิเจอร์มาเปน็สายการผลิตหนังส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์อย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่ฟอกหนังดิบจากโคหรือกระบือ จนกระทั่งส าเรจ็เปน็หนังฟอกส าเร็จรปู ผลิตภณัฑ์ของบรษิัทฯ คอื 
หนังส าหรบัผลิตเบาะที่นั่งรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ใชห้นัง ได้แก่ พวงมาลัย กระปุกเกียร์ เป็นตน้ 
ทั้งนี้ บริษทัฯ มีสถานะเปน็ผู้ผลิตเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังส าหรบัรถยนต์โดยออ้ม (Second Tier Original Equipment 
Manufacturer หรือ 2nd Tier OEM) ของผูผ้ลิตรถยนตช้ั์นน า อาทิ โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน ฟอร์ด มิตซูบิชิ อีซูซุ มาสด้า 
เป็นตน้ กล่าวคือ บรษิัทฯ ได้รบัความไว้วางใจให้เปน็ผู้ผลติหนงัส าหรับเบาะทีน่ั่งรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน
รถยนต์ที่ใชห้นัง ได้แก่ พวงมาลัย กระปุกเกียร์ เป็นต้น เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ผลิตเบาะหนังและชิน้ส่วนหนังส าหรบั
รถยนต์โดยตรง (First Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 1st Tier OEM) โดยผลิตเพื่อจ าหน่ายให้ลูกค้าทัง้
ภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบรษิัทมหาชนจ ากัดและน าบริษทัฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทนุจดทะเบียนจ านวน 300 ล้านบาท และทนุจดทะเบียนที่ช าระ
แล้วจ านวน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ณ 31 ธันวาคม 2548 บริษทัฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มของ
นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ ์ถือหุ้นร้อยละ 47.15 และกลุ่ม Sumitomo ถือหุ้นร้อยละ 20.00 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 มีมติใหบ้ริษทัฯ 
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้สามัญจากเดิมหุน้ละ 5 บาท จ านวน 60,000,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 1 บาท จ านวน 
300,000,000 หุ้น ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ ได้ซ้ือหุ้นจากกลุ่ม Sumitomo จ านวน 60,000,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ภายหลังการซ้ือหุ้นจากกลุ่ม Sumitomo ท าใหก้ลุ่มของนายองอาจ 
ด ารงสกุลวงษ์ และบุคคลตามมาตรา 258 ถือหุ้นรวมกันคดิเป็นร้อยละ 64.97 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว 

บริษทัฯ มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน ดังนี ้
1. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 อนุมัติเพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน 50,000,000 

หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
2. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 อนุมัตลิดทุนจดทะเบียนทีค่งเหลือจากการ

จัดสรรหุน้ปันผลตามมติการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 7 จ านวน 770 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
3. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 อนุมัติเพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน 69,999,846  

หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
ปัจจุบนับรษิัทฯมทีุนจดทะเบียนจ านวน 419,999,076 บาท และทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วจ านวน 
419,998,782 บาท 
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รายละเอียดของบรษิัทย่อย 
 

บริษทั อินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากัด ได้จัดตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งอยู่ที่ 999 หมู่ 2 ซอย ที.เจ.ซี. 
ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม ่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยบรษิัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด 
(มหาชน) เข้าถือหุน้ร้อยละ 99.99 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ถูกจดัตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

บริษทั อินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากัด เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายหนังผนืที่ตัดและเย็บขึ้นรูป (Trim Cover)  และ
หนังที่ตัดและร้อยเปน็พวงมาลัยและกระปุกเกียร์ (Steering Wheel & Gear Knob) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รับสทิธิยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบคุคลเปน็ระยะเวลา 8 ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและ เป้าหมายของบริษัทฯ 
 
 1.  วิสัยทัศน์ 

“ก้าวเป็นผู้น าในธุรกิจหนงั ของเอเชียโดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริการให้มีมาตรฐาน สามารถ
สนองตอบความต้องการของลูกคา้ได้ทุกรูปแบบ” 

 
 2.  พันธกิจ 

1.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเพิม่ขึ้นเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง                                
2.มีความพร้อมที่จะตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ 
3.เป็นผู้น าในด้านการบรหิารจดัการและมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยในเอเชีย 
4.พนักงานพร้อมยอมรับงานที่ท้าทายที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้องค์กรและพนักงานมีความเป็นอยู่ทีด่ีขึน้ 

 5.มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงนิ 
 
 3.  เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

-     บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้มียอดขายและก าไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเนน้การขยายตัวในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการลดส่วนสูญเสียในกระบวนการผลิตด้วยความช านาญและการเรียนรู้จากการท างาน 
พรอ้มทั้งการน าระบบ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้ และจากประหยัดโดยขนาด   (Economy of Scale) ใน
การส่ังซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก จึงท าให้บริษทัฯ สามารถลดต้นทุนวัตถุดบิได้ รวมทั้งการปรบัปรุงประสิทธิภาพของ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มมูลค่าในงาน  ด้วยการสร้างกระบวนการผลิตและบริการให้มคีุณภาพและต้นทุนลดลง  

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท อินเตอรซ์ีท คัฟเวอร์ จ ากัด 

99.99% 
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-     เพิ่มการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมเบาะหนังรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนตท์ี่ใช้หนังเป็น
ส่วนประกอบ รวมไปถึงการน าวัตถุดิบเหลือใช้ที่ไดจ้ากการท าเบาะหนังและวัสดเุหลือใช้จากกระบวนการผลิตมา
พัฒนาเป็นสินค้าใหม่ ๆ เพื่อจะก้าวไปสู่ความเป็นผูน้ าด้านวิศวกรรมการผลิตหนังของเอเชีย 

-     บริษัทฯ ต้องมีความสามารถตอบสนองและปฏบิัติตามความตอ้งการของลูกค้า ในรูปแบบของการพัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้า รวมทั้งปญัหาด้านคุณภาพและการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

-     บริษัทฯโดยพนักงานมคีวามร่วมมือกันในการประสานงานด้านการบริการและการจัดการเป็นอย่างดีและ
ไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทศัน์ที่ได้ตัง้ไว้ มีการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อความส าเร็จของภารกิจร่วมกัน 

-   มุ่งพัฒนาบคุลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ      เพื่อตอบสนองระบบคุณภาพขององค์กรและ
สามารถบรรลุเป้าหมายการเจรญิเติบโตขององค์กรในอนาคต  
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2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 
 

             บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายหนงัส าหรับเบาะรถยนต์ หนังหุ้มเบาะรถยนต ์ หัวเกียร์ พวงมาลัย 
เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า  โดยใช้หนงัโค หรือหนงักระบือ ในการผลติหนังผืนส าเรจ็รูป ช้ินงานหนงัตดัขึ้นรปู  โดยผ่าน
กรรมวิธีฟอกย้อม และน ามาตัด หรือเยบ็เปน็ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษทั เช่น โปรตีน ซ่ึงผลิตภัณฑ์
และบริการดังกล่าว เป็นการด าเนนิงานตามค าส่ังของลูกค้า โดยสามารถแบ่งสายการผลิตหลักออกดังนี้ 

 
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
 

1. หนังผืนส าเร็จรูป (Finished Leather)   
เป็นหนังที่ได้รับการท าสีและอัดลายเรียบร้อยแล้ว  พร้อมที่จะน าไปตัดเย็บส าหรับผลิตเป็นเบาะที่นั่ง

รถยนต์และอปุกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์  รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ รองเท้าที่ใช้หนังเป็นส่วนประกอบ  รวมถึงงานบริการ
รับพ่นสใีนรูปแบบของการจ้างผลิต โดยทางบริษัทฯ จะท าการรับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาจากลูกค้าและด าเนินการ
ผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ   

 
                      ภาพ 1 หนังผืนส าเร็จรูป (Finished Leather) 
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2. ช้ินงานหนังตัด (Cut Part)  
ส าหรับช้ินงานหนังตัด เป็นการน าหนังผืนมาตัดเป็นช้ิน (Cut Part) ซ่ึงเป็นการผลิตตามความต้องการของ

ผู้ประกอบการธุรกิจเบาะหนังรถยนต์ โดยผู้ประกอบการธุรกิจเบาะหนังรถยนต์ก าหนดแบบ (Drawing) ให้กับ
โรงงานผลิตรับไปด าเนินการฟอกย้อมตามกระบวนการผลิตและน ามาตัดเป็นช้ินงานเพื่อขึ้นรูปตามแบบ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นชิ้นงานประกอบส าหรับหุ้มเบาะและแผงข้างประตูรถยนต์ 

 

 
                                                 ภาพ 2  หนังผืนที่ตัดเป็นช้ิน (Cut Part) 
 
3. หนังหุ้มเบาะรถยนต์ (Trim Cover)  
ส าหรับหนังหุ้มเบาะรถยนต์เป็นการน าหนังผืนมาตัดและเย็บขึ้นรูป (Trim Cover) โดยโรงงานผู้ผลิต

ให้บริการเย็บเบาะที่นั่งรถยนต์เตรียมพร้อมส าหรับการประกอบขึ้นรูปเบาะรถยนต์  

 
                                                  ภาพ 3  หนังหุ้มเบาะรถยนต์ ( Trim Cover ) 
 

4. หนังที่ตัดและร้อยเปน็พวงมาลัยและกระปุกเกียร์ (Steering Wheel & Gear Knob) 
หนังส าหรบัหุ้มพวงมาลัยและกระปุกเกียร์  เป็นการน าหนังผนืมาตัดร้อยขึน้รูป เป็นพวงมาลัยและกระปุก

เกียร์รถยนต์  ซ่ึงโดยส่วนใหญเ่ปน็การรับจ้างช่วงการผลิตจากบรษิัทผูผ้ลิตเบาะนั่งและชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์ 
 

 
 

    ภาพ 4  หนังที่ตัดและร้อยเป็นพวงมาลัยและกระปุกเกียร์ (Steering Wheel & Gear Knob) 
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5. บริการรับฟอกหนัง (Tanning)  
บริษัทฯ รับบริการรับฟอกหนังในรูปแบบของการจ้างผลิต โดยทางบริษัทฯ จะท าการรับวัตถุดิบที่ใช้ใน

การผลิตมาจากลูกค้าและด าเนินการผลิตตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ   
 

 
                                  ภาพ 5 บริการรับฟอกหนัง (Tanning) 
 

6. รองเท้านิรภัย (Safety Shoe) 
บริษทัได้น าเศษหนงัที่ไม่เกิดมูลค่า มาพัฒนาเป็นรองเท้านิรภัย (Safety Shoe) ที่มคีวามสวยงาม คงทน 

และด้วยคุณสมบัติของหนังเบาะรถยนต์ที่แข็งแกร่ง จึงท าให้รองเท้านิรภัย (Safety Shoe) ของเราคงทน และมีส่วนช่วย
ลดสภาวะโลกร้อน ด้วยการลดขยะที่ย่อยสลายได้ น ามาพัฒนาใหเ้ป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้ได้จริง โดยรองเท้า
นิรภัย (Safety Shoe) ของเราได้รบัมาตารฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
 

 
 
 
 

 
                                                                   ภาพ 6  รองเท้านิรภัย ( Tanning ) 
 

7. ผลิตภัณฑ์โปรตีน (Protein Product) 
บริษทัได้เล็งเหน็ถึงปัญหาของการก าจัดเศษหนังที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบนัน้ เปน็ปัญหาส าคัญ

ของโรงงานฟอกหนังหลาย ๆ โรงงาน จึงได้มีการวิจัยและพัฒนา โดยการน าเศษหนงัจากกระบวนการผลิต น ามาสกัด
เป็นโปรตีน เพื่อน ามาเปน็ผลิตภัณฑ์เคมีที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง  

 

 
                                                                   ภาพ 7  ผลิตภัณฑ์โปรตีน (Protein Product) 
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8.    ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ( Other ) 
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการในขั้นตอนต่างๆ เช่น หนังกาวจากขั้นตอนการฟอกและอื่น ๆ  
 

        
                                                          ภาพ 8 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ( Other ) 

 
 
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2009 ส าหรับผลิตภัณฑ์และ

ระบบงานทั้งหมด จากสถาบัน TUV Rheinland Group ประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์  ทั้งยังได้รับใบรับรองมาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนัง หรือ LWG ( Leather working 
Group ) โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมของโรงฟอก
หนังรวมทั้งส่งเสริมการด าเนินธุรกิจด้านส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

โดยทั่วไปในการผลิตของบริษัทจะเป็นแบบการรับจ้างผลิตตามค าส่ัง (Made to order) จากลูกค้าทั้งใน
และต่างประเทศ ลูกค้าสามารถส่ังผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบและคุณสมบัติเฉพาะ เช่น หนังสัตว์ฟอกที่สามารถท า
ความสะอาดได้ง่าย (Cleaning Leather) หนังสัตว์ฟอกไร้สารโครเมียม (Chrome-free Leather) เป็นต้น ซ่ึงบริษัทฯ 
สามารถรับงานผลิตผลิตภัณฑ์ได้ทุกรูปแบบและทุกความต้องการ โดยเป็นการร่วมพัฒนากับลูกค้าของบริษัทฯ คือ 
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (Car Maker) 

 ส าหรับการได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตหนังแท้ส าหรับรถยนต์แต่ละรุ่นนั้น ทางบริษัทฯจะต้องเริ่มต้นจาก
การเสนอราคาแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ รวมถึงการยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องตรงกับมาตรฐานด้านคุณภาพ 
และมีก าลังการผลิตที่เพียงพอกับยอดประมาณการตลอดระยะเวลาตามอายุการผลิตของรถยนต์แต่ละรุ่น (Model life) 
หลังจากขั้นตอนการคัดเลือก ผู้ผลิตแล้ว ทางบริษัทฯจะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับทั้งบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และ
บริษัทผู้ผลิตเบาะนั่ง และช้ินส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรง (First Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 1st Tier 
OEM) จนกระทั่งถึงระยะเวลาที่รถยนต์รุ่นดังกล่าววางจ าหน่ายในตลาด ตลอดระยะเวลาที่รถยนต์แต่ละรุ่นมีการผลิต
และจ าหน่าย ทางบริษัทฯจะได้รับค าส่ังซ้ือและยอดประมาณการการผลิต และท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ
บริษัทผู้ผลิตเบาะนั่งและช้ินส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรง บริษัทฯจึงมีฐานะเป็นผู้ผลิตวัสดุและช้ินส่วนส าหรับรถยนต์
โดยอ้อม (Second Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 2nd Tier OEM) 
 

นอกเหนือจากการผลิตให้กับบริษทัผู้ผลิตรถยนต์ช้ันน าในประเทศแล้ว บริษัทฯยังสามารถน าผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาขึ้นมาส าหรับรถยนต์แต่ละรุ่นในประเทศนั้น น าเสนอให้กับบริษัทผู้ผลิตเบาะนั่งและช้ินส่วนส าหรับรถยนต์
โดยตรงในต่างประเทศส าหรับรถยนต์รุ่นเดียวกันได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSitX17oLLAhXVj44KHZ6NAZIQjRwIBw&url=https://paleotechnics.wordpress.com/2013/09/08/hide-glue-part-ii-glue-making-the-basic-essentials/&psig=AFQjCNEwsW85slLfhAq2vatBS0rEmaClhQ&ust=1455938285129516
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สัดส่วนรายได้ของบรษิัทและบรษิัทย่อย แยกตามสายผลิตภณัฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ      
 

                                      
 
 

  
กลยุทธ์ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 
 
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน SWOT ANALYSIS 

1. STRENGTHS (จุดแขง็) 
 มีความช านาญและประสบการณ์ในการผลิตหนงัมากกว่า 70 ปี และในส่วนของหนงัเบาะรถยนต์

มากกวา่ 18 ปี  
 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2009 จาก TUV Rheinland 
 ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งคา่ยรถยนต์และผู้ผลิตเบาะรถยนตต์่าง ๆ 
 มีอัตราก าลังการผลิตสูงสุดถงึ 56 ล้านตารางฟุตต่อป ี
 สามารถควบคุมคุณภาพไดใ้นทุกขั้นตอน เพราะเป็นบริษัทผู้ผลิตตั้งแตต่้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
 สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าไดต้ั้งแต่หนังผืนจนถึงงานเย็บ ท่ีเรียกว่า All in one service  
 แรงงานเป็นแรงงานฝีมือและได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ าเสมอ 

 
2. WEAKNESS (จุดอ่อน) 

 ต้องสร้างความแขง็แกรง่ในเรื่องของการ Design 
 พนักงานมีการ Turn Over สูงเนื่องจากตลาด Automotive ยังต้องการแรงงานอีกเป็นจ านวนมาก 
 พนักงานยังจ าเป็นจะต้องพัฒนาในเรื่องของภาษา เพื่อรองรับการแข่งขันระดับภูมิภาค 
 ไม่มีการท าการตลาดให้ผู้ใช้รถยนต์ทราบ เนื่องจากผลิตสินค้าส่งให้กับทาง OEM เท่านั้น 

 
 
 

รายได้จากการประกอบ
ธุรกิจ (หน่วย : ล้านบาท) 

ด าเนินการ
โดย 

% การถือหุน้ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

    ของบริษัท รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
หนังผนืทีต่ัดเป็นช้ิน IHL 100% 1,073 47% 708 38% 805 45% 
หนังผนืทีต่ัดและเยบ็ขึน้รูป ISC 100% 658 28% 560 30% 486 27% 
หนังผนืทีต่ัดและร้อยเป็น
พวงมาลัยและกระปุกเกียร ์

ISC 100% 8 1% 39 2% 44 2% 

เบาะผ้า ISC 100% 18 1% 89 5% 34 2% 
หนังผนืส าเร็จรปู IHL 100% 18 1% 46 3% 26 1% 
หนังพื้นและหนงั Wet Blue IHL 100% 45 2% 19 1% 68 4% 
งานบริการ IHL 100% 303 13% 257 14% 264 15% 
ผลิตภัณฑอ์ื่น ๆ IHL 100% 172 7% 134 7% 61 4% 

รวม 2,295 100% 1,852 100% 1,788 100%   
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3. OPPORTUNITIES (โอกาส) 
 มีการเปิดตลาด AEC ซึ่งท าใหต้ลาดใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ที่ได้รับผลประโยชน์จาก

การลดลงของภาษีน าเข้าและการกีดกันทางการค้าในรูปแบบอื่น ๆ 
 นโยบายของรฐับาลที่สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น โครงการ ECO CAR PHASE 2 
 ผู้บริโภคยังคงมคีวามต้องการเบาะหนังแท้มากขึ้น เพราะมีการเปล่ียนเบาะผา้เป็นเบาะหนงั (After 

Market) 
 การขยายการลงทุนของ Car Marker ต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

ของการผลิตยานยนต์ในภูมิภาค ASEAN  
 

4. THREATS (อุปสรรค) 
 นโยบายการขึ้นภาษีสรรพสมามติรรถยนต์ตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมา ท าให้ราคา

รถยนต์ขยับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 ปัญหาทางด้านเศรษฐกจิที่ซบเซาจนท าให้ประชาชนตอ้งประหยดัในการใชจ้่าย  
 การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจากคู่แข่งต่างประเทศ เช่น จีนและอินโดนีเซีย 
 ราคาวัตถดุิบหลัก (Salted Hides) มีแนวโน้มสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก 
 พิธีการทางดา้นศุลกากร ภาษีทีค่ดิซ้ าซ้อน และ Logistic ส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได ้

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 
 
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ ์

ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐานสูงได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/TS 16949:2009  จาก 
TUV Rheinland 

 ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ตามค าส่ังของลูกค้าได้ในทุกความต้องการ 
(made-to-order) โดยเปน็การร่วมพัฒนากับบรษิัทผูผ้ลิตรถยนต์ (Car Maker) โดยบรษิัทฯ มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
และเครื่องจักรอันทันสมัย ปจัจบุนับริษทัมีก าลังการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์สูงสุดถึง 56 ล้านตารางฟุตต่อปี นอกจากนี้
ทางบรษิัทยังได้มีการพัฒนาสินคา้ใหม่อย่างสม่ าเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม เช่น หนงัปลอดสารโครเมียม (Chrome-free leather) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดมลภาวะ  รวมไป
ถึงหนังนวัตกรรมใหม่ เชน่ท้องฟอก ( Split Leather ) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 

 
2. กลยุทธ์ด้านการบริการ 

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการด าเนนิงานของบรษิทัฯ ทาง
บริษทัฯจึงมีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การส่งมอบที่ตรงเวลาและราคาที่
เหมาะสม โดยเฉพาะด้านการส่งมอบซ่ึงทางบริษทัฯตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า สายการผลิตของลูกคา้ไม่สามารถจะหยุด
ได้หากมีการวางแผนไปแล้ว ทางบริษทัฯจึงได้มีการเตรียมก าลังการผลิตอย่างรอบคอบ เพื่อรองรับความต้องการที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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3. กลยุทธ์ด้านราคา 

ทางบรษิัทฯได้มีการพัฒนาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกดิความเหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพและราคา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยยังสามารถรักษาระดับก าไรให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม
ด้วย ทั้งนี้ทางบรษิัทได้มีการจดัตัง้ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการศึกษาและดูแลงานดังกล่าวโดยเฉพาะ 

 
4. กลยุทธ์ด้านการตลาด 

นอกเหนือจากการตอบสนองความต้องการปกติของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ การส่งมอบ และราคาที่
เหมาะสมแล้ว ทางบรษิัทฯจะเพิ่มทางเลือกโดยการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นทางเลอืกต่อไป  โดยการ
ด าเนินกจิกรรมดังกล่าวจะด าเนินการอย่างใกล้ชิดกับบริษทัผู้ผลติรถยนต์และบรษิัทผู้ผลิตเบาะนัง่และช้ินส่วนส าหรับ
รถยนต์โดยตรง อาทิเช่น การส ารวจความต้องการและความชอบของผู้ใช้รถยนตท์ี่มีต่อวัสดุทีน่ ามาท าเบาะนัง่ ทั้งใน
ด้านลวดลายและสีสัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและความชอบของผูใ้ช้รถยนต์ให้
มากที่สุด 
 

5. กลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างและรกัษาสัมพันธภาพกับลูกค้า 

บริษทัฯ ให้ความส าคัญในการสรา้งและรักษาสัมพันธภาพกับลูกค้า ด้วยการตอบกลับที่รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและตรงจดุ รวมทั้งมีการติดตามผลจากลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบและอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้ลูกค้า
เกิดความมั่นใจในระบบบรหิารงานของบริษทัฯ และเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อลูกค้า 

 
6. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี 

บริษทัฯ ยึดถือนโยบายพัฒนาบคุลากรควบคู่ไปกบัเทคโนโลยี ด้วยการสร้างสรรค์ความสามารถของบุคลากร
ผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรูพ้ร้อมไปกับการท างาน (On the Job Training) โดยยึดถือระดับเทคโนโลยีผู้ผลิตระดับ
โลกเป็นเป้ามาตรฐานในการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยี เน้นการทบทวนกระบวนการผลิตที่มคีณุภาพและ
ประสิทธิภาพให้มากขึ้น  
 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 
1.ลูกค้าในประเทศ 
ผู้ผลิตเบาะนั่งและชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรง (1st Tier OEM) ให้กับผูผ้ลิตรถยนต์ซ่ึงเปน็กลุ่มลูกค้าหลัก

ของบรษิัทฯ ลูกค้าได้น าผลติภัณฑ์ของบรษิัทฯไปใช้ส าหรับการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ รวมทั้งน าส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ ทัง้ในรปูของรถยนตส์ าเร็จรูปและชิ้นส่วนพร้อมประกอบ (Component knock-down) อย่างไรก็ตาม การที่
บริษทัฯ สามารถจะได้รบัค าส่ังซือ้จากลูกค้าได้นั้น บริษทัฯ จะต้องได้รับการคดัเลือกจากผูผ้ลิตรถยนต์ดังกล่าวให้เป็น
ผู้ผลิตเบาะหนังแท้และชิ้นส่วนหนังส าหรับรถยนต์โดยอ้อมของผูผ้ลิตรถยนต์ ด้วยการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิต
รถยนต์ ดังนัน้ จึงถือว่า บริษทัฯ มีลูกค้าโดยตรง คือ ผูผ้ลิตเบาะนัง่และช้ินส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรง และมีลูกค้าโดย
อ้อม คือ ผู้ผลิตรถยนต์ ส าหรับปี 2558 สัดส่วนการจ าหน่ายใหผู้้ผลิตเบาะนั่งและชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรง (1st 
Tier OEM) ภายในประเทศมีประมาณร้อยละ 80 
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2.ลูกค้าต่างประเทศ 
ผลิตภัณฑ์ที่ทางบรษิัทฯส่งออกไปยังต่างประเทศนั้น จะจ าหนา่ยให้กับผูผ้ลิตเบาะนั่งและช้ินส่วนส าหรับ

รถยนต์โดยตรง (1st Tier OEM)เท่านั้น ซ่ึงปจัจบุันบริษทัฯได้มีการขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง
ประเทศต่างๆ ได้แก่ ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนเีซีย มาเลเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย อินเดีย และปากีสถานเป็นต้น 
 

มูลค่าและสัดส่วนของการจ าหน่ายในประเทศต่อการจ าหน่ายต่างประเทศ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 
 

แผนงานด้านการตลาด 
บริษทัฯ มีนโยบายที่จะบุกตลาด Asia Pacific โดยเฉพาะ OEM ในประเทศนั้นๆ ซ่ึงบริษทัฯ จะต้องน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์และราคาให้แก่ลูกค้า และต้องพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งคุณภาพและรูปแบบใหเ้ปน็ไปตาม
ข้อก าหนดและความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษทัฯ คือ ผู้ผลิตเบาะนัง่และช้ินส่วนส าหรับ
รถยนต์โดยตรงของผู้ผลิตรถยนต ์ (Original Equipment Manufactures) บริษทัฯ เลง็เห็นว่ายังมีช่องว่างที่จะขยายตลาด
ออกไปได้อีกมาก เนื่องจากความนิยมในเบาะรถยนตท์ี่ใช้วัสดุทีเ่ป็นหนังสัตว์แท้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และ
บริษทัฯ มคีวามพร้อมทั้งทางด้านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และก าลังการผลิต ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษา
ลูกค้าเดิมทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้ ลูกค้าในต่างประเทศของบรษิัทฯ นั้น เปน็ลูกคา้โดยตรงทีบ่ริษทัฯ 
ส่งผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่าย ไม่รวมการที่ผู้ผลิตเบาะนั่งและช้ินส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรงของผู้ผลิตรถยนต์ และ
บริษทัผู้ผลติรถยนต์ น าผลิตภัณฑข์องบรษิัทฯ ไปส่งออกยังต่างประเทศในรปูของรถยนต์ส าเรจ็รูป 

นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ 
นโยบายทางด้านผลิตภัณฑ ์

 ด้วยประสบการณ์ในด้านอตุสาหกรรมหนังเบาะรถยนต์ที่มากกว่า 18 ปี และเป็นบรษิัทผูผ้ลิตที่มขีบวนการ
ตั้งแต่ต้นน้ า (การฟอกหนัง) ไปจนถึงกระบวนการปลายน้ า (การเยบ็) นั้นท าให้ทางบรษิัทสามารถควบคุมการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพได้อย่างใกล้ชิด จึงท าให้มัน่ใจได้ว่าลูกค้าจะได้รบัผลิตภัณฑ์ที่มคีุณภาพ และตรงกับความ
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น สีสัน ลาย Specification ต่าง ๆ  อย่างตรงเวลา 
 รวมทั้ง บริษทัยังมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าใหมอ่ย่างสม่ าเสมอเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับส่ิงแวดล้อม เช่น หนังปลอดสารโครเมียม (Chrome 
Free Leather) รวมถึงไปถึงหนังนวัตกรรมใหม่ เชน่หนงัท้องฟอก (Split Leather) เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 
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นโยบายราคา 

การตั้งราคานั้น บรษิัทฯ จะตัง้ราคาจากต้นทุนแล้วบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ซ่ึงจะค านึงถงึปริมาณ
การส่ังซื้อ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย และการแข่งขันของอุตสาหกรรม รวมทั้งราคากลางที่ก าหนดโดย
ของบรษิัทผู้ผลิตรถยนต์ โดยบรษิัทฯ จะเสนอราคาให้แก่บรษิัทผูผ้ลิตรถยนต์ (ซึ่งบริษทัฯ อาจจะเสนอราคาสูงหรือต่ า
กว่าราคากลางที่ก าหนดโดยบรษิทัผู้ผลิตรถยนต์ก็ได้) เพื่อแขง่ขันกับผู้ทีเ่ปน็ผู้ผลิตหนงัแท้ส าหรับรถยนต์โดยอ้อม 
(2nd Tier OEM) รายอื่นๆ ปัจจบุนัมีผู้ผลิตทั้งหมดในประเทศไทยมีจ านวน 3 – 4 ราย  

 
นโยบายการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษทัฯ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แกลู่กค้าที่เปน็ ผู้ผลิตเบาะนั่งและชิน้ส่วนส าหรับรถยนต์โดยตรง (1st Tier 
OEM) ทัง้ในและต่างประเทศโดยตรง โดยบรษิัทฯ มีฝ่ายการตลาดท าหน้าที่รบัผดิชอบท าการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศเอง    อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีผู้แนะน าลูกค้าให้แก่บรษิทัฯ เพื่อขยายตลาดไปสู่ลูกค้ารายใหม่ทัง้ในและ
ต่างประเทศ บริษทัฯ จะมีการใหผ้ลตอบแทนในรูปค่านายหน้า (Commission) แก่ผู้แนะน านัน้ๆ 
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1. ก าลังการผลิต  

ปัจจุบันบริษัทฯ ด าเนินการผลิตเพียงวันละ 1 กะ ในแต่ละกะมีเวลาในการท างาน กะละ 8 ช่ัวโมง และ
อัตราก าลังการผลิตจากสายการผลิตของ โรงงานแห่งที่ 1 - 7 มีดังต่อไปนี้  

สายการผลิต 
 

ฟอกหนัง 
ย้อมสีพื้น พ่นสีหนัง 

Cut Part เย็บเบาะ Cut Part เย็บ 
เบาะรถยนต ์ รถยนต ์ พวงมาลัย พวงมาลัย 

(ตารางฟุต) (ตารางฟุต) (ตารางฟุต) (ตารางฟุต) (คัน) (วง) (วง) 

ก าลังการผลิตเต็มที ่ 56,571,429 
     

60,104,348  
 

45,991,800   19,601,799  
    

118,200      168,000  
     

108,000  

ปริมาณการผลิตจริงต่อป ี
     

29,036,000  22768687 
 

33,458,273   15,701,073  
      

73,160      100,340  
       

27,906  
อัตราการใช้ก าลังผลิต 51% 38% 72.70% 80% 62% 60% 26% 

 
ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีการหยุดสายการผลิตเพื่อซ่อมบ ารุงเครื่องจักรประจ าปี (Shut Down Period) โดยบริษัทฯ 

ยังด าเนินการตามนโยบายการจัดท าระบบการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทั้ง
เครื่องจักรเก่าและเครื่องจักรใหม่ตามตารางการซ่อมบ ารุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งาน ทั้ งนี้
บริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาเครื่องจักรขัดข้อง  ท าให้ต้องหยุดการผลิตเป็นเวลานาน 
 
 

2. นโยบายการผลิต 
บริษทัฯ มีความมุ่งมั่น และเจตนารมณ์ที่จะเสนอผลิตภัณฑ์หนงัแท้ที่มคีุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า จึงพิถีพิถัน

ทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่ขัน้ตอนการคดัสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังมุ่งเนน้ทีจ่ะพัฒนา
และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนการผลิต จะถูกควบคุม 
ตรวจสอบ และทดสอบโดยบคุลากรผู้เช่ียวชาญและมีความช านาญเฉพาะด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
ตรงตามความต้องการของลูกค้า และลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิตใหเ้กิดขึ้นน้อย
ที่สุด  

ซ่ึงในทุกขัน้ตอนการผลติ บรษิัทฯ มุ่งเนน้ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนถึงการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงเวลา ทั้งนี้ การด าเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดร้ับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหรรมหนัง
ระดับโลก ภายใต้ชื่อ Leather Working Group ซ่ึงเป็นเครื่องยืนยนัได้ดีถึงความส าเร็จและความมุ่งมั่นของบริษทัฯ ที่จะ
พัฒนาการผลิตและการบริการต่อลูกค้า โดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 
ขั้นตอนการผลิต 
ขั้นตอนการผลิตหลัก สามารถจ าแนกเป็น 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 
1.    ขั้นตอนการฟอกหนังสัตว์ 
2.    ขั้นตอนการย้อมสีพื้น 
3.    ขั้นตอน การพ่นสี – อัดลายหนัง 
4.    ขั้นตอนการตัดช้ินงาน 
5.    ขั้นตอนการเย็บ 
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                                                          รูปภาพ  แสดงลักษณะขั้นตอนการ ฟอกหนังสัตว์ 
                               

 
 
 

1. ตารางแสดงรายละเอียดขั้นตอนการฟอกหนังสตัว ์

การตรวจสอบหนังเค็ม ขั้นตอนการตรวจสอบหนังเค็มทีน่ าเข้ามา ก่อนจะน าเข้าสู่ขัน้ตอนการผลิตต่อไป 
Salted hides process Salted hides incoming inspection prior to further process 
การปั่นหนงั ขั้นตอนการปั่นหนัง เพื่อล้างคราบสิ่งสกปรกต่าง ๆ หลุดออกจากผิวของหนัง 
Liming process Paddle drum operates in a rotating motion to further remove material from skin 
กากถากหนัง ขั้นตอนการถากหนงั เพื่อขจัดสิ่งสกปรก,ไขมัน และพังผืดที่ติดอยูบ่ริเวณท้องให้หลดุไป 
Fleshing process To eliminate fat fitrous tissue and clean the flesh side 
การผ่าหนังปูน ขั้นตอนการผ่า เพื่อแยกช้ันระหว่างส่วนผิว และส่วนท้องของหนังออกจากกัน 
Splitting process Split to separate the grain from second layer to achieve the required thickness at lime stage 
การสุกหนัง ขั้นตอนการสุกหนงั ใหเ้ป็นหนงัเขียวโดยการผ่านเคมี เพื่อให้หนงัมีความนิ่มและแข็งแรง 
Tanning process Tan the hides to wet blue chemical process to add softness strength to the fiber of the hide 
หนังเขียว หนังเขียว คือหนังที่ผ่านการฟอกหนัง เพื่อรอน าเข้าสู่ขัน้ตอนการยอ้มหนัง 
Wet blue The hides which have been finished tanning prior to re-tanning in the next step 
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2.รูปแสดงลักษณะขั้นตอนการยอ้มสีพื้น 

 
ตารางแสดงรายละเอียดขั้นตอนการย้อมสีพื้น 

การรีดน้ า ขั้นตอนการรีดเอาน้ าออกจากหนงัเขียว เพื่อให้หนังไม่แห้งและเปยีกจนเกินไป 

Samming process 
Squeezing out water from wet blue by feeding through a compression roller to achieve proper 
moisture content. 

การเชียเต้ ขั้นตอนการขัดเอาหนังส่วนท้องออกจากหนังเขียว เพื่อให้หนงัมีความหนาตามที่ก าหนด 
Shaving process Paddle drum operates in a rotating motion to further remove material from skin 
การย้อมสีพืน้ ขั้นตอนการย้อมสีพื้นให้ติดกบัตวัหนัง เพื่อให้ได้สีพื้นตามความตอ้งการ 

Retanning process 
Retanning is the process where color is introduced to dye the hides. Completion of this process 
result in crust 

การขึงหนัง ขั้นตอนการขึงหนัง เพื่อท าใหห้นงัแห้งเรียบ และยืดออก (ลดการหงิกงอและพับของหนัง) 
Toggling process Toggling stretches out the hides and removes moisture 
การแวคคั่ม ขั้นตอนการรีดหนงัเพื่อท าใหห้นงัแห้งเรียบ และยืดออก(ลดการหงิกงอและพับของหนัง) 
Vacuuming process Vacuuming is process to ironing and removes moisture out of the hides 
การเชียผิว ขั้นตอนการขัดผิวของหนังให้มีความเรียบเสมอกันทั่วทัง้ผืน และลบรอยต าหนติ่าง ๆ ของหนัง 

Buffing process 
This operation is carried out to remove various natural marks from the grain side, scars, bites 
brands, etc. 

การปั่นหนงั ขั้นตอนการปั่นหนัง เพื่อล้างคราบสิ่งสกปรกต่าง ๆ หลุดออกจากผิวของหนัง 
Soft milling process Paddle drum operates in a rotating motion to further remove material from skin 
การตุ๋นหนงั ขั้นตอนการตุน๋หนังให้หนงัมีความนิ่มเพิ่มขึน้และหนังจะมีความแบน(หนังไม่ฟู) 
Crust staking process A massaging like process which adds softness and uniformity to the hide. 
หนังพื้นรอพน่ส ี หนังพื้น คือหนงัทีผ่่านการฟอกและย้อมสีพื้นหนัง เพื่อรอน าเข้าสู่ขั้นตอนการพ่นสี 
Crust  The leather which has been proceed tanning and re-tanning ,in order to go to finishing process 
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3.รปูแสดงลักษณะขั้นตอนการพน่สี - ลายหนัง 

 
 
 
ตารางแสดงรายละเอียดขั้นตอนการพ่นสี – อัดลายหนัง 

การตุ๋นหนงั ขั้นตอนการตุน๋หนังให้หนงัมีความนิ่มเพิ่มขึน้และหนังจะมีความแบน(หนังไม่ฟู) 
Crust staking process A massaging like process which adds softness and uniformity to the hide. 
การทาส ี ขั้นตอนการทาสีเพื่อรองสีพื้นบนตัวหนัง 
Color coating process To apply the base color on to the grain surface. 
การกลิ้งเงา ขั้นตอนการท าใหห้นังเรียบ เพื่อให้ง่ายต่อการพ่นสี 
Roller ironing process Iron leather to achieve an even surface to accept the color coat. 
G-ROLLER ขั้นตอนการทาสี เพื่อกลบต าหนิตา่ง ๆ บนตัวหนัง 
G-Roller process Coating pigment on grain surface to reduce the marks. 
การพ่นสีหนัง ขั้นตอนการพ่นสีทีต่ัวหนงั เพื่อให้ได้สีตามความต้องการ 
Spray process Spray color pigment on surface grain. 
การอัดลาย ขั้นตอนการอดัลายลงบนหนังผืนส าเร็จรูป 
Emboss process To emboss on the finishing leather. 
การพ่นเงา ขั้นตอนการพ่นเงาลงบนหนังผนืส าเร็จรูป 
Top coat process Spray the top coat on the finishing leather. 
การตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบต าหนิต่าง ๆ ของตัวหนัง 
Visual inspection Hide inspection process to avoid natural markings and process defects. 
การวัดฟุต ขั้นตอนการวัดขนาดพื้นที่ตารางฟุตของหนังส าเรจ็รูป 
Measuring sq. ft. Measure area of finished leather in square feet. 
หนังส าเร็จรูป หนังท าสีส าเร็จ เพื่อรอน าเข้าสู่ขัน้ตอนการบรรจุขายเป็นหนังผืน หรือตัดขายเปน็ชิ้นงาน 
Finishing leather Completely finishing leather for packing and sale out by whole or cut piece condition. 
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4.รูปแสดงลักษณะขั้นตอนการตดัชิ้นงานส าเร็จรูป 

 
 
ตารางแสดงรายละเอียดขั้นตอนการตัดชิ้นงานส าเร็จรปู 

การวาด ขั้นตอนการวาดแบบตามรปูร่างทีก่ าหนดไว้บนกระดาษ ให้ได้ช้ินงานตามรูปแบบที่ต้องการ 
Draw process Drawing pattern with limit zone as per required lay out 
การปั๊มหนงั ขั้นตอนการปั๊มแบบกด โดยใช้มีดตัดหนังให้ขาดตามรูปร่างและขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ 
Press cut process Hydraulic press cut by pattern design tooling 
การเจาะร ู ขั้นตอนการเจาะรเูพื่อท าลวดลายต่าง ๆ บนช้ินงานหนัง ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ 
Perorate process Make the desire logos pattern on the leather by perforating method 
การปั๊มโลโก ้ ขั้นตอนการปั๊มโลโก้เพื่อท าลวดลายต่าง ๆ บนช้ินงานหนัง  ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ 
Press logo process Make the desire logos pattern on the leather by perforating method 
การท าความสะอาด ขั้นตอนการท าความสะอาดช้ินงาน เพื่อก าจัดคราบสกปรก คราบดนิสอเทียนหรือฝุน่หนงั 
Cleaning process Clean the surface of the leather to eliminate dust and dirty slough 
การจัดคัน ขั้นตอนการจัดคัน เพื่อรวบรวมช้ินงานใหค้รบจ านวนตามที่ระบุขา้งกล่อง 
Grouping process Group the cut pieces of the leather to meet the inquiry quantity 
การตรวจสอบขั้นสุดท้าย ขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อตรวจจบัข้อบกพร่อง และคัดแยกของเสียไม่ให้ส่งถึงลูกค้า 
Final inspection process Inspect the products and sort out the defective, not escape to customer 
การบรรจ ุ ขั้นตอนการบรรจุช้ินงานลงภาชนะที่ใชจ้ัดเกบ็ และป้องกนัสินค้าเสียหายจากการจัดส่งสินค้า 
Packing process Put the leather into the standard packaging and ready for delivery 
ชิ้นงานตัดส าเร็จรูป ช้ินงานตัดส าเร็จรูป พร้อมส่งลูกค้า 
Leather cut part the leather which completed cutting put inside the package 
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5.รูปแสดงลักษณะขั้นตอนการเย็บชิ้นงานเบาะรถยนต ์

 
ตารางแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเย็บชิ้นงานเบาะรถยนต ์
 

การตรวจสอบรับเข้า ขั้นตอนการตรวจสอบรบัเข้าวัตถดุิบ ส าหรับงานเย็บก่อนจะน าเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตต่อไป 
Incoming process Inspect the incoming raw material prior to further production process 
การตัดวัตถุดิบ ขั้นตอนการวัตถุดบิ ประเภทฟองน้ า, พีวีซี, ผ้าต่าง ๆ ส าหรับใช้ในขั้นตอนการเย็บ 
Cutting process Raw material cutting such as several foam, PVC and fabric use for sewing 
การจัดเตรียมวัตถุดบิ ขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อความสะดวก และควบคุมจ านวนวัตถุดิบในการผลิต 
Preparation process The raw material preparation to match with production quantity and convenience 
การเย็บ ขั้นตอนการเย็บ เป็นการน าช้ินงานต่าง ๆ มาเย็บรวมกัน ตามมาตรฐานการผลิตของลูกค้า 
Sewing process The cut parts sewing assembly together based on customer standard 
การตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบต าหนิต่าง ๆ ของตัวหนัง 
Visual inspection Inspect the products and sort out the defective, not escape to customer 
การบรรจ ุ ขั้นตอนการบรรจุช้ินงานลงภาชนะที่ใชจ้ัดเกบ็และป้องกันสินค้าเสียหายจากการจัดส่ง

สินค้า 
Packing process Put the leather into the standard packaging and ready for delivery 
ชิ้นงานเย็บส าเร็จรูป ช้ินงานเย็บส าเรจ็รูป พร้อมที่จะประกอบเป็นเบาะส าหรับใช้ในรถยนต ์
Finishing good The finished trim cover sewing ready for car seat assembly 
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การวิจัยและพฒันา  
  
 เมื่อพิจารณาถึงการแข่งขนัในอตุสาหกรรมหนังเบาะรถยนต์แล้วนัน้ ผลิตภัณฑ์ที่เปน็ที่ยอมรบัในตลาดจ าเปน็
จะต้องผ่านมาตรฐานของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าวจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดังนั้น 
การวิจัยและพัฒนาเป็นองคป์ระกอบส าคัญอันดบัต้น ๆ ที่บรษิัทไมส่ามารถจะละเลยได้ ประกอบกับเป้าหมายของ
บริษทัที่ต้องการเปน็หนึง่ในผู้ผลติชิ้นส่วนหนังแท้ส าหรับอุตสาหกรรมเบาะรถยนตข์องเอเชีย บรษิทัจึงมุง่เนน้และให้
ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research & Development) รวมทั้งยังลงทุนทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย,์ 
เครื่องจักร, เครื่องมือการทดสอบ เพื่อให้การด าเนนิงานทางด้านการวิจัยและพัฒนา สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการผลิต คุณภาพ และการลดต้นทุน รวมทัง้การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน 
 
 ในปจัจบุัน บรษิทัมีนโยบายมุ่งมัน่พัฒนาคุณภาพสินค้า มีการปรับปรุงเครื่องจักรให้มคีวามเหมาะสม 
ทันสมัย และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด รวมทั้งผู้บริโภคทุกระดับอย่างตอ่เนื่อง โดยไดน้ า
มาตรฐานคุณภาพและข้อก าหนดต่าง ๆ ของค่ายรถยนต์ (OEM) มาเป็นบรรทดัฐานขัน้ต่ าในการพัฒนาสินค้า และให้
เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) ซ่ึงผลิตภัณฑ์หนังฟอก
ย้อม และขบวนการผลิตที่บรษิัทมุ่งเน้นท าการวิจับและพัฒนา มีดังนี ้
 

1. การวิจัยและพัฒนาหนัง “CLEANING LEATHER” 

 

สีที่เป็นที่นิยมส าหรับการท าเบาะหนังแท้มีอยู่ด้วยกัน 3 สี คือ สีด า, สีเบจ และสีเทา ซ่ึงถ้าหากเกิดคราบรอย

เปื้อนบนหนังแล้ว คงต้องหาวิธีท าความสะอาดกันยกใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเบาะรถยนต์ของคุณเป็นสีเบจหรือเทา 

จะเห็นร่องรอยคราบสกปรกหลังจากการท าความสะอาดอยู่ไม่มากก็น้อย ซ่ึงคงเป็นที่ไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งส าหรับผู้รัก

รถยนต์เป็นชีวิตจิตใจ ดังนั้นเองทางบริษัทจึงมีการวิจัยและพัฒนาหนังที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถท าความสะอาด

ออกได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ทิ้งร่องรอยคราบสกปรกไว้ ไม่ว่าเบาะหนังของคุณจะเป็นสีด า, สีเบจ, สีเทา หรือสีอื่นใดก็

ตาม ที่ส าคัญยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพตามค่ายรถยนต์เอาไว้ ซ่ึงคาดว่าน่าจะน าเสนอลูกค้าได้ภายในไตรมาสที่ 

4/2559 

2.  การวิจัยและพัฒนาเศษหนังจากกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาเป็นโปรตีนอาหารสัตว์ 
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 สืบเนื่องจากวิจัยและพัฒนาเศษหนังจากกระบวนการผลติและน ามาพัฒนาและสกัดเป็นโปรตีน ซ่ึงปัจจุบนั
ทางบรษิัทสามารถพัฒนาและสกัดเปน็โปรตนีน้ าได้ส าเรจ็เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นเคมีภัณฑ์ส าหรับใช้
ในอุตสาหกรรมไดห้ลากหลายอุตสาหกรรม  ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการน าโปรตนีน้ าที่ได้มาวิจัยและพัฒนาต่อให้อยู่
ในรูปของโปรตีนผงส าหรับเปน็อาหารสัตว์ โครงการนี้น่าจะน าเสนอให้กับลูกค้าที่ต้องการได้ภายในไตรมาสที่ 
1/2560 
 

3. การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาเป็นคอลลาเจน 
 
เป็นโครงการที่เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิต ซ่ึงโดยวัตถุดิบที่เหลือใช้นี้จะถูกขาย

หรือท าลายไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นทางบริษัทจึงได้มีการศึกษาว่าวัตถุดิบเหลือใช้นี้จะสามารถน าไปเพิ่มมูลค่าได้
อย่างไร โดยจาการศึกษาพบว่าสามารถน าไปสกัดเป็นคอลลาเจนบริสุทธ์ิได้ ดังนั้น ทางบริษัทจึงท าการวิจัยและพัฒนา
วัตถุดิบเหลือใช้นี้ให้เป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ ซ่ึงคาดว่าการวิจัยและพัฒนานี้จะสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1/2560 

การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย 
 

วัตถุดิบส าคัญทีใ่ช้ในการผลิตคือ หนังสัตว์ และสารเคมีส าหรับฟอกย้อม บริษัทฯ พิจารณาจากคุณภาพ ราคา 
และความตรงต่อเวลาในการส่งมอบเปน็หลัก โดยมีการส่ังซื้อวัตถุดิบทัง้จากในและต่างประเทศ ดังนี้ 

 
มูลค่าและสัดส่วนการสั่งซือ้วัตถดุิบปี 2556 ถึง 2558 

 
 

      
 

วัตถุดิบ 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
หนังสัตว์ 930.30 70% 543.92 67% 432.98 63% 
สารเคม ี 391.22 30% 262.32 33% 255.7 37% 
รวม 1,321.52 100% 806.24 100% 688.68 100% 
              

มูลค่าสัดส่วนการซือ้วัตถุดบิจากในและต่างประเทศ ป ี 2556 ถึงปี 2558 
          

 
วัตถุดิบ 
(ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 
ในประเทศ 516.03 39% 289.44 36% 83.24 12% 
ต่างประเทศ 805.49 61% 516.80 64% 605.44 88% 

รวม 1,321.52 100% 806.24 100% 688.68 100% 

 
หนังสัตว ์

 บริษทัฯ จัดหาหนังสัตว์ ได้แก่ หนังโคหรือหนังกระบือดบิทีผ่่านกระบวนการแปรสภาพโดยการหมักเกลือ
หรือดองเกลือเพื่อใหเ้ปน็หนังเค็ม โดยสามารถจัดหาจากผูค้้าทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ ทั้งนี้ บรษิัทฯ จะ 
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ซ้ือหนังสัตว์ที่มีคุณภาพโดยตรงจากผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นผู้ผลิตหนังเค็มที่มีโรงงานฆ่าสัตว์เอง หรือ
เป็นโรงงานที่ผลิตหนังเค็มจากการซ้ือหนังดบิแล้วน ามาหมักเกลือหรือดองเกลือ โดยการซ้ือจากต่างประเทศ ได้แก่ 
เยอรมนี อเมริกากลาง บราซิล เวียดนาม มาเลเซีย  ส าหรับระยะเวลาในการส่ังซื้อวัตถุดิบหนังเคม็จากผู้ค้าในประเทศ
ประมาณ 7 วัน และจากต่างประเทศประมาณ 30 - 75 วัน  
 

สารเคมี 
บริษทัฯ จัดหาสารเคมีส าหรบัฟอกย้อมจากผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ในประเทศและต่างประเทศ โดยการซ้ือจาก

ต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เอเชยีกลาง ซ่ึงมีระยะเวลาในการส่ังซื้อวัตถุดิบสารเคมีจากผู้ผลติใน
ประเทศประมาณ 15 - 30 วัน และจากต่างประเทศประมาณ 30 - 45 วัน และบริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสต็อก
สารเคมีเปน็ระยะเวลาประมาณ 90 วัน 

 
สภาพปัญหาเกี่ยวกบัวัตถุดิบ 

 ที่ผ่านมา บริษทัฯ ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนหนังสัตว์และสารเคมีส าหรับการฟอกซ่ึงเปน็วัตถุดิบที่
ส าคัญ เนื่องจากบริษทัฯ มีนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดหาวัตถุดบิหลายรายที่ไดคุ้ณภาพและมีการติดต่อทางธุรกิจกนั
มาเป็นระยะเวลานาน โดยจะมกีารประเมินผู้จดัหาวัตถุดิบทุกเดอืนทั้งในด้านคุณภาพวัตถุดิบ ปริมาณในการจัดสง่ 
ตลอดจนระยะเวลาในการน าส่ง จนเป็นที่มั่นใจว่าบริษทัฯ จะมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการ
ผลิตของบรษิัทฯ และจากการที่บรษิัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์รายใหญ่และด าเนินธุรกิจต่อเนือ่งมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน และมีความสัมพันธ์อันดีกับผูจ้ัดหาวัตถุดบิทุกราย ท าให้สามารถจัดหาวัตถุดบิที่มีมาตรฐานมาใช้ในการผลิต
ได้อย่างเพียงพอในราคาต้นทนุทีส่มเหตุสมผล นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังได้แสวงหาแหล่งวัตถุดิบส ารองกระจายไปทั่ว
ประเทศและทั่วโลกทุกภูมิภาคเพือ่ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดบิในอนาคต อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบหนังโคและหนัง
กระบืออาจมคีวามเสี่ยงจากการเน่าและเสียหายได้ง่าย หากมีการเก็บสต็อกวัตถุดิบนานเกินไป บรษิัทฯ จึงต้องบรหิาร
การเก็บวัตถุดิบหนังเค็มก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตให้ไม่เกินระยะเวลา 7 วัน 
 ทั้งนี้ ในระยะหลายปทีี่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการส่ังซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จดัจ าหน่ายรายใดรายหนึ่งเกนิ
กว่าร้อยละ 30 ของยอดซ้ือวัตถุดิบรวม เนื่องจากมีนโยบายทีจ่ะกระจายการซ้ือวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผูจ้ัดจ าหน่าย
หลายราย เพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากผู้ผลติหรือผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหนึง่ 
 

ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
 ขั้นตอนการฟอกหนังจะมีวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ เศษหนังเค็มที่ผ่านกระบวนการฟอก ที่เรียกว่า “หนงักาว” ซ่ึง
เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By Product) โดยสามารถขายต่อเพื่อเปน็วัตถุดิบให้แก่ผู้ผลิตอาหารและของเล่นสุนัขต่อไป จงึ
ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการฟอกหนังจะก่อให้เกิดน้ าเสีย โดยน้ าเสียที่เกิดจากขัน้ตอน
การผลิตจะได้รบัการบ าบดัโดยผา่นระบบบ าบดัน้ าเสียก่อนปล่อยทิ้ง ทั้งนี้ ระบบบ าบดัน้ าเสียจะเป็นบ่อบ าบัดน้ าเสียที่
ทางโรงงานเปน็ผู้ท าการบ าบัดน้ าเสียด้วยตัวเอง และผ่านการตรวจจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยกากโครเมียมที่
เหลือจากกระบวนการบ าบัดจะถกูแยกออก และน าไปฝังกลบทีศ่นูย์ควบคุมมลพิษ  
 ส าหรับขั้นตอนการผลิตในส่วนของการตัดแต่งหนัง จะเกิดวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ เศษหนงัทีผ่่านกระบวนการ
ฟอกและย้อมสีและเศษหนังเสีย(ขี้หนงัเชียเต)้  ซ่ึงส่วนของเศษหนังที่ผ่านกระบวนการฟอกและยอ้มสี บริษัทฯ ได้น า
กลับไปใช้เป็นวัตถุดบิในการผลติรองเท้า SAFETY SHOE ภายในช่ือ “BLACK BISON” ภายใต้การด าเนินงานของ
บริษทัในเครือคือ บริษทั อินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากัด ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการน าของทีเ่หลือจากกระบวนการไปก่อใหเ้กิด
มูลค่าเพิ่มเติม 
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ส่วนเศษหนังเสีย (ขีห้นงัเชียร์เต)้  เนื่องจากเปน็ของเสีย บรษิทัฯ จึงไดท้ าการว่าจ้างบริษทัฯภายนอกที่ได้รับ
ความเชื่อถือในด้านการท าลายของเสียหรือขยะอุตสาหกรรม เพื่อน าไปท าลายตามกรรมวิธีที่ไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และถูกต้องตามกฎหมาย และยังได้มีการพัฒนาเพื่อน ามาท าใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มด้วย 
 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดป้ฏบิัติตามข้อก าหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงมีการ
ตรวจสอบในระยะเวลาตามก าหนดอย่างสม่ าเสมอ ที่ผ่านมา บรษิัทฯ สามารถปฏิบัตติามกฎหมายและข้อก าหนดของ
ทุกหน่วยงานที่ก ากับดูแลได้ทุกประการ โดยไม่มีประวัติการท าผดิเกี่ยวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทั้งนีต้ั้งแต่ 31 
ธันวาคม 2548 บริษัทฯ ไม่มขี้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
 

3.ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ 
 
สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน Porter’s 5 Forces 
 
 ปัจจุบนัธุรกิจหนงัเบาะรถยนต์ไดร้ับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากคุณภาพที่คงทน ท า
ความสะอาดง่ายและช่วยเสริมความหรูหราให้กับรถยนต์  ท าให้ธุรกิจผลิตหนังเบาะรถยนต์เริ่มมีความรุนแรงในการ
แข่งขนัมากขึ้น และเป็นสินค้าทีต่้องการของตลาด แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการผลิตเบาะหนังต้องใช้ความช านาญเป็น
พิเศษ ทั้งการฟอกหนัง การย้อมการผลิต ทั้งยังต้องมีการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงมีการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยค่ายรถยนต์ ซ่ึงแต่ละค่ายรถยนต์ก็มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน  รวมทั้งยงัต้องใช้เงนิทุนอย่าง
มากทั้งในเรื่องของเครื่องจักร วัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการทดสอบ ตรวจสอบต่าง ๆ  
 

1. Rivalry Among Current Competitors (การแข่งขันภายในอตุสาหกรรม)  
 

บริษทัทีผ่ลิตหนงัส าหรับเบาะรถยนต์ สามารถแบ่งออกได้เปน็ 2 ประเภทคือ ธุรกิจทีป่ระกอบการโดยคน
ไทย และธุรกิจที่ประกอบการโดยบริษทัข้ามชาติที่มาลงทุนในไทย หรือส่งสินค้ามาขายยังประเทศไทย  อุตสาหกรรม
ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีย่อมมีการแข่งขันกนัสูง เช่น การแข่งขนัใน ด้านราคา การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การ
สร้างความแตกต่างในตัวผลิตภัณฑ์  ความเข้มข้นของภาวะการณ์แข่งขนั ซ่ึงจะมีมากน้อยเพียงใดย่อมเป็นผลจาก
ปฏิกิริยาของปัจจัย จ านวนคู่แข่งขัน ในตลาดนั้นๆ  ความเจริญเตบิโตของตลาด ต้นทุนในการผลิต  ซ่ึงต้นทุนในการ
ผลิตเปน็ปจัจัยหลักในการท าให้เกิดความต่างทางด้านราคา  ว่าจะสามารถแข่งขันในตลาดไดห้รือไม่  ดังนั้นการ
ควบคุมต้นทนุคือปัจจัยหลักในการด าเนินงาน 
 ในส่วนของธุรกิจที่เป็นของคนไทยเองนัน้ ยังมีผูป้ระกอบการไม่มากที่จะสามารถผ่านการตรวจสอบและ
ผ่านมาตรฐานจากค่ายรถยนต์ต่าง ๆ เนื่องจากผูป้ระกอบการจ าเป็นทีจ่ะต้องมีความช านาญและประสบการณ์ในการ
ผลิต รวมทั้งยังจะต้องลงทนุในสว่นของการวิจัยและพัฒนาสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพที่
ทางค่ายรถยนต์ได้มีการปรับเปลีย่นตลอดเวลา  

ในส่วนของธุรกิจที่เป็นของบริษทัข้ามชาตินั้น ต้องยอมรับว่าผูป้ระกอบการแต่ละรายนั้น มทีั้งความช านาญ 
ประสบการณ์ การวิจัยและพัฒนา เงินทุน และได้เปรียบในด้านของการแข่งขนัระดบัโลก เนื่องจากมีสาขาอยู่ในหลาย
ประเทศ และยังสามารถควบคมุสินค้าให้มีมาตรฐานเดียวกันไดอ้ีกด้วย แต่บริษทัข้ามชาติเหล่านี้ ส่วนใหญ่การ
ตัดสินใจต่าง ๆ จะขึน้อยู่กับบรษิัทแม่เป็นหลัก ดังนัน้ จึงมขี้อเสียเปรียบในเรื่องของเวลาที่จะตอ้งรอคอยค าตอบจาก
บริษทัแม่  
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจงึจ าเป็นจะต้องผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของค่ายรถยนต์ และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าด้านเบาะหนงัรถยนต์ในภูมิภาค
อาเซียน 
 

2. Bargaining  Power of Suppliers (อ านาจการตอ่รองของ Suppliers)  
 

วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมหนังส าหรับเบาะรถยนต์ คงหนีไม่พ้น หนังเค็ม (Salted Hide) และเคมีภัณฑ ์( 
Chemical )ซ่ึงราคาของหนังเค็มนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด คณุภาพ และอุปสงค์ อุปทาน ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ   
และหนังเค็ม (Salted Hides) นั้น ยังเป็นวัตถดุิบส าคัญส าหรบัอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สินค้าแฟช่ัน เช่น รองเท้า 
กระเป๋า เข็มขัด ฯลฯ จึงเปน็เรื่องยากในการที่จะท าให้ราคาหนังเคม็ (Salted Hides) นั้นมีราคาทีค่งที่  

เคมีภัณฑ์ ( Chemical ) คือวัตถดุิบอีกชนิดที่ถือว่าเป็นตน้ทนุหลกัของอุตสาหกรรมหนังส าหรับเบาะรถยนต ์
ซ่ึงทางบรษิัทสามารถต่อรองกับทาง Supplier ได้ เนื่องจากบรษิัทซื้อเป็นจ านวนมากในแต่ละครั้ง ประกอบกับการที่
บริษทัสามารถส่ังซื้อเคมีภัณฑ์กับบริษทัแม่ที่อยู่ต่างประเทศได้โดยตรง จึงท าให้สามารถลดต้นทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม ทางบริษทัยังต้องมกีารประเมินแผนการผลิตล่วงหนา้ และท าการส่ังซื้อหนังเค็ม (Salted Hide) 
ไว้ล่วงหน้า โดยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตล่วงหน้า โดยให้ไดท้ั้งคุณภาพ ราคา ที่เหมาะสม    
 

3. Bargaining Power of Customer (อ านาจการต่อรองของลูกคา้) 
 

เมื่อมองถึงการผลิตภัณฑเ์บาะหนงัรถยนต์   เบาะหนังรถยนตจ์ัดเป็นสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแต่ละ
ผู้ผลิต  ซ่ึงผู้ซื้อจะสามารท าการ switching cost เปลี่ยนไปใช้สินค้าลูกค้ารายอื่นได้โดยไม่ยากนัก จึงท าให้ลูกค้ามีอ านาจ
ต่อรองกับผูผ้ลิตมากพอสมควร  

ตลาด OEM เป็นตลาดกลุม่ลูกค้าโรงงานผูผ้ลิตอุตสาหกรรมรถยนต์ ซ่ึงจากการที่รัฐบาลไทยให้การ
สนับสนุนบรษิัทผู้ผลิตและประกอบรถยนตจ์ากหลายประเทศเข้ามาขยายฐานการผลิตในประเทศไทยให้มากขึ้น โดยมี
เงื่อนไขในการใช้ช้ินส่วนยานยนต์ภายในประเทศให้มากขึน้ (Local contents) ท าให้บริษทัผู้ผลิตและประกอบรถยนต์
จึงจ าเป็นต้องหนัมาใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแทนการน าเข้า  เป็นผลให้อ านาจต่อรองของบรษิทัผู้ผลิตไทยมีอ านาจ
ต่อรองเพิ่มมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ดี  จากสภาวะดังกล่าวท าให้ผู้ผลิตรถยนต์ในปัจจบุันหากลยุธต่าง ๆ มาท าการต่อรอง
ทางธุรกิจ  โดยวิธีการต่อรองทีป่ระสบผลส าเรจ็อย่างหนึ่งก็คือการท าการประมาณการและรวม Order จากหลาย ๆ 
ประเทศและใช้ปริมาณที่มีมากขึน้เปน็ฐานในการต่อรองราคา หรอืที่เราเรียกว่า Global  Sourcing  ดังนั้นอ านาจการ
ต่อรองจึงตกไปอยู่ในมอืของค่ายรถยนต์เสมอ และเมื่อทางค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ได้จัดท าระบบ Global Sourcing แล้ว  
หลังจากท าการผลิตไปไม่นานทางค่ายรถยนตจ์ะมีกิจกรรม ลดต้นทุน  และกิจกรรมลดตน้ทนุของทางค่ายรถยนต์อีก
วิธีหนึ่งก็คือการท า Localization Sourcing ส่งผลให้อ านาจทั้งหมดตกอยู่ในมือของทางค่ายรถยนต์แต่เพียงฝ่ายเดียว   

ส่วนตลาด After Market หรือตลาดทดแทน เปน็ตลาดที่มีกลุ่มลูกคา้เป็นผู้ใช้รถทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนเบาะ
จากเดิมเป็นเบาะหนังเพื่อทดแทนเบาะเดิมที่ตดิมาจากโรงงานหรือเส่ือมสภาพไป เป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมาก 
จึงท าให้ลูกค้ามีทางเลือกที่ดใีนการเลือกซ้ือสินค้าที่ตนเองพอใจมากที่สุดเปน็ผลท าให้อ านาจต่อรองในของลูกค้ามี
มากกว่าผู้ผลิต 
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4. Threat of Substitute Products or Services (ภัยคุกคามจากสนิค้าทดแทน) 
 

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทีจ่ะน ามาท าเป็นเบาะรถยนต์ ประกอบไปดว้ย ผลิตภัณฑ์ผ้าก ามะหยี่, ผลิตภัณฑ์หนัง
เทียม (PVC, PU) ซ่ึงแต่ละผลิตภณัฑ์ก็จะมีข้อดีและข้อด้วยที่แตกต่างกัน  

ผลิตภัณฑ์ผา้ เป็นวัสดุที่นิยมน ามาท าเป็นเบาะรถยนต์ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเหมาะกับรถยนต์ขนาดเล็ก (Eco Car) 
เพราะเนื่องจากราคาผ้าก ามะหยี่ถกูกว่าราคาหนัง ไม่อมความร้อน มีผิวสัมผัสที่ดีกว่าหนังเทียม  ซ่ึงไม่เป็นที่นิยมน าไป
ใส่ในรถยนตท์ี่เป็นระดับกลาง – ใหญ่ และยังมีผูบ้ริโภคอีกจ านวนมากที่เมื่อซ้ือรถยนต์แล้ว น ารถยนต์ไปเปลี่ยนเบาะ
ผ้าเป็นเบาะหนังในภายหลัง เนื่องจากเบาะหนังใหค้วามรู้สึก หรูหรา มีรสนิยม คงทน ท าความสะอาดได้ง่าย เมื่อ
เปรียบเทียบกับเบาะผ้า 
 ผลิตภัณฑ์หนังเทียม (PVC, PU) เปน็อีกผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาเป็นวัสดุทดแทนหนังแท้ในการผลิตเบาะ
รถยนต์ นอกจากราคาที่ถูกกว่าหนังแท้แล้ว ผลิตภัณฑ์หนงัเทียม (PVC, PU) ยังมีข้อดีอีกคือ มคีวามแข็งมากกว่าหนัง
แท้ แต่ถ้าหนังเทียมนุ่มกว่า นั้นไม่ได้มาจากตัวของมันเอง แต่มาจากวัสดุที่บุอยู่ข้างใน ไม่เก็บความช้ืน และท าความ
สะอาดได้ง่ายที่สุด แต่ก็ยังมีข้อเสียกล่าวคือ อมความร้อน ผิวสัมผัสไม่สบาย อบ ไม่ทนทานเท่ากับวัสดุอื่น  
 ดังนั้นค่ายรถยนต์ต่าง ๆ จึงนิยมใช้หนังแท้ผสมกับผลติภัณฑ์หนงัเทียม (PVC, PU) ในการผลิตเบาะรถยนต ์
โดยใหผ้ลิตภัณฑ์หนังแท้ในส่วนของที่มีการสัมผัสโดยตรง และใช้ผลิตภัณฑ์หนังเทียม (PVC, PU) ในส่วนของที่
ไม่ได้มีการสัมผัสมาก หรืออยู่ในมุมที่มองไม่เห็น เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุน 
 

5. Threat of New Entrants (ภัยคุกคามจากผู้แข่งขนัหน้าใหม)่ 
 

อุตสาหกรรมฟอกหนังนัน้เป็นอตุสาหกรรมที่ต้องใชเ้งินลงทุนและเงินหมุนเวียนสูง ซ่ึงมีผู้ประกอบการอยู่
ประมาณ 130 โรงงาน ที่ขึน้ทะเบยีนกับสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง และในนัน้มีอยู่เพียงไม่ก่ีรายที่สามารถผลิตหนัง
ส าหรับเบาะรถยนต์ได้ ถ้าหากถามว่าบริษัทที่เป็นของคนไทยทีจ่ะพัฒนาตัวเองจนมาเปน็ผู้แข่งหน้าใหม่นั้น อาจจะต้อง
ใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง แต่ถ้าหากถามถึงบริษัทข้ามชาติที่สามารถผลิตหนงัส าหรับเบาะรถยนต์ไดแ้ล้ว และยังไม่ได้
เข้ามาท าการตลาดทีเ่มืองไทยนัน้ มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า 

อีกส่วนหนึ่งทีจ่ะต้องค านึงถงึคือบริษทัข้ามชาติทีจ่ะเข้ามาลงทนุในไทย ก็นับได้ว่าเป็นผู้แข่งขนัหน้าใหม่
ด้วยเช่นกัน บรษิัทที่น่าจะต้องใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ คือ  PT. Mastrotto Indonesia ซ่ึงเปน็บรษิัทในเครือของ Gruppo 
Mastrotto Leather Group บริษทัแม่อยู่ทีป่ระเทศอติาลี ซ่ึงถือว่าเป็นคู่แขง่ทีค่่อนข้างจะแข็งแกร่ง ทั้งในด้านการผลิต
และการรับออเดอรท์ี่เล็กน้อยได ้ อย่างไรก็ตาม บริษัทข้ามชาตยิังมีข้อเสียเปรียบอยู่ก็คือ การตัดสินใจยังคงต้องเป็น
บริษทัแม่ ซ่ึงจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจค่อนข้างนาน และความพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศไทยนัน้ จะ
แตกต่างกับผู้บริโภคที่อยูต่่างประเทศ ซ่ึงทางบรษิัทยงัสามารถใช้ข้อได้เปรียบตรงนีใ้นการแข่งขันกับผู้แข่งขันหน้า
ใหม ่
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
ลักษณะส าคัญของทรพัย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ตารางแสดงทรพัย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธรุกิจของบรษิัทฯ ณ  31 ธันวาคม 2558 

รายการ มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 

ที่ดิน /1 702.80 เจ้าของ เป็นหลักประกันเงินกู้กับ  
ธ.กสิกรไทย   วงเงิน 500    ล้านบาท 
ธ.ไอซีบีซีฯ    วงเงิน 557     ล้านบาท 
ธ.ซีไอเอ็มบีฯ วงเงิน 498.2 ล้านบาท 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 329.97 เจ้าของ 
เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 413.30 เจ้าของ, เช่าซ้ือ 

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้
ส านักงาน 

7.46 เจ้าของ - 

ยานพาหนะ 6.6 เจ้าของ, เช่าซ้ือ - 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 4.13 เจ้าของ  

เครื่องจักรและอุปกรณอ์ื่นระหว่างติดตั้ง 77.61 เจ้าของ - 

อาคารระหว่างก่อสร้าง  49.15 เจ้าของ - 

รวม 1,591.02   
 
 
หมายเหตุ  /1 รายละเอียดทีด่ินเป็นดงันี ้
 

รายละเอียดท่ีดิน วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มูลค่าสุทธิตามบญัช ี
(ล้านบาท) 

1. นิคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง กิโลเมตรที่ 34 จ. 
สมุทรปราการ  
-  โฉนดเลขที่ 9134 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
   พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 90 ตรว. 
-  โฉนดเลขที่ 49061 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
 พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 32 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 9195 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 36 ตรว. 

 

 
ที่ตั้งของโรงงานแห่งที่ 1  

 
48.1 

2. ซ. ที.เจ.ซี ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม ่อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 
-  โฉนดเลขที่ 6625 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
   พื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน 60 ตรว. 

 
ที่ตั้งของโรงงานแห่งที่ 2 

 
17.16 
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รายละเอียดท่ีดิน วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มูลค่าสุทธิตามบญัช ี
(ล้านบาท) 

 
3. ซ. ที.เจ.ซี ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม ่อ.เมือง จ.

สมุทรปราการ 
-  โฉนดเลขที่ 6626 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
   พื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 40 ตรว. 
 

 
ที่ตั้งของโรงงานแห่งที่ 3 

 
27.40 

4. ซ. ที.เจ.ซี ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม ่อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 
-  โฉนดเลขที่ 6641 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
   พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 60 ตรว. 
-  โฉนดเลขที่ 6627 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
พื้นที่ 3 ไร่ 80 ตรว. 

-  โฉนดเลขที่ 6628 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
พื้นที่ 384 ตรว. 

 
ที่ตั้งของโรงงานแห่งที่ 4 

 
10.95 

5. ซ. ที.เจ.ซี ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม ่อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 
- โฉนดเลขที่ 6658 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 20 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 6659 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 48 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 6657 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 2 ไร 32 ตรว. 

 
ที่ตั้งของโรงงานแห่งที่ 5 

 
25.88 

6. นิคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง กิโลเมตรที่ 34 จ. 
สมุทรปราการ 
- โฉนดเลขที่ 23843 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 5 ไร่ 1 งาน 58 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 23844 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 6 ไร่ 1 งาน 63 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 266523 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 19-4/10 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 266524 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 56-6/10 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 49061 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 32 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 94101 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 1 ไร ่

 
ที่ตั้งของโรงงานแห่งที่ 6 

 
103.80 
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รายละเอียดท่ีดิน วัตถุประสงค์ในการใช้งาน มูลค่าสุทธิตามบญัช ี
(ล้านบาท) 

 
7. นิคมอุตสาหกรรมบางปู กิโลเมตรที่ 36 จ. 

สมุทรปราการ 
- โฉนดเลขที่ 7615 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 10 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 93271 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 2 ไร่ 7 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 93272 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 2 ไร่ 94 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 93273 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน 2 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 94130 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 79 ตรว. 

- โฉนดเลขที่ 94131 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  
พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 42 ตรว. 

 
ที่ตั้งของโรงงานแห่งที่ 7 

 
48.42 

8. นิคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง กิโลเมตรที่ 34 จ.
สมุทรปราการ 
-โฉนดเลขที่ 9195 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
พื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน 36 ตรว.  

 
 ที่ตั้งของโรงงานแห่งที่  8 

 
15.00 

9. นิคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง กิโลเมตรที่ 34 จ.
สมุทรปราการ 
-โฉนดเลขที่ 49061 อ.เมือง จ.สมทุรปราการ  
พื้นที่  1ไร่ 1 งาน 30 ตรว. 

 
ที่ตั้งของโรงงานแห่งที่ 9 

 
2.23 

10. นิคมอุตสาหกรรมฟอกหนัง กิโลเมตรที่ 34 จ.
สมุทรปราการ 
-โฉนดเลขที่ 12056  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
พื้นที่ 11 ไร่ 1 งาน 04 ตรว. 
-โฉนดเลขที่ 36924 อ.เมือง จ.สมทุรปราการ  
พื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน 35 ตรว. 
-โฉนดเลขที่ 269435 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
พื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 35 ตรว. 
-โฉนดเลขที่ 27386 อ.เมือง จ.สมทุรปราการ  
พื้นที่  2 งาน 68 ตรว. 

 
ที่ตั้งของโรงงานแห่งที่ 10 

 
373.27 
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นโยบายการลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม 
ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีการลงทุนใน บรษิัท อินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากัด  เป็นจ านวน  19,999,800 

บาท  คิดเป็น  99.99% ของทุนจดทะเบียน 
 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษทัฯ เคยปรับโครงสร้างหนีก้ับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ในปี 2546 โดยมีมูลหนี้จ านวน
ประมาณ 735 ล้านบาท และการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้เสร็จส้ินกระบวนการลงโดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินสดจ านวน 118 
ล้านบาท และตีทรัพย์(ที่ดิน) มูลค่าประมาณ 105 ล้านบาทเพื่อช าระหนี้ ซ่ึงผลของการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวท าให้
บริษทัฯ รบัรู้ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ในปี 2546 และไม่มียอดหนีค้งค้างกับทาง บสท.อีก ต่อมาในเดือน
เมษายน 2550 บริษทัฯ ได้รับหนังสือจากบสท.กล่าวหาว่าทรัพย์(ที่ดนิ)ทีบ่รษิัทฯ ตีช าระหนี้นั้น มีสภาพและราคาที่
แท้จริงไมถู่กต้องเปน็จรงิตามทีน่ าเสนอต่อบสท. ดงันั้น จึงขอบอกเลิกสัญญาปรับโครงสร้างหนีด้งักล่าว รวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์ทีบ่รษิัทฯ ได้รับตามสัญญาฯและบอกกล่าวให้บรษิัทฯ ช าระหนี้ตามมูลหนี้เดิม ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าว 
บริษทัฯ เห็นวา่ไม่ถูกต้อง จึงได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมายเพื่อหาข้อยุติกับบสท.โดยไม่เป็นการยอมรับว่าบริษทัฯ มี
ภาระหนี้ดังกล่าวตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ได้ตั้งส ารองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกล่าวหาดังกล่าวไว้
เป็นจ านวน 105 ล้านบาท ซ่ึงส ารองนี้เป็นการบันทึกไว้ในงบการเงินในแง่บัญชีเท่านั้นโดยทีบ่ริษทัฯ ไม่ได้ยอมรับว่ามี
หนี้สินทางกฎหมายใด ๆ กับ บสท.อีก  

ในเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน 2552 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)ได้ยื่นค าฟ้องบริษัทฯ เป็น
คดีล้มละลายต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอให้ศาลมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และพิพากษาให้บริษัทฯเป็นบุคคล
ล้มละลายโดยอ้างว่า บริษัทฯ เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ซ่ึงผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ เชื่อว่าบริษัทฯ จะ
ไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระส าคัญจากคดีความดังกล่าว  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายต่อสู้คดี
ดังกล่าวโดยคัดค้านข้ออ้างของบสท.ว่าบริษัทฯ มิได้มีหนี้สินล้นพ้นตัวดังที่บสท.กล่าวอ้าง นอกจากนี้ที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทฯ ได้ถกประเด็นข้อต่อสู้ว่า สัญญาปรับโครงสร้างหนี้สมบูรณ์ และบริษัทฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ครบถ้วน หนี้ทั้งหมดจึงได้ระงับส้ินไปแล้ว ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2552 ศาล
ล้มละลายกลางได้มีค าพิพากษาให้ยกฟ้องในคดีดังกล่าวข้างต้น โดยศาลวินิจฉัยว่ามูลหนี้ที่น ามาฟ้องนั้นเป็นมูลหนี้
ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่บริษัทฯ ได้เคยปรับโครงสร้างหนี้กับ บสท. และบริษัทฯหลุดพ้นจากหนี้ตามข้อก าหนด
ที่ระบุในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2552  บสท.ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของ
ศาลล้มละลายต่อศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย และบริษัทฯ ได้ยื่นคัดค้านค าอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาเช่นกัน  

ในปี 2558 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าพิพากษายกฟ้องของ บสท. โดยให้เหตุผลว่า อินเตอร์ไฮด์ ได้ช าระ
หนี้แก่ บสท. ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว หนี้จึงเป็นอันระงับส้ินไป อินเตอร์ไฮด์จึงหลุดพ้นจากหนี้ตามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้  ท าให้อินเตอร์ไฮด์ ไม่เป็นลูกหนี้ บสท. ซ่ึงค าพิพากษาของศาล ล้มละลายกลางดังกล่าว มีผลผูกพัน
คู่ความตลอดไป จนกว่าศาลสูงจะมีค าพิพากษาเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 145 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ส่วนการบันทึกการเจรจาระหว่างอินเตอร์ไฮด์ กับ บสท. ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา
นั้น ไม่มีลักษณะเป็นการยอมรับสภาพหนี้ตามมาตรา 193/1447 จึงไม่เป็นการรับสภาพหนี้เดิมหรือก่อให้เกิดหนี้ใหม่
แก่อินเตอร์ไฮด์ฯแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากจะถือว่าการพบปะเจรจานั้นเป็นการรับสภาพหนี้ตามมาตรา193/14(1)
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วกรณีย่อมต้องถือว่า เป็นการรับสภาพหนี้ที่ปราศจากมูลหนี้ เมื่อไม่มีมูลหนี้
ต่อกัน ดังที่ศาลล้มละลายกลางและศาลฏีกาได้พิพากษาไว้แล้ว บสท. ก็ย่อมไม่มีสิทธิบังคับให้อินเตอร์ไฮด์ ช าระหนี้
ให้แก่ตนได้อีก ดังนัยแห่งค าพิพากษาฎีกาที่ 484/2516 และ 6760/2539 ประกอบกับต่อมา ศาลฎีกาก็ได้มีค าพิพากษาให้
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ยกฟ้องโจทก์ยืนตามศาลล้มละลายกลางที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้ ดังนั้น บสท.จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องบังคับให้
อินเตอร์ไฮด์ช าระหนี้ซึ่งเป็นมูลหนี้เดิมที่ได้มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วได้อีก 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอืน่   
 
ชื่อบริษัท : บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Interhides Public Company Limited 
ลักษณะการประกอบธรุกิจ : ประกอบธุรกิจฟอกหนังส าหรบัท าเบาะรถยนต ์และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
สถานที่ตั้ง :  
- ส านักงานใหญ ่ : 678 ซอยที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 
- โรงงานแห่งที่ 1 : 192 หมู่ 2 ซ.ฟอกหนัง กม. 34 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
- โรงงานแห่งที่ 2 - 3 : 678 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
- โรงงานแห่งที่ 4 : 999 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
- โรงงานแห่งที่ 5 : 55/5 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
- โรงงานแห่งที่ 6 : 1111 หมู่ 2 ซ.ฟอกหนัง กม. 34 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
- โรงงานแห่งที่ 7 
-โรงงานแห่งที่ 8 
-โรงงานแห่งที่ 9 
-โรงงานแห่งที่ 10 

: 
: 
: 
: 

775 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู ่2 ซอย 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
183 หมู่6 ซ.ฟอกหนัง กม. 34 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
1111/2 ม.6 ซ.ฟอกหนัง กม. 34 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
โฉนดทีด่ินเลขที่ 27386,36924,12056,269435 

   
   
   
เลขที่ทะเบียนบรษิัท : บมจ. 0107548000595 
Website : http://www.interhides.com  
โทรศัพท ์ : (662) 323 - 2754 - 5, (662) 709 - 5512 - 4, (662) 709 - 6288 - 9, (662) 710 - 6244 - 5 
โทรสาร : (662) 709 - 5516, (662) 323 - 2749 
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 419,999,076 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 
ทุนเรียกช าระแล้ว : หุ้นสามัญ 419,998,782 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 
บุคคลอ้างอิงอื่น 1 ผู้สอบบัญชี 
  บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
  ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 193/136 - 137 
  ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่
  โทรศัพท์ : (662) 264 - 9090 
  โทรสาร : (662) 264 - 0789 - 90 
 2 นายทะเบียนหลักทรัพย ์
  บริษทั ศูนย์รบัฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท์ : (662) 229 – 2800  โทรสาร (662)359-1259 

http://www.interhides.com/
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ข้อมูลบรษิัทย่อย 
 
ชื่อบริษัท : บริษทั อินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากัด 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Interseat Cover Company Limited 
ลักษณะการประกอบธรุกิจ : ผลิตและจ าหน่ายชุดหุ้มเบาะรถยนต์ หุ้มพวงมาลัย และหุ้มเกียร์ 
ที่ตั้ง : 999 หมู่ 2 ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
เลขทะเบียนบริษัท : 0115554009416 
โทรศัพท ์ : (662) 323 - 2754 - 5, (662) 709 - 5512 - 4 
โทรสาร : (662) 709 - 5516, (662) 323 - 2749 
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแล้ว : หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
จ านวนหุ้นที่ถือครอง : 199,998 หุ้น 
สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี : ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นติิบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ป ี จากส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
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ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 
7. ข้อมูลหลักทรพัย์และผู้ถือหุ้น 

                ปัจจุบัน บรษิัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 419,999,076.00 บำท เปน็ทุนช ำระแล้ว 
419,998,782.00 บำท แบง่เป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 419,999,076 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
 

 ผู้ถือหุ้น 
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก     ณ 31 ธันวาคม 2557 

   รายชื่อ     จ านวนหุ้น %ต่อหุ้นทั้งหมด 
1. กลุ่มนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มอีิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนนิงานของบริษัท 
- กลุ่มนำยองอำจ  ด ำรงสกุลวงษ์ มีกำรส่งตัวแทนเข้ำเป็นกรรมกำร 2 รำย คือ นำยองอำจ ด ำรงสกุลวงษ์ 

และ นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ  
 
 
 
 

  นำย องอำจ ด ำรงสกุลวงษ์ 139,051,298 33.11% 

  น.ส. ชุติมำ บุษยโภคะ 96,404,247 22.95% 

  นำย วศิน ด ำรงสกุลวงษ์ 20,000,000           4.76% 

  นำย วริทธิ ์ ด ำรงสกุลวงษ์ 20,000,000 4.76% 

  น.ส. วรรณวิสำ ด ำรงสกุลวงษ์ 20,000,000 4.76% 

  รวมกลุ่มนายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์   295,455,545 70.34% 

            
2 นำย โสรัตน์ วณิชวรำกิจ 20,638,859 4.91% 

3 บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊ จ ำกัด (มหำชน) 19,200,000 4.57% 

4 นำย โยธิน วณิชวรำกิจ 18,360,300 4.37% 

5 นำย สุรศักดิ ์ เหล่ำสำยเชื้อ 8,049,100 1.92% 

6 นำย ล ำพูน เปลี่ยนเที่ยงธรรม 4,479,999 1.07% 

7 นำย ชัยพร วงศ์แสงอนันต ์ 2,977,000 0.71% 

8 นำย ชัยทัต วณิชวรำกิจ 2,514,900 0.60% 

9 น.ส สุกัญญำ ต้นพ่ม 2,500,000 0.60% 

10 นำย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ 1,942,400 0.46% 

  ประชำชนและผู้ถือหุน้อื่น   43,880,679 10.45% 

  รวมหุ้นทั้งหมด   419,998,782 100.00% 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  
 บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผล คือ ในกรณีที่บรษิัทฯ มีก ำไรสุทธิ บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปนัผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่จะมีโครงกำรลงทุนอื่น ประวัติกำร
จ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ เป็นดังนี้ 

 
 2558 2557 2556 

อัตรำกำรจ่ำยหุ้นปนัผล  (จ ำนวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล) - - 5 : 1 
มูลค่ำเงินสดปันผล  (บำทต่อหุ้น) 0.4000 0.3500 0.1722 
รวมมูลค่ำกำรจ่ำยเงินปนัผล (บำทต่อหุน้) 0.4000 0.3500 0.3722 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบก ำไรสุทธิ 83% 76% 72% 
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองกรรมการผู้จัดการ 
(สายบริหาร) 

รองกรรมการผู้จัดการ 
(สายปฏิบัติการ) 

ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย
บัญชีและการเงิน 

ผู้จัดการทั่วไป 
ฝ่ายการการตลาด  

ผู้จัดการทั่วไป 
ฝ่ายปฏิบัติการ 

ส่วนบัญชี และ
กำรเงิน 

ส่วนจัดซ้ือ ส่วนกำรตลำด 
ส่วนห้องปฏิบัติกำร

ทดสอบ 

ส่วนวิเครำะห์ต้นทุน 

ส่วน 
ประกันคุณภำพ 

ส่วนผลิตที่ 1-3 

เลขานุการบริษัท 

ส่วน 
ซ่อมบ ำรุง 

ส่วนวำงแผน และ
คลังสินค้ำ 

ผู้จัดการทั่วไป 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ส่วนควำม
ปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อม 

ส่วนวิศวกรรม 

ส่วนบริหำรทรัพยำกร
มนุษย ์

ส่วนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส่วนบริหำร 
ระบบคุณภำพ 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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โครงสร้างกรรมการบริษัท 
โครงสร้ำงกรรมกำรบรษิัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร

บริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ 
 

1.   คณะกรรมการบรษิัทฯ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดังนี้ 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1 นำยธีระ  วิภูชนิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
2 นำยองอำจ  ด ำรงสกุลวงษ ์ รองประธำนกรรมกำร 
3 นำยสมชำติ ลิมปำนุภำพ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
4 นำยช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ ์ ประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทนและกรรมกำรอิสระ 
5 นำยสมยศ อัคคไพบูลย ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกรรมกำรอิสระ 
6 นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ กรรมกำรบริหำร 
7 นำยอวยชัย  มติธนวิรุฬห์ กรรมกำร 
8 นำยทักษะ บษุยโภคะ กรรมกำร 
9 นำยนิติ เนื่องจ ำนงค ์ กรรมกำร 

 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
1. คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ตำมข้อบงัคับของบริษทั ซ่ึงรวมถึงกำรดูแลและจัดกำรบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตำม

กฎหมำย  วัตถุประสงค์   และข้อบังคบัของบรษิัทฯ  ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุน้ที่ชอบด้วยกฎหมำย 
2. ก ำหนดทศิทำงในกำรด ำเนนิธุรกิจของบรษิัทฯและควบคุมตดิตำมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯให้ถูกต้องตำม

กฎระเบียบข้อบังคบัของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง มีกำรเปดิเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส 
น่ำเชื่อถือและมีมำตรฐำนสูงให้กบัผู้ถือหุน้และผูท้ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และให้มีกำรบรหิำรงำนอย่ำงโปร่งใส 
รวมทั้งใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น  

3. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำน และงบประมำณของบริษทัฯ ควบคุมก ำกับดูแลกำรบริหำรกำร
จัดกำรใหเ้ปน็ไปตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย เว้นแต่เรื่องซึ่งกรรมกำรต้องได้รับอนมุัติจำกทีป่ระชุมผู้ถือ
หุ้นก่อนกำรด ำเนนิงำน ได้แก่ เรื่องกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รบัมติของทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ เช่น กำรแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบรคิณห์สนธิ หรอืข้อบังคับ กำรเพิ่มทุน กำรลดทนุ กำรออกหุ้น หรือกำรออกหุ้นกู้ กำรซ้ือ
ขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัฯ หรือกำรซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบรษิัทอื่นมำเป็นของบรษิัทฯ หรือกำร
รวมกิจกำรกับบุคคลหรือนิติบคุคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งก ำไรขำดทุนกัน กำรแก้ไขหรือเลิกสัญญำ
เกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบรษิัทฯ ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญ มอบหมำยให้บคุคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจ
ของบรษิัทฯ กำรควบหรือเลิกบรษิัทฯ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร เป็นตน้  

4. คณะกรรมกำรบริษทัฯ อำจแตง่ตั้งกรรมกำรจ ำนวนหนึ่งตำมที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมกำรบริหำรเพื่อ
ปฏิบตัิงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ และให้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ตัง้
กรรมกำรบริหำรคนหนึง่เปน็ประธำนกรรมกำรบริหำร 
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5. คณะกรรมกำรบริษทัฯ อำจแต่งตั้งกรรมกำรผู้จัดกำร หรือมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นใดให้ด ำเนนิกจิกำรของ
บริษทัฯ ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริษทัฯ หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บคุคลดังกล่ำวมีอ ำนำจ
ตำมที่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ เห็นสมควรและภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นสมควร และ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ อำจยกเลิก เพิกถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือแก้ไขอ ำนำจดังกล่ำวได้ ในกรณีที่
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้มอบอ ำนำจให้กรรมกำรผูจ้ัดกำรหรือบุคคลอื่นท ำหน้ำที่แทนในเรื่องเกีย่วกับกำร
ด ำเนินงำนตำมปกติธุรกิจ กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำว ต้องเป็นไปตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่
มีกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุม  และหำกกรรมกำรอิสระหรือ
กรรมกำรที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบคัดค้ำนกำรมอบอ ำนำจนั้น  ต้องบันทึกควำมเห็นของกรรมกำรดังกล่ำว
ในรำยงำนกำรประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวจะต้องก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำม
รับผิดชอบของผู้รับมอบอ ำนำจไว้อย่ำงชัดเจน   และต้องไม่มีลักษณะเปน็กำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้ผู้รับมอบ
อ ำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่อำจมคีวำมขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมคีวำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชนใ์นลักษณะอื่นใดกบับรษิัทฯ  หรือบรษิัทย่อย 

6. คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะด ำเนนิกำรให้บรษิัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่มี
ประสิทธิผล โดยจัดให้มผีู้ตรวจสอบและดูแลกำรปฏิบตัิงำนภำยในเป็นผู้ตดิตำมและด ำเนินกำร และร่วม
ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

7. กรรมกำรที่เป็นอิสระและกรรมกำรจำกภำยนอกของบรษิัทฯ ได้ใช้ดุลยพินิจของตนอย่ำงเป็นอิสระในกำร
พิจำรณำก ำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรงำน กำรแต่งตั้งกรรมกำรทดแทนที่กรรมกำรที่ลำออก และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนได้เสียของบรษิัทฯ รวมถึงกำรเข้ำถึงสำรสนเทศทำงกำรเงนิและทำง
ธุรกิจอื่น ๆ อย่ำงเพียงพอต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ 

8. คณะกรรมกำรบริษทัฯ ต้องจัดใหม้ีคู่มือกำรปฏบิัติตำมกฎระเบียบ (Compliance  Manual)  ของบริษัทฯ
เกี่ยวกับจรรยำบรรณ และจริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหำร และพนักงำนเพื่อใช้เปน็แนวทำงปฏบิัติ
ภำยในองค์กร 

        9.    จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีทีเ่ชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรใน
กำรประเมิน        ควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน    ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล กำรบริหำรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรติดตำมผล 

 
2.   คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบด้วยกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 2 ท่ำน ดังนี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยองอำจ  ด ำรงสกุลวงษ ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2 นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ กรรมกำรบริหำร 

 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบรษิทัฯ     คือ นำงสำวชุติมำ บุษยโภคะ และนำยองอำจ ด ำรงสกุลวงษ ์
ลงลำยมือช่ือร่วมกันและประทบัตรำส ำคัญของบริษทัฯ 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ และหลักในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ได้รบัมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ และให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทัฯ  ซ่ึงอยู่ภำยใต้
กฎหมำย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบรษิัทฯ 

2. จัดท ำโครงสร้ำงองค์กร อ ำนำจบริหำรองค์กร โดยให้ครอบคลุมทกุรำยละเอียดกำรคัดเลือก กำรว่ำจ้ำง กำร
โยกย้ำยกำรฝึกอบรม และกำรเลิกจ้ำงพนักงำน ยกเว้นต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำร        และกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

3. พิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปทีี่กรรมกำรผู้จดักำรน ำเสนอ เพื่อกลั่นกรองก่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำอนุมัต ิ

4. ตรวจสอบ ตดิตำมกำรด ำเนินนโยบำย และแนวทำงบริหำรงำนต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ ที่ก ำหนดเอำไว้ให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. มีอ ำนำจพิจำรณำ กล่ันกรอง กำรลงทุนในธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก หรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
หลัก ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำอนุมัต ิ

6. มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรกู้ยืมเงินหรือกำรขอสินเชื่อเงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน    รวมทั้งกำรช ำระหรือใช้
จ่ำยเงินเพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบรษิัทฯ เช่น กำรใช้จ่ำยเงนิเพื่อกำรลงทุน เพื่อกำรจัดซื้อทีด่ิน หรือ
ที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง กำรจัดซื้อเครื่องจักรและทรัพย์สินอื่น   และกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
ภำยในวงเงินส ำหรบัแต่ละรำยกำรไม่เกินกว่ำ 50 ล้ำนบำท หำกเกินวงเงินจำกที่ก ำหนดให้น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำอนุมัต ิ

7. มีอ ำนำจพิจำรณำจัดสรรเงินบ ำเหน็จ เงนิรำงวัล หรือผลตอบแทนต่ำง ๆ ที่ได้รบัอนุมัตจิำกคณะกรรมกำร
บริษทัฯ 

8. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยในแต่ละช่วงเวลำจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
9. อนุมัติให้กู้ยืมเงินแก่พนักงำนเพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่ผู้มีรำยได้น้อย ในวงเงินไมเ่กิน 500,000 บำท 

อนึ่ง   กำรอนุมัติรำยกำรใด ๆ ข้ำงต้น   จะต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่ท ำให้คณะกรรมกำร
บริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง   มีส่วนได้เสีย   หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใด (ตำมข้อบังคับบริษัทฯ และตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ก ำหนด)  ทั้งนี้ ส ำหรับรำยกำรที่กรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมกำรบริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือมีส่วนได้
เสียในเรื่องใดหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น 
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3.   คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ดงันี ้
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
2 นำยช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3 นำยสมยศ อัคคไพบูลย ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

                    โดยมนีำยภูเบศ  เบญจสิริวรกุล เปน็เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
1. สอบทำนให้บรษิัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถว้น และเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บรษิัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน(Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน(Internal Audit) 

ที่เหมำะสมและมปีระสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนกำรให้
ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตั้งโยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บรษิัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์หรือกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบรษิัทฯ 

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอบคุคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เปน็ผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบคุคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนใ์ห้เป็นไปตำมกฎหมำย และ
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษทัฯ 

6. จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปดิเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบรษิัทฯ ซ่ึงรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี ้
ก)  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เปน็ที่เชื่อถือไดข้องรำยกำรทำงกำรเงินของบรษิัท 
ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 
ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏบิัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก ำหนดของตลำด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกับธุรกิจของบรษิัทฯ 
ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญช ี
จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัตหิน้ำที่ตำมกฎบัตร

(Charter) 
ซ) รำยกำรอื่นที่เหน็ว่ำผู้ถือหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 



 

38 

 

7. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
4.  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
          
            ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ ์ ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำยอวยชัย  มติธนวิรุฬห์ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 
1. พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรในแต่ละปี หน้ำที่ควำม

รับผิดชอบ สถำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ และระดับอัตรำค่ำตอบแทน ซ่ึงเปรียบเทียบได้กับเกณฑ์
มำตรฐำนอุตสำหกรรมและน ำเสนอขออนุมัติปรับอัตรำเงินเดือน หรือผลประโยชน์อื่นใดจำกคณะกรรมกำร
บริษัทฯ 

2. ภำรกิจอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯมอบหมำย 
 
5.  คณะกรรมการสรรหา 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรสรรหำประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1.   นำยสมยศ อัคคไพบูลย ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
2.   นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ กรรมกำรสรรหำ 
3.   นำยอวยชัย  มติธนวิรุฬห์ กรรมกำรสรรหำ 

 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
 
1. ท ำหน้ำที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอรำยช่ือเป็นกรรมกำรใหม่ หรือสรรหำกรรมกำรผู้จัดกำร 
2. ก ำหนดวิธีกำร และหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้จัดกำร ที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติ

เหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่ง เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส 
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6. คณะผู้บริหาร 
            ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะผู้บรหิำรประกอบด้วยผูบ้รหิำรจ ำนวน 2 ท่ำน ดังนี ้

 
รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นำยองอำจ  ด ำรงสกุลวงษ ์ กรรมกำรผู้จัดกำร 
2 นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยปฏบิัตกิำร / ผู้จดักำรทั่วไปฝ่ำยปฏิบตักิำร /

ผู้จัดกำรทั่วไปฝ่ำยกำรตลำด / ผู้จดักำรทั่วไปฝ่ำยประกนัคุณภำพ / 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยบริหำร/ ผู้จดักำรทั่วไปฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 
7. เลขานุการบริษัท 

 
         เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บรษิัทฯ ได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบรษิัท คือ    นำงสำววรรณวิสำ 
ด ำรงสกุลวงษ์ โดยมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
รับผิดชอบในกำรดูแลและใหค้ ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ต้องปฏิบตัิ และ
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษทัฯ และรบัผิดชอบจัดประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถ้ือหุ้น รวมถึงช่วย
คณะกรรมกำรดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติดังกล่ำว และกำรรักษำเอกสำรข้อมูลของบริษัทฯ 
 
การพิจารณาค่าตอบแทน 
 
 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนดังนี้ 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร : บริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ไว้อย่ำงชัดเจน และ
โปร่งใสโดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
อุตสำหกรรม 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร : บริษัทฯ จัดค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรให้เป็นไปตำมหลักกำรและ
นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผลงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน 

อนึ่ง กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรจะค ำนึงถึงหลักควำมยุติธรรม และเป็นค่ำตอบแทนที่
เพียงพอและเหมำะสมที่จะสำมำรถรักษำผู้บริหำรที่มีคุณสมบัติตำมที่บริษัทฯ ต้องกำร รวมทั้งสร้ำงแรงจูงใจให้มีกำร
ปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพและมำตรฐำนที่ดีเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย 
 
การสรรหากรรมการ 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรเป็นกจิกำรที่มีกำรก ำกับกิจกำรทีด่ี (Good Corporate Governance) บรษิัท
ฯ จึงได้เปิดโอกำสใหผู้้ถือหุน้เสนอชื่อกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยแจ้งผ่ำนระบบของตลำดหลกัทรัพย์เมื่อวันที่ 12 
ธันวำคม 2558 และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุน้เสนอชื่อกรรมกำรได้ในช่วงระหว่ำงวันที่ 15 ธันวำคม 2558 ถึงวันที่ 15 
มกรำคม  2559 โดยรำยช่ือที่มีคณุสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของบรษิัทฯ คณะกรรมกำรสรรหำจะเป็นผู้พิจำรณำ
กล่ันกรองในเบื้องตน้ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรของบริษทัเพือ่พิจำรณำ และบุคคลที่ผ่ำนควำมเหน็ชอบจำก
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คณะกรรมกำรจะได้รบักำรบรรจรุำยช่ือในระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคดิเหน็ของคณะกรรมกำร เพื่อ
ขออนุมัตจิำกที่ประชุมผู้ถือหุน้ตอ่ไป 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเลือกตัง้กรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสียงเทำ่กับจ ำนวนหุน้ที่ตนถือ 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลอืกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเปน็

กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงทีต่นมีอยู่ให้แก่บคุคลใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเปน็กรรมกำรเท่ำกับจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพึงมหีรือพึงเลือกตัง้ในครั้งนั้น ในกรณีทีบุ่คคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลง
มำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกนิจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมหีรือพึงเลือกตั้งในครั้งนัน้ ให้ผูเ้ปน็ประธำน
ในทีป่ระชุมทีเ่ลือกตั้งกรรมกำรครำวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงช้ีขำด 

ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปทีุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด 
ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่ออกแบ่งใหต้รงเปน็ 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมกำรออกตำมจ ำนวนใกล้เคียงที่สุดกบัสัดส่วน 1 ใน 3 

กรรมกำรที่จะออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปทีี่สองภำยหลังจดทะเบียนบรษิัทฯ นั้นให้จบัสลำกออก 
ส่วนในปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้น เปน็ผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

กรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ 
นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นต ำแหน่งเมื่อ  
- ตำย 
- ลำออก 
- ขำดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบรษิัทมหำชนจ ำกัด 

พ.ศ. 2535 
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้พน้จำกต ำแหน่ง 
- ศำลมีค ำส่ังให้ออก 

 
ค านิยามกรรมการอิสระ 
 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอิสระ ดังนี ้
“กรรมกำรอิสระ” หมำยถึง กรรมกำรที่มีอิสระในกำรแสดงควำมเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยจะต้องเปน็ผูท้ี ่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม คุณสมบัติของกรรมกำร
อิสระม ีดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช ำระแล้วของบรษิัทฯ บริษัทในเครอื บริษัทร่วม บริษทัที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ใหน้ับ
รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ทีเ่กี่ยวข้องด้วย 

2. มีควำมเป็นอิสระไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งในด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรของบรษิัทฯ หรือบริษทัร่วม 
หรือบรษิัทย่อย หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนได้เสียในลักษณะ
ดังกล่ำวในเวลำ 2 ปีก่อนได้รบักำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ เว้นแต่คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ได้พิจำรณำอย่ำง
รอบคอบแล้วเหน็ว่ำ กำรเคยมีผลประโยชน์หรอืส่วนได้เสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่และ
กำรให้ควำมเหน็ทีเ่ป็นอิสระของกรรมกำร 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 
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3. ต้องไม่เปน็กรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของบรษิัทฯ ผู้
ถือหุ้นรำยใหญ ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผูท้ี่เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทฯ 

4. ต้องไม่เปน็ผู้ที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง พนักงำน หรือทีป่รึกษำที่ได้เงินเดือน
ประจ ำในบรษิัทฯ บริษัทในเครือ บริษทัร่วม บริษทัทีเ่กี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทฯ 

5. ต้องไม่เปน็ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง หรือญำตสินิทของผู้บรหิำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัทฯ 

6. สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำทีท่ี่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษทัได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของผู้บรหิำร หรือผู้ถือหุน้รำยใหญข่องบริษทั
ฯ รวมทั้งผูท้ี่เกี่ยวข้องหรือญำติสนิทของบคุคลดังกล่ำว 

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ได้อย่ำงเปน็อิสระ ซ่ึงนิยำม
ดังกล่ำวเท่ำกับข้อก ำหนดที ่กลต. และตลำดหลักทรัพย ์ได้ก ำหนดไว้ 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

1. ค่ำตอบแทนทีเ่ปน็ตัวเงนิ  
ปี 2558 มีค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 11,571,005.26 บำท โดยแบ่งเป็นค่ำตอบแทนในฐำนะของ
กรรมกำรบริษัทฯ และค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรหิำรและผู้บรหิำร โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
ก. ในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ เปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน 3,480,000 บำท 

 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทั้งหมดเป็นจ ำนวนเงนิทั้งสิ้น 2,880,000 บำท 
 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งหมดเปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน 600,000 บำท 

รายชื่อคณะกรรมการ  
 ค่าตอบแทน 

กรรมการบรษิัท 
(บาท) 

 ค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

1 นำยธีระ    วิภูชนิน  480,000 - 480,000 

2 นำยองอำจ    ด ำรงสกุลวงษ์  300,000 - 300,000 

3 นำงสำวชุติมำ   บุษยโภคะ  300,000 - 300,000 

4 นำยอวยชัย มติธนวิรุฬห์  300,000 - 300,000 

5 นำยพรรณพ ชะระไสย ์ 75,000 60,000 135,000 

6 นำยวิบูลย์ สิทธำพร 75,000 45,000 120,000 

7 นำยทักษะ บุษยโภคะ 300,000 - 300,000 

8 นำยนิต ิ เนื่องจ ำนงค ์ 300,000 - 300,000 

9 นำยสมชำติ   ลิมปำนุภำพ  300,000 225,000 525,000 

10 นำยช.นันท ์  เพ็ชญไพศิษฏ ์ 225,000 135,000 360,000 

11 นำยสมยศ   อัคคไพบูลย ์ 225,000 135,000 360,000 

   รวม 2,880,000 600,000 3,480,000 
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ข. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรหิำรและผู้บรหิำรของบรษิัทฯในปี 2558 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิกำร 
ทั้งหมด เปน็จ ำนวนเงินทั้งส้ิน 8,091,005.26 บำท  

หมายเหตุ   
1.  “ผู้บริหำร” หมำยถึง กรรมกำรผูจ้ัดกำร หรือผูด้ ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรส่ีรำยแรกต่อจำกกรรมกำร

ผู้จัดกำรลงมำ โดยไม่รวมถึงผูจ้ัดกำรฝ่ำยบัญชีหรือกำรเงินหำกต ำแหน่งผูจ้ัดกำรฝ่ำยบัญชีหรือกำรเงิน
ไม่ไดอ้ยู่ในระดบัเดียวกันกับผูบ้รหิำรรำยที่สี่  

2. ค่ำตอบแทนอื่น 
   - ไม่มี –  
 

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2558 

รายชื่อคณะกรรมการ  

 กรรมการบริษัท  
 

การเข้าร่วม
ประชุม/การ

ประชุมทั้งหมด 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
การเข้าร่วม
ประชุม/ การ
ประชุมทั้งหมด 

กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  

 
การเข้าร่วม
ประชุม/ การ
ประชุมทั้งหมด 

กรรมการสรรหา 
 

การเข้าร่วม
ประชุม/ การ
ประชุมทั้งหมด 

นำยธีระ    วิภูชนิน  10/10 - - - 

นำยองอำจ    ด ำรงสกุลวงษ์  10/10 - - - 

นำงสำวชุติมำ   บุษยโภคะ  10/10 - - - 
นำยอวยชัย มติธนวิรุฬห์  9/10 - 1/1 1/1 
นำยพรรณพ ชะระไสย ์ 1/10 1/5 1/1 1/1 
นำยวิบูลย ์ สิทธำพร 1/10 1/5 - - 
นำยทักษะ บุษยโภคะ 8/10 - - - 
นำยนิต ิ เนื่องจ ำนงค ์ 10/10 - - - 
นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ  10/10 5/5 1/1 1/1 
นำยช.นันท ์  เพ็ชญไพศิษฏ ์ 8/10 4/5 - - 
นำยสมยศ  อัคคไพบูลย ์ 8/10 4/5 - - 

 
หมายเหตุ: นำยพรรณพ ชะระไสย์ และ นำยวิบูลย์ สิทธำพร ได้พ้นต ำแหน่งตำมวะระ ในวันที่ 24 เมษำยน 2558 และ 
นำยช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ และ นำยสมยศ อัคคไพบูลย์ ได้รับต ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 เมษำยน 2558 เป็นตน้ไป 
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จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 
 
            ณ ส้ินปี 2558 บริษัทฯ และบริษทัย่อย มีพนักงำนรวมกันทั้งหมด 1,345 คน  โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ำย
ผลตอบแทนให้แก่พนักงำนจ ำนวนทั้งส้ิน 190.32  ล้ำนบำท ซ่ึงผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เบี้ยขยนั เงนิ
โบนัส เงินสบทบกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิกำรอื่น ๆ  นอกจำกนี้ บริษัทย่อย(บรษิทั 
อินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ำกัด) ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนในลักษณะเดียวกันกับบริษทัฯ รวม 37.44 ล้ำนบำท 

ประเภทพนกังาน บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากดั 

พนักงำนรำยวัน (คน) 954 142 
พนักงำนรำยเดือน (คน) 249 - 
จ ำนวนพนักงำนรวม (คน) 1,203 142 
ค่ำตอบแทนพนักงำน (ล้ำนบำท) 190.32 37.44 

 
9. การก ากับดแูลกิจการ 

 
คณะกรรมกำรบริษัทฯได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรและเช่ือมั่นว่ำระบบและกำร

ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล มีควำมมั่นคงและเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและเกิดควำมเป็นธรรมกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง จำกเหตุผล
ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยมีเนื้อหำครอบคลุมหลักกำร
ส ำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิด

หรือริดรอนสิทธิ รวมถึงได้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้สิทธิเรื่องต่ำงๆ จึงได้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นจะได้รับกำรคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำน ดังนี้ 

 บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุม และเสนอรำยช่ือบุคคลขึ้นเป็นกรรมกำร 
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ และเอกสำรประกอบกำรแจ้งเรื่องไว้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบกำรประชุมวำระต่ำงๆ ให้ผู้ถือ
หุ้นได้ทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน และบริษัทฯ ยังได้เผยแพร่เอกสำรดังกล่ำว
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยมีแนวทำงว่ำในแต่ละวำระจะต้องมีควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรประกอบ เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรประชุมผู้ถือหุ้น และมีกำรบันทึกกำร
ประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้  

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบอ ำนำจให้กรรมกำรตรวจสอบเข้ำ
ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนได้ 

 ก่อนเริ่มกำรประชุม คณะกรรมกำรจะชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทรำบถึงสิทธิตำมข้อบังคับของบริษัทฯ กำร
ด ำเนินกำรประชุม วิธีกำรใช้สิทธิลงคะแนน รวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกำรตั้งค ำถำม และแสดง
ควำมคิดเห็นในที่ประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 
บริษัทฯ มั่นใจในกำรให้ควำมส ำคัญถึงกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน  ทั้งในส่วนของกำรเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้น กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นกำรปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นส ำหรับเรื่องที่เป็นสำระส ำคัญ โดยได้
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

 ก ำหนดให้หุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง 
 อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรลงคะแนนเสียง ด้วยกำรจัดให้มีกำรมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุเอกสำร

ที่จ ำเป็นในกำรมอบฉันทะอย่ำงชัดเจนและได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือมอบ
ฉันทะ (แบบ ข.) ส่งให้กับผู้ถือหุ้นภำยในระยะเวลำที่มำกพอ และเท่ำที่บริษัทฯ จะสำมำรถกระท ำได้
ภำยใต้ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้
ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระรับมอบฉันทะเพื่อเข้ำร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนในกำรประชุม
แต่ละครั้ง ซ่ึงรำยละเอียดต่ำง ๆ ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วน นอกจำกนั้น 
บริษัทฯ ได้แสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สำมำรถดำวน์โหลดได้ 

 ก ำหนดให้มีกำรลงทะเบียนผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีเวลำในกำร
ลงทะเบียนที่เพียงพอ 

 ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนส ำหรับกำรประชุมแต่ละวำระ 
 ได้ใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ำ

ร่วมประชุมเพื่อควำมถูกต้องแม่นย ำในกำรนับคะแนนเสียง 
 เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรเลือกตั้งกรรมกำร โดยกำรลงคะแนนเสียงจะใช้บัตรลงคะแนน

เลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
 ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมใหม่ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ 
 กรรมกำรได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง 
 กรรมกำรได้รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้กับคณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบเป็น

ประจ ำ 
 กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสีย

ของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีควำมเกี่ยวข้อง(ถ้ำมี) เพื่อให้บริษัทฯ  มีข้อมูลส ำหรับใช้ประโยชน์
ภำยในบริษัทฯ ในกำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และติดตำมดูแล
ให้กรรมกำรและผู้บริหำรท ำหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวังและซ่ือสัตย์สุจริต โดยมีวิธีกำรปฏิบัติดังนี้ 
 กรรมกำรและผู้บริหำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ

กรรมกำรและผู้บริหำร” ภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 
 เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงของ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร” กรรมกำรและ

ผู้บริหำรต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร” โดย
ทันทีหรือภำยใน 7 วันท ำกำร นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร 
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 เลขำนุกำรบริษัทฯ ส่งส ำเนำแบบ “รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร” ให้กับ
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำก
วันที่บริษัทฯ ได้รับรำยงำนฉบับดังกล่ำว 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯได้ก ำหนดแนวทำงไม่ให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียเข้ำร่วมใน
กระบวนกำรตัดสินใจ โดยปกติแล้วกรรมกำรและผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ๆ จะออกไปจำก
ที่ประชุมและกลับเข้ำมำในที่ประชุมอีกครั้งเมื่อเรื่องนั้น ๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว 

 รำยละเอียดของกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซ่ึงระบุถึงช่ือผู้เกี่ยวโยง ลักษณะของควำมเกี่ยวโยงกัน 
แนวโน้มกำรท ำรำยกำรในอนำคต และมูลค่ำของรำยกำรในแต่ละรำยกำร ได้ถูกเปิดเผยในหัวข้อ 
“รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” ในรำยงำนประจ ำปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 

 ปฏิบัติตำมนโยบำยอย่ำงเหมำะสมเกี่ยวกับมำตรกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในดังรำยละเอียดที่กล่ำวไว้
ในหัวข้อ “กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน” ในรำยงำนประจ ำปีนี้และยังไม่เคยมีกรณีกำรใช้ข้อมูล
ภำยในของกรรมกำร และ/หรือผู้บริหำรบริษัท 

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
บริษัทฯ จะให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน 

ได้แก่ พนักงำนและผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ได้แก่ คู่ค้ำและเจ้ำหนี้ ลูกค้ำ 
คู่แข่ง และสังคม ดังนี้ 

 
ด้านผู้บริหาร : บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้บริหำรซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยค่ำตอบแทนของผู้บริหำรมีโครงสร้ำงที่เหมำะสมและสอดคล้องกับค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรมและ
ค่ำเฉลี่ยโดยทั่วไปของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้บริหำรของบริษัทฯ ได้ท ำงำนอย่ำง
อิสระ ปรำศจำกกำรแทรกแซง ภำยใต้บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่มอบหมำยโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
 
ด้านพนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำพนักงำนเป็นส่วนส ำคัญของปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จอีกปัจจัยหนึ่งของกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงก ำหนดวิธีกำรจ้ำงงำนบนควำมเท่ำเทียมกันในโอกำสของกำรจ้ำงงำน ควำมมั่นคง และ
ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ และหลักกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนและกำรจ้ำงงำน บริษัทฯ มั่นใจว่ำพนักงำนมีควำมรู้
ควำมช ำนำญที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนในธุรกิจของบริษัทฯ  และควำมเข้ำใจในข้อพึงปฏิบัติต่ำง ๆ มำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อให้ทันกับกำรพัฒนำของอุตสำหกรรมใน
อนำคต ตลอดจนให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำรท ำงำนของพนักงำนทุกคน 
 นอกจำกนี้บริษัทฯ จัดให้มีนโยบำยด้ำนผลตอบแทนส ำหรับพนักงำนทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และ
สวัสดิกำรต่ำง ๆ เช่น กำรเสนอกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพตำมควำมสมัครใจ ผลตอบแทนของพนักงำนขึ้นอยู่กับผลกำร
ปฏิบัติงำน หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของพนักงำน ส่วนผลประโยชน์เพิ่มอื่น ๆ เช่นโบนัส ขึ้นอยู่กับฐำนะกำรเงิน 
ผลกำรด ำเนินงำนและแผนงำนในอนำคตของบริษัทฯ ในเรื่องกำรสร้ำงแรงจูงใจระยะยำว แม้ว่ำบริษัทฯ  จะไม่มี
ผลตอบแทนระยะยำวส ำหรับพนักงำนงำนในรูปของ ESOP เนื่องจำกบริษัทฯ เห็นว่ำรำคำหุ้นของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่ำง ๆ ที่พนักงำนไม่สำมำรถควบคุมได้โดยตรง นอกจำกนี้  รำคำหุ้นของบริษัทฯ ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนที่แท้จริง ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดสรรผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนแก่พนักงำนของบริษัทฯ ใน
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รูปของเงินโบนัสประจ ำปี โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้และใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรจ่ำยโบนัสประจ ำปีแก่พนักงำน 
 บริษัทฯ จัดให้มีกำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่
เกิดขึ้น และบริษัทฯ ยังอนุญำตให้มีกำรลำงำนพิเศษ และก ำหนดเวลำกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่น ส ำหรับพนักงำนที่ต้องกำร
ศึกษำในระดับที่สูงขึ้น นอกจำกนี้  บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนด้วยกันและ
ระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริหำรของบริษัทฯ ด้วย 
 
ด้านเจ้าหนี้เงินกู้ยืม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ เจ้ำหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยควำมส ำเร็จที่ส ำคัญของบริษัทฯ ใน
ฐำนะผู้สนับสนุนด้ำนกำรเงิน  บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงินต่ำง ๆ รวมทั้งปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรกู้เงินและข้อตกลงอื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ำยอย่ำงเคร่งครัด 
 
ด้านคู่ค้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมส ำคัญของคู่ค้ำของบริษัทฯ และบริษัทฯ มั่นใจว่ำเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ต่ำง ๆ เป็นไปด้วยควำมเป็นธรรม ตำมมำตรฐำนกำรค้ำโดยทั่วไป รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
อย่ำงเคร่งครัด 
 
ด้านลูกค้า : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำ ลูกค้ำเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแหง่ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ
จึงปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ำและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงดีที่สุด รวมทั้งกำรให้บริกำรที่ได้
มำตรฐำน และกำรรักษำสำรสนเทศที่เป็นควำมลับของลูกค้ำ โดยจะไม่เปิดเผยสำรสนเทศดังกล่ำว เว้นแต่มีข้อ
กฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ก ำหนด หรือได้รับกำรยินยอมจำกผู้เป็นเจ้ำของสำรสนเทศ รวมถึงประเด็นทำงด้ำนกำรตลำด  
กำรก ำหนดรำคำ รำยละเอียดของกำรให้บริกำร คุณภำพ และควำมปลอดภัย 
 
ด้านคู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำร
กล่ำวหำบริษัทที่เป็นคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยควำมไม่สุจริต และปรำศจำกข้อมูลควำมจริง รวมทั้งไม่เข้ำถึงสำรสนเทศที่
เป็นควำมลับของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
 
ด้านชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
อย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งเอำใจใส่ต่อผลกระทบต่อผู้ที่อยู่รอบข้ำงชุมชนและสังคมรอบข้ำง มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน
กฎหมำยและพยำยำมเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม 
 
ด้านผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ : บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำ ภำครัฐคือผู้ออกกฎระเบียบข้อบังคับ ท ำหน้ำที่
ควบคุมเพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยควำมยุติธรรมและมีควำมโปร่งใส บริษัทฯ ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
และได้ผนวกกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ให้เป็นหนึ่งในหน้ำที่ของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำ กำรด ำเนินกำรด้ำนฟอกและย้อมหนังที่ขำดควำมรับผิดชอบ จะก่อให้เกิด
ผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมลพิษทำงน้ ำ และ/หรือมลพิษทำงอำกำศ ดังนั้น บริษัทฯ จึง
มีควำมมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยให้ควำมส ำคัญเทียบเท่ำกับปัจจัยทำงด้ำนกำรค้ำและกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยนี้อย่ำงเคร่งครัด 
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับกำรเงินและที่ไม่ใช่กำรเงิน ล้วนมีผลต่อ

กระบวนกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลำทั้งรำยงำนกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนข้อมูลส ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ  ผ่ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบกำรส่ือสำรกับนักลงทุน รวมถึงกำรจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเครำะห์ เช่น กำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรบริษัทฯ และพบผู้บริหำร เพื่อ
สอบถำมข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ซ่ึงมีรำยละเอียดดังนี้ 

นำงสำววรรณวิสำ  ด ำรงสกุลวงษ์ เลขำนุกำรบริษัท   
                                 โทรศัพท์ (662) 323 – 2754 - 5 อีเมล์ Wanvisa.chip@interhides.com 
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร

อย่ำงชัดเจนตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย โดยขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร จะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธำน
กรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร และเป็นกรรมกำรอิสระ เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำร
ก ำหนดนโยบำยก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ รวมทั้งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบที่เป็นอิสระ 3 
ท่ำนเพื่อท ำหน้ำที่ถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบำยให้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรโดยปกติเป็นประจ ำทุก 3 เดือน อย่ำงไรก็ตำม อำจมี
กำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ ำเป็น โดยจะก ำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำ และมีวำระรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน
เป็นประจ ำ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำร
ประชุมล่วงหน้ำ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอในกำรเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง 

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรขึ้นมำ 3 คณะ คือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ เพื่อช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ นอกเหนือจำกกำรบริหำรจัดกำร
ภำยใต้คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบริหำร โดยรำยช่ือและอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรทั้ง 3 คณะเป็นไปตำม
รำยละเอียดในหัวข้อโครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำทุก 3 
เดือนต่อครั้ง และจะจัดให้มีกำรประชุมเป็นพิเศษในกรณีที่มีวำระเร่งด่วน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรด ำเนินธุรกิจที่ส ำคัญและกำรก ำกับดูแลกิจกำร งบกำรเงิน
รวมของบริษัทฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏต่อสำธำรณะชน ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี และ
รำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ กำรจัดท ำงบกำรเงินดังกล่ำวจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกนโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและ
ประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำง เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรเปิดเผยข้อมูลทั่วไปทีส่ ำคัญ เช่น โครงสร้ำงกำรถือหุ้น ปัจจัยควำมเสี่ยง รำยกำรที่เกี่ยวโยงต่ำง ๆ ต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปอย่ำงถูกต้อง เป็นไปตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก ำหนด 
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรด ำรงรักษำไว้ซ่ึงระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ
ได้อย่ำงมีเหตุผลว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซ่ึงทรัพย์สินและ
เพื่อให้ทรำบจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ  เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน เพื่อท ำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทฯ มี
รำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบอย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ 
 
จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษทัฯ ได้ออกประกำศข้อพึงปฏิบัตเิกี่ยวกับจรรยำบรรณส ำหรบักรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน เพื่อยึดถือ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิหน้ำทีใ่ห้ประสบผลส ำเรจ็ตำมภำรกิจของบริษทัฯ ด้วยควำมโปร่งใส ซ่ือสัตย์ สุจริตและ
เที่ยงธรรม 
 
การพัฒนากรรมการและผู้บรหิาร 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเพิ่มคุณค่ำของกรรมกำร โดยจัดให้มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
หลักสูตรและเข้ำร่วมสัมมนำต่ำง ๆ เพื่อเปน็กำรเพิ่มพูนองค์ควำมรู้และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทำง
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยกรรมกำรบริษทัฯ ทุกท่ำนจะได้เข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรที่ส ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
เช่นหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรอือย่ำงน้อยต้องเข้ำร่วมอบรมในหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) ซ่ึงจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 
 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่
 ในกรณีที่บคุคลใดได้รบักำรแต่งตั้งเข้ำมำเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรอนุมตัิจำกผู้ถือหุ้น 
เลขำนุกำรบรษิัทฯ จะด ำเนนิกำรรำยงำนและจัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกรรมกำรใหม่ เช่น คู่มือกรรมกำร เอกสำรกำรจด
ทะเบียนบริษทัฯ คู่มือนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร คู่มือจริยธรรมและแนวทำงปฏิบัติ กฎหมำย ระเบียบ แนวทำง
ปฏิบตัิทีเ่กี่ยวข้องในกำรซ้ือขำยหุน้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 
 
 
การดูแลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษทัฯ มีนโยบำยเพื่อให้มัน่ใจว่ำมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ ทั้งรำยงำนทำงกำรเงินและ
ข้อมูลอื่นๆ ที่ส ำคัญหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและทันต่อเวลำให้กับผู้ถือหุน้ นักลงทุน และ
บุคคลทั่วไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษทัฯไดป้ฏิบัติตำมกฎหมำยข้อบงัคบัและระเบียบทีเ่กี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล
ที่ทันต่อเวลำและด้วยควำมโปรง่ใส ซ่ึงกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษทัฯ ถือเป็นควำมรับผดิชอบของกรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำนระดบัอำวุโส ซ่ึงมีหน้ำที่ที่จะต้องดูแลและป้องกันกำรรั่วไหลของข้อมูลที่เปน็ควำมลับ และ
ข้อมูลที่เป็นประโยชนข์องบริษทัฯ อย่ำงเครง่ครดั รวมถึงข้อมูลทีย่ังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือขอ้มูลที่มีผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจหรือรำคำหุ้นของบรษิัทฯ อีกทั้งกำรห้ำมใช้ข้อมูลของบริษทัฯ ที่ได้มำจำกกำรเป็นกรรมกำร 
ผู้บริหำรหรือพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตน หรือในเรือ่งกำรท ำธุรกิจที่แขง่ขนักับบรษิทัฯ หรือธุรกิจที่
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เกี่ยวเนื่อง ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก ำหนดใหก้รรมกำร ผู้บริหำร 
(และรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซ่ึงกรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิัทฯ ได้ปฏิบัติตำมทั้งหมดใน
ระหว่ำงปทีี่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำรบรหิำรซ่ึงเปน็พนักงำนประจ ำของบริษัทฯ (หรือบริษทั
ย่อย) และผู้บรหิำรระดบัสูง ไม่สำมำรถซ้ือขำย โอนหุ้นของบรษิัทฯในช่วง 2 สัปดำห์ก่อนกำรเปดิเผยงบกำรเงนิให้แก่
สำธำรณะชน และ 2 วันหลังเปิดเผยงบดงักล่ำว และฝ่ำยบริหำรไดถู้กขอให้ ให้ควำมร่วมมือปฏบิัตติำมนโยบำยนี้อย่ำง
เคร่งครัด โดยระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ ฝ่ำยบริหำรไดป้ฏบิัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดเช่นกัน 
 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2547-2558 โดยบริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีดังนี้ 
 

1. นำงสำววรำพร ประภำศิริกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำติทะเบียนเลขที่ 4579 และ/หรือ 
2. นำงสำว วธู ขยันกำรนำวี   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำติทะเบียนเลขที่  5423 และ/หรือ 
3. นำงสำวศิรำภรณ์  เอื้ออนันต์กุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำติทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ 

 
บุคคลทั้ง 3 เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีที่ได้รับอนุญำตให้สำมำรถเซ็นรับรองงบกำรเงนิของบรษิัทจดทะเบียนใน

ตลำดหลักทรัพย์ฯได้ โดยใหค้นใดคนหนึ่งเปน็ผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงินของบรษิัทฯ  
 

บริษัทอนิเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) 2558 2557 2556 

ค่ำสอบทำนงบ  3 ไตรมำส 438,000 420,000 420,000 

ค่ำตรวจสอบงบประจ ำป ี 700,000 680,000 680,000 

ค่ำตรวจสอบ BOI (1 Certificate) 80,000 80,000 80,000 

รวม 1,218,000 1,180,000 1,180,000 

ค่าสอบบัญชบีริษัทย่อย    

ค่ำสอบทำนงบ  3 ไตรมำส 50,000 50,000 50,000 

ค่ำตรวจสอบงบประจ ำป ี 250,000 250,000 250,000 

ค่ำตรวจสอบ BOI (1 Certificate) 50,000 50,000 50,000 

รวม 350,000 350,000 350,000 

รวมทั้งหมด 1,568,000 1,530,000 1,530,000 
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10. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 

ในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนือ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกคนบนพื้นฐำนควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำยใต้กำรด ำเนินงำนที่ยึดหลักธรรมำภิบำลและใส่ใจต่อ
ส่ิงแวดล้อม สังคม ชุมชน  

บริษัทฯ จะให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน 
ได้แก่ พนักงำนและผู้บริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก ได้แก่ คู่ค้ำและเจ้ำหนี้ ลูกค้ำ 
คู่แข่ง ส่ิงแวดล้อมและชุมชนหรือสังคม ซ่ึงมีรำยละเอียดอยู่ในหัวข้อ “สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย”  ภำยใต้หัวข้อกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรของรำยงำนฉบับนี้ 

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรเคำรพหลักสิทธิมนุษยชนสำกล กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำของผู้อื่น และกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรให้สินบน ดังนี้ 
 
การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล : บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคนต้อง
ปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักสิทธิมนุษยชนสำกลแก่พนักงำนเพื่อน ำไป
ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในกำรด ำเนินงำนและไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 
 
จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกคน
ต้องมีควำมรอบคอบและควำมระมัดระวังในกำรใช้งำนทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น 
 
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน : บริษัทฯ มีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและ
กำรให้สินบน ดังนี้ 

o กำรรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจสร้ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรม ควร
ด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ และต้องมั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรนั้นจะไม่ท ำให้เกิดข้อครหำ 
หรือท ำให้บริษัทฯ เส่ือมเสียช่ือเสียง ส่ิงของที่กรรมกำรบริษัทฯ ได้รับโดยปกติแล้วจะเก็บไว้ใน
ส ำนักงำน หรือแจกจ่ำยให้กับพนักงำนในบริษัทฯ 

o กำรจัดซื้อต้องด ำเนินตำมขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ตำมระเบียบของบริษัทฯ และมีควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยกำรตัดสินใจต้องค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพ และบริกำรที่ได้รับ รวมทั้ง
ต้องสำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงโปร่งใส 

o ในกำรท ำธุรกรรมกับภำครัฐ บริษัทฯ จะต้องหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่อำจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงำนของรัฐ
ด ำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม อย่ำงไรก็ดี กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน หรือกำรกระท ำใด ๆ
ในขอบเขตที่เหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั้น สำมำรถกระท ำได้ เช่น กำรส่งสำรเพื่อเป็นกำร
แสดงควำมยินดี หรือกำรให้ช่อดอกไม้ในโอกำสต่ำง ๆ เป็นต้น 

 
นอกจำกนี้บรษิัทฯ ยังใหค้วำมส ำคัญต่อกำรร่วมพัฒนำสังคมและชมุชน เนื่องจำกบริษทัฯ ตระหนักดีว่ำสังคม

และชุมชนมีส่วนส ำคัญต่อควำมยั่งยืนของกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยในรอบปทีี่ผ่ำนมำบริษทัฯ ได้มีกำรด ำเนนิ
กิจกรรม เพื่อสังคมและชุมชนดังนี้ 
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1.สนับสนนุกิจกรรมวันเด็ก ชุมชนซอยทีเจซี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.สนับสนนุกิจกรรมวันเด็กซอยนิคมบางป ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.สนับสนนุกิจกรรมวันเด็ก สถานีต ารวจบางป ู
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4.บริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลเมอืงสมุทรปราการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ทอดผ้าป่า วัดบางใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริษทัฯได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) รับผิดชอบก ำกับดูแล

ให้ฝ่ำยบริหำรจดัให้มีระบบควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มคีวำมเหมำะสมและรัดกุมเพียงพอ 
โดยครอบคลุมทุกด้ำน ทั้งด้ำนบญัชี  กำรเงิน กำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำร
ปกป้องรักษำและดูแลเงนิทนุของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบรษิัทฯ อยู่เสมอ โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่
ตรวจสอบ สอบทำนและติดตำมผลระบบกำรปฏบิัติงำนของทุกระบบงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนตรวจสอบภำยใน
ประจ ำปีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบได้อนุมัติ  

คณะกรรมกำรบริษทัฯได้รบัทรำบรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้สอบทำนและรับทรำบผลกำร
ปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และกำรแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อให้ระบบควบคุม
ภำยในมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะประเมินประสิทธิภำพและ
ควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในตำมองคป์ระกอบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำทุกส้ินปี ส ำหรับปี 2558 นั้น
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้สรุปควำมเหน็เกี่ยวกับควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษทัฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่  23  กุมภำพันธ์ 2558 เห็นว่ำโดยรวมบริษทัฯและบริษทั
ย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยในทีม่ีประสิทธิภำพเพียงพอ เหมำะสมกับลักษณะของธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องของ
ระบบกำรควบคุมภำยในที่มีผลกระทบอย่ำงเปน็สำระส ำคัญต่อควำมเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มบีุคลำกรอย่ำง
เพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง มีระบบควบคุมภำยใน ในเรื่องกำรตดิตำม
ควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยให้สำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจำกกำรที่กรรมกำร
หรือผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ  รวมถึงกำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันอย่ำงเพียงพอแล้ว  

ทั้งนี้ บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้กำรควบคุมภำยในเป็นเครื่องมือช่วยในกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง จึงได้ให้ผูบ้ริหำรมคีวำมเข้ำใจและตระหนักถึงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน โดยมุ่งเน้นให้
แต่ละสำยงำนสร้ำงและพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในของระบบงำนที่รับผิดชอบด้วยตนเอง (Control Self – 
Assessment)อย่ำงต่อเนื่อง และมอบหมำยใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและประเมนิผล
กระบวนกำรท ำงำนโดยยดึหลัก CSA ในทุกหน่วยงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นได้ว่ำระบบกำรบรหิำร
และระบบกำรปฏบิัติกำรจะสอดคล้องต่อโครงสร้ำงทำงกำรควบคมุของบรษิทัฯ  เป็นไปตำมวัตถุประสงคข์องกำร
ควบคุมภำยใน ทั้งกำรสร้ำงควำมเชื่อถือได้และควำมถูกต้องของข้อมูล ก่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เกิดประสิทธิผล และบรรลุวัตถปุระสงค์และเป้ำหมำยของบริษทัฯ อย่ำงแท้จรงิ ซ่ึงสำมำรถสรุปได้ตำมองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยในตำมแนว COSO - ERM 8 องค์ประกอบ ได้ดังนี ้

 
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 

 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้ก ำหนดให้มผีังโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร ซ่ึงปรับเปลี่ยนใหเ้หมำะสมสอดคล้อง

กับกำรเติบโตของธุรกิจ และสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีกำรทบทวนนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิอย่ำง
สม่ ำเสมอ และส่ือสำรเป็นลำยลักษณ์อักษรให้พนักงำนได้รับทรำบแนวนโยบำยและเป้ำหมำยหลักขององค์กรโดย
ทั่วถึง เพื่อใหเ้กิดควำมเข้ำใจในทศิทำงเดียวกัน เอื้ออ ำนวยให้พนักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ และ
เสริมสร้ำงควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถของบุคลำกรให้เหมำะสมกับงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอ 
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นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยังใหค้วำมส ำคัญกับกำรควบคุมภำยในในเรื่องจริยธรรมและคุณภำพของคน ซ่ึงเป็นกำร
ควบคุมที่มุ่งเน้นให้เกดิจิตส ำนึก (Soft Control) ควบคู่ไปกับกำรควบคุมเชิงปฏบิัติกำร สร้ำงบรรยำกำศของกำรควบคุม 
เพื่อให้เกดิทศันคติทีด่ีต่อกำรควบคุมภำยใน ท ำให้ทั้งพนักงำนและผู้บรหิำรตระหนักถึงประโยชน์ของกำรควบคุม
ภำยในและเกิดศักยภำพในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำหนดเปน็ข้อพึงปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้น ต่อพนกังำน ต่อลูกค้ำ ต่อคู่
ค้ำ ต่อคู่แขง่ทำงกำรค้ำ และต่อสังคมส่วนรวม รำยละเอียดอยู่ภำยใต้รำยงำนกำรปฏบิัติตำมหลักก ำกับดูแลกิจกำรที่ดใีน
รำยงำนนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผูเ้กี่ยวข้องโดยรวมมีควำมเชื่อม่ันต่อกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบรษิัทฯ ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงมืออำชีพ ด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหำประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้ข้อมูลใด ๆ 
ขององค์กรซ่ึงไม่ได้เปดิเผยต่อสำธำรณชน ตลอดจน ก ำหนดมำตรกำรในกำรท ำธุรกรรมใด ๆ ในลักษณะที่ไม่
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อองค์กรและได้มีกำรติดตำมให้มีกำรปฏบิัติอย่ำงจริงจัง 

 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 

 
บริษทัฯ  มีกำรก ำหนดวัตถปุระสงค์และเป้ำหมำยธุรกิจขององคก์รไว้อย่ำงชัดเจนสำมำรถปฏิบตัแิละวัดผล

ได้ โดยก ำหนดไว้เปน็แนวทำง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ สำยกำรบังคับบัญชำ กำรรำยงำน และระเบียบวิธี
ปฏิบตัิงำนแต่ละระดบัขององค์กรเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยทุธ์และคุณค่ำหลัก (Core value) ของ
องค์กรได้อย่ำงเหมำะสมในทุกส่วนงำน โดยพนักงำนในทุกกระบวนกำรได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของ
กระบวนกำรที่ตนเกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรปฏบิัติงำนเปน็ไปในแนวทำงเดียวกันกับเป้ำหมำยหลักขององค์กรที่ได้รบัรู้
ร่วมกันอย่ำงเกิดประสิทธผิล รวมทั้ง ได้มีกำรสอบทำนวัตถุประสงค์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำวัตถุประสงค์
เหล่ำนี้ยังมคีวำมสอดคล้องโดยรวมกับเป้ำหมำยของบรษิัทฯ 

 
3. การระบุเหตกุารณ์ที่เป็นความเส่ียง (Event Identification) 

 
บริษทัฯ ได้มีกำรระบุควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยงแต่ละระดบั โดยมุง่เน้นให้แต่

ละหน่วยงำนสำมำรถระบคุวำมเสี่ยงทั้งเหตุกำรณ์หรือปจัจัยเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจส่งผลเสียหำยต่อวัตถุประสงคใ์นระดับ
องค์กรและระดับปฏิบตัิกำรของบริษทัฯ ได้อย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งจำกปัจจัยภำยในองค์กรและปจัจยัภำยนอกองค์กรโดย
ระบุถึงปัจจัยในทำงบวก (Opportunities) และปัจจัยในทำงลบ (Risks) เพื่อให้สำมำรถหำแนวทำงปฏบิัติที่ถูกต้องใน
กระบวนกำรต่ำง ๆ ภำยในองค์กรได้อย่ำงสอดคล้องกัน 

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 
บริษทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประเมนิควำมเสี่ยงว่ำเป็นเครื่องมือทีบ่่งบอกล่วงหน้ำถึงสัญญำณ

อันตรำยที่อำจสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่บรษิัทฯ ดังนั้น บริษทัฯ จงึก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงทุกปี ทัง้นี้ กำร
ประเมนิดังกล่ำวจะสะท้อนให้เหน็ถึงควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่แทจ้ริง ซ่ึงต้องกำรกำรบริหำรโดยกำรก ำหนด
กลไกกำรควบคุมที่ถูกต้องและเหมำะสม ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงในแต่ละกจิกรรมนี้ได้ถูกน ำเสนอต่อผู้บรหิำร
ระดับสูงและคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพิจำรณำเป็นระยะ ๆ 

 
 
 
 



 

55 

 

5. การตอบสนองต่อความเสี่ยง (Risk Response) 
 
บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคัญกับกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำง COSO – ERM ในองคป์ระกอบเรื่องควำมเสี่ยง

อย่ำงครบถ้วน ทั้งในเรื่องกำรระบุเหตุกำรณ์เสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรตอบสนองต่อควำมเสี่ยง โดยให้
ควำมส ำคัญกับปจัจัยควำมเสี่ยงทัง้จำกภำยในและภำยนอก ตั้งแต่ควำมเสี่ยงในระดับกจิกรรมจนถงึระดับองค์กร โดย
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบรษิัทฯ ได้น ำแนวทำงกำรวิเครำะห์จดักำรควำมเสี่ยงมำประยุกต์ใช ้ เพื่อประเมนิควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและผลักดนัใหเ้กิดกำรควบคมุตนเอง (Control Self Assessment) ของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดกำรควบคุมที่สำมำรถลดควำมเสียหำยทีเ่กดิจำกควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับทีย่อมรับได้และสร้ำง
มำตรฐำนกำรท ำงำนให้มปีระสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น 

 
6. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 
บริษทัฯ ได้จดัให้มีกิจกรรมกำรควบคุมในทุกหน้ำที่และทุกระดบัของกำรปฏิบตัิงำนตำมควำมจ ำเป็นอย่ำง

เหมำะสม โดยได้จดันโยบำยและระเบียบวิธีปฏบิัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงำนทุกคนมีแนวทำง
ปฏิบตัิงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดยีวกันทั้งในด้ำนกำรเงิน กำรจดัซ้ือ กำรขำยสินค้ำ กำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สิน
ของบรษิัทฯ ให้เกิดประโยชน ์มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีผู่้ปฏิบัตงิำน ผูต้ิดตำมควบคุม ประเมนิผล และผู้อนุมัติ ออกจำกกัน 
เพื่อให้เกดิกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรก ำหนดวงเงินอ ำนำจอนุมัติไว้อย่ำงชัดเจน 
จัดให้มีแผนกำรปฏบิัติงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยและวัตถุประสงค์ขององค์กรภำยใต้กรอบเวลำที่เหมำะสม โดยมี
ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและตดิตำมผลอย่ำงเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพและประสิทธิผล
กำรควบคุมภำยในบริษทัฯ 

 
7. สารสนเทศ และการสือ่สาร (Information & Communication) 

 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสำรสนเทศและช่องทำงกำรส่ือสำรทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำงเพียงพอ เช่ือถือได้

และทันต่อสถำนกำรณ์เพื่อให้กำรตัดสินใจทั้งของผูถ้ือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย กรรมกำร และฝ่ำยบริหำรของบริษัท
ฯ อยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลที่มีควำมถูกต้องและมีควำมเป็นปัจจุบัน ซ่ึงรำยงำนหรือข้อมูลต่ำง ๆ ได้แก่ข้อมูล/รำยงำน
ทำงด้ำนบัญชี กำรเงิน ข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลส ำคัญที่มีผลต่อกระบวนกำรพิจำรณำประกอบกำรตัดสินใจ โดย
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ในรำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (56-1) ใน website ของบริษัทฯ 
และผ่ำนช่องทำงและส่ือสำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกำรควบคุมระบบ
สำรสนเทศให้เอื้ออ ำนวยต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำร  ควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลให้เป็นไปตำมขอบเขตกำร
ปฏิบัติงำนที่บริษัทฯ ก ำหนด และจัดให้มีกำรตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลสำรสนเทศที่ได้รับ ครบถ้วนถูกต้อง 
และเกิดประสิทธิภำพ สอดคล้อง ทันเวลำ และเอื้อประโยชน์เพื่อกำรบริหำร กำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
ได้จัดให้มีระบบกำรส ำรองข้อมูล ระบบควำมปลอดภัย แผนงำนฉุกเฉินส ำหรับป้องกันควำมปลอดภัยของสำรสนเทศ
อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ เพื่อบริหำรจัดกำรสำรสนเทศได้อย่ำงสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น รองรับกับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจอย่ำง
เหมำะสม 
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8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 

 คณะกรรมกำรบริหำรจะติดตำมผลกำรปฏิบัติของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยจัดให้มีกำรประชุม
ระดับผู้บริหำรของหน่วยงำนในแต่ละสำยงำนอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อไตรมำส เพื่อเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินกำรกับ
เป้ำหมำย และแผนงำนของทุกหน่วยงำนที่ได้ก ำหนดไว้ เพื่อประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน
และด ำเนินกำรแก้ไขในระยะเวลำที่เหมำะสมและทันท่วงที โดยบริษัทฯ ได้น ำระบบกำรประเมินผลงำนโดยตัวช้ีวัดผล
กำรด ำเนินงำน (KPI) มำใช้กับหน่วยงำน ผู้บริหำร และพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องทั้งองค์กร โดยพัฒนำระบบกำรประเมิน
ให้เพิ่มมิติของกำรประเมินผลให้มีมุมมองรอบด้ำน และสอดคล้องกับคุณค่ำหลักขององค์กรที่จะสนับสนุนให้เกิดกำร
ปฏิบัติงำนตรงตำมเป้ำหมำย และสำมำรถวัดผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนและแต่ละคนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
และชัดเจนมำกยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทำงธุรกิจที่ก ำหนดไว้ 
 นอกจำกนี้ ยังก ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ มีควำมเป็นอิสระในกำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบและ
ประเมินผล โดยก ำหนดให้มีระบบกำรติดตำมผลของโครงกำรตรวจสอบแต่ละโครงกำรอย่ำงใกล้ชิด โดยได้ก ำหนดไว้
ในแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อผลักดัน
ให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ ลดควำมเส่ียงที่อำจมีผลกระทบต่อกระบวนกำรท ำงำน ช่ือเสียง และฐำนะ
กำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ ทั้งนี้ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อกำรก ำกับดูแลกิจกำร กำรควบคุมภำยในให้มีควำม
ชัดเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงแท้จริง 
 
การแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำควรใช้พนักงำนของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบภำยใน ประธำนฯ ให้
ควำมเห็นว่ำ จะต้องมั่นใจว่ำผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอและจะต้องท ำงำนอย่ำงตรงไปตรงมำโดย
ไม่มีควำมเกรงใจต่อกัน แต่ก็ต้องระมัดระวังอย่ำให้เกิดควำมขัดแย้งเกิดขึ้น  ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ นำย
ภูเบศ เบญจสิริวรกุล ซ่ึงได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) จำกกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2556  เป็นผู้มีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทฯ และเป็นผู้มีทักษะในดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน  คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงเห็นว่ำนำยภูเบศ  เบญจสิริวรกุล 
มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้ต่อไป 

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษัทฯ จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 



 

 

 



Code รายการ ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนี้การค้า -                               -                              16,848,051.80        1,533,395.92        -                 -                  18,381,447.72        

10-001-05-15-02 ลกูหนี้อ่ืน -                               -                              3,261,474.97          -                        -                 -                  3,261,474.97          

10-001-06-01-01 ลกูหนี้ค่าเคร่ืองจักร -                               -                              -                          -                        -                 -                  -                          

20-001-02-01-01 เจ้าหนี้การค้า 16,526.33                     460,345.58 1,637,360.10          24,866.80             -                 -                  2,139,098.81          

20-001-08-02-32 เจ้าหนี้อ่ืน -                               -                              -                          -                        -                 -                  -                          

รวม 16,526.33                 460,345.58              21,746,886.87      1,558,262.72      -              -              23,782,021.50      

ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1/DO-AC-SME O-AAC1/DO-AC-AAC D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                               -                              -                          -                        -                 -                  -                          

43-001-01-00-11 รายได้ค่าเช่า -                               -                              2,025,270.00          -                        -                 -                  2,025,270.00          

43-002-01-00-11 รายได้ค่าสาธารณูปโภค -                               -                              229,004.03             -                        -                 -                  229,004.03             

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                               -                              103,319,689.33      -                        -                 -                  103,319,689.33      

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                               -                              -                          2,903,206.70        -                 -                  2,903,206.70          

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                               -                              3,503,970.79          -                        -                 -                  3,503,970.79          

43-011-02-01-11 รายได้ค่าแรงพนักงานรายวนั-ISC -                               -                              3,274,701.58          -                        -                 -                  3,274,701.58          

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -                               -                              -                          -                        -                 -                  -                          

ซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                               -                              -                          -                        -                 -                  -                          

51-001-01-00-11 ซ้ือสนิค้าส าเร็จรูป 41,057.54                     134,457.40                 879,660.44             -                        -                 -                  1,055,175.38          

52-001-07-00-11 ซ้ือวตัถดุิบ-อุปกรณ์เยบ็ในประเทศ -                               -                              190,991.85             -                        -                 -                  190,991.85             

60-030-00-00-11 ค่าที่ปรึกษา -                               -                              -                          -                        -                 -                  -                          

60-051-00-00-11 จ่ายค่าเช่า -                               -                              -                          -                        -                 -                  -                          

รวม 41,057.54                 134,457.40              113,423,288.02     2,903,206.70      -              -              116,502,009.66     

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ท่ี 1/2558

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

57



Code รายการ ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนี้การค้า -                      -                       25,995,978.76     3,001,912.61      -                 -                 28,997,891.37      

10-001-05-15-02 ลกูหนี้อ่ืน -                      -                       3,403,159.70       10,593.00           -                 -                 3,413,752.70        

10-001-06-01-01 ลกูหนี้ค่าเคร่ืองจักร -                      -                       -                       -                     -                 -                 -                        

20-001-02-01-01 เจ้าหนี้การค้า 21,135.94           117,655.49          35,687.34            11,770.00           -                 -                 186,248.77           

20-001-08-02-32 เจ้าหนี้อ่ืน -                      -                       -                       -                     -                 -                 -                        

รวม 21,135.94         117,655.49        29,434,825.80    3,024,275.61     -             -              32,597,892.84     

ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1 O-AAC1 D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                      -                       -                     -                 -                 -                        

43-001-01-00-11 รายได้ค่าเช่า -                      -                       2,025,270.00       -                     -                 -                 2,025,270.00        

43-002-01-00-11 รายได้ค่าสาธารณูปโภค -                      -                       167,842.90          -                     -                 -                 167,842.90           

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให-้ISC -                      -                       78,333,871.30     -                     -                 -                 78,333,871.30      

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให-้MDF -                      -                       2,326,371.80      -                 -                 2,326,371.80        

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                      -                       3,111,771.37       -                     -                 -                 3,111,771.37        

43-011-02-01-11 รายได้ค่าแรงพนักงานรายวัน-ISC 3,091,838.28       3,091,838.28        

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -                      -                       -                     -                 -                 -                        

ซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                      -                       11,770.00           -                 -                 11,770.00             

51-001-01-00-11 ซ้ือสนิค้าส าเร็จรูป 26,905.42           109,958.40          542,757.24          -                     -                 -                 679,621.06           

52-001-07-00-11 ซ้ือวัตถดุิบ-อุปกรณ์เยบ็ในประเทศ -                      -                       -                     -                 -                 -                        

60-030-00-00-11 ค่าที่ปรึกษา -                      -                       -                       -                     -                 -                 -                        

60-051-00-00-11 จ่ายค่าเช่า -                      -                       -                       -                     -                 -                 -                        

รวม 26,905.42         109,958.40        87,273,351.09    2,338,141.80     -             -              89,748,356.71     

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ท่ี 2/2558

58



Code รายการ ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลูกหนีก้ารค้า -                   -                    13,215,521.18    7,619,307.50     -                -                 20,834,828.68                     

10-001-05-15-02 ลูกหนีอ่ื้น -                   -                    3,250,592.99      -                     -                -                 3,250,592.99                       

10-001-06-01-01 ลูกหนีค้่าเคร่ืองจักร -                   -                    -                      -                     -                -                 -                                       

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 42,482.91         157,680.99 16,322.09           171,060.90        -                -                 387,546.89                          

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                   -                    -                      -                     -                -                 -                                       

รวม 42,482.91       157,680.99      16,482,436.26   7,790,368.40     -             -              24,472,968.56                  

ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1 O-AAC1 D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                   -                    54,495.79           -                     -                -                 54,495.79                            

43-001-01-00-11 รายได้ค่าเช่า -                   -                    2,025,270.00      -                     -                -                 2,025,270.00                       

43-002-01-00-11 รายได้ค่าสาธารณูปโภค -                   -                    161,854.18         -                     -                -                 161,854.18                          

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                   -                    50,199,050.25    -                     -                -                 50,199,050.25                     

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                   -                    807,845.10        -                -                 807,845.10                          

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                   -                    3,257,737.89      -                     -                -                 3,257,737.89                       

43-011-02-01-11 รายได้ค่าแรงพนักงานรายวัน-ISC 2,881,317.84      2,881,317.84                       

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -                   -                    -                      -                     -                -                 -                                       

ซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                   -                    -                      -                     -                -                 -                                       

51-001-01-00-11 ซ้ือสินค้าส าเร็จรูป 29,380.28         37,407.00         2,507.49             -                     -                -                 69,294.77                            

52-001-07-00-11 ซ้ือวัตถุดิบ-อุปกรณ์เย็บในประเทศ -                   -                    12,746.80           -                     -                -                 12,746.80                            

60-030-00-00-11 ค่าทีป่รึกษา -                   -                    -                      -                     -                -                 -                                       

60-051-00-00-11 จ่ายค่าเช่า -                   -                    -                      -                     -                 -                                       

รวม 29,380.28       37,407.00        58,594,980.24   807,845.10       -             -              59,469,612.62                  

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ท่ี 3/2558

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

59



Code รายการ ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลูกหนีก้ารค้า -                    26,346,255.70            4,787,948.36     -                -                 31,134,204.06       

10-001-05-15-02 ลูกหนีอ่ื้น -                   -                    3,692,466.18              -                     -                -                 3,692,466.18         

10-001-06-01-01 ลูกหนีค้่าเคร่ืองจักร -                   -                    -                              -                     -                -                 -                         

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 25,135.26         340,581.33 17,548.00 41,134.01          -                -                 424,398.60            

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                   -                    -                              -                     -                -                 -                         

รวม 25,135.26       340,581.33      30,056,269.88          4,829,082.37     -             -              35,251,068.84      

ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1 O-AAC1 D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                   -                    -                              -                     -                -                 -                         

43-001-01-00-11 รายได้ค่าเช่า -                   -                    2,025,270.00              -                     -                -                 2,025,270.00         

43-002-01-00-11 รายได้ค่าสาธารณูปโภค -                   -                    290,445.73                 -                     -                -                 290,445.73            

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                   -                    92,065,542.82            -                     -                -                 92,065,542.82       

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                   -                    -                              -                -                 -                         

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                   -                    3,311,423.70              -                     -                -                 3,311,423.70         

43-011-02-01-11 รายได้ค่าแรงพนักงานรายวัน-ISC -                   -                    4,882,504.81              -                     -                -                 4,882,504.81         

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -                   -                    -                              -                     -                -                 -                         

ซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                   -                    -                              -                -                 -                         

51-001-01-00-11 ซ้ือสินค้าส าเร็จรูป 23,490.90         318,300.30       202,800.00                 -                     -                -                 544,591.20            

52-001-07-00-11 ซ้ือวัตถุดิบ-อุปกรณ์เย็บในประเทศ -                   -                    9,233.80                     -                     -                -                 9,233.80                

60-030-00-00-11 ค่าทีป่รึกษา -                   -                    -                              -                     -                -                 -                         

60-051-00-00-11 จ่ายค่าเช่า -                   -                    -                              -                     -                 -                         

รวม 23,490.90       318,300.30      102,787,220.86         -                 -             -              103,129,012.06     

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ท่ี 4/2558

60



Code รายการ ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลูกหนีก้ารค้า -                     -                   26,346,255.70      4,787,948.36     -                -                31,134,204.06               

10-001-05-15-02 ลูกหนีอ่ื้น -                     -                   3,692,466.18        -                     -                -                3,692,466.18                 

10-001-06-01-01 ลูกหนีค้่าเคร่ืองจักร -                     -                   -                        -                     -                -                -                                

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 25,135.26          340,581.33       17,548.00             41,134.01          -                -                424,398.60                    

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                     -                   -                        -                     -                -                -                                

รวม 25,135.26         340,581.33      30,056,269.88     4,829,082.37     -             -             35,251,068.84            

ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

O-SHU1 O-AAC1 D-ISC D-MDF PT-H002 O-ONG1

43-009-01-00-11 รายได้อ่ืน -                     -                   54,495.79             -                     -                -                54,495.79                      

43-001-01-00-11 รายได้ค่าเช่า -                     -                   8,101,080.00        -                     -                -                8,101,080.00                 

43-002-01-00-11 รายได้ค่าสาธารณูปโภค -                     -                   849,146.84           -                     -                -                849,146.84                    

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                     -                   323,918,153.70    -                     -                -                323,918,153.70             

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                     -                   -                        6,037,423.60     -                -                6,037,423.60                 

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                     -                   13,184,903.75      -                     -                -                13,184,903.75               

43-011-02-01-11 รายได้ค่าแรงพนักงานรายวัน-ISC -                     -                   14,130,362.51      -                     -                -                14,130,362.51               

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ -                     -                   -                        -                     -                -                -                                

ซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                     11,770.00          11,770.00                      

51-001-01-00-11 ซ้ือสินค้าส าเร็จรูป 120,834.14        600,123.10       1,627,725.17        -                     -                -                2,348,682.41                 

52-001-07-00-11 ซ้ือวัตถุดิบ-อุปกรณ์เย็บในประเทศ -                     -                   212,972.45           -                     -                -                212,972.45                    

60-030-00-00-11 ค่าทีป่รึกษา -                     -                   -                        -                     -                -                -                                

60-051-00-00-11 จ่ายค่าเช่า -                     -                   -                        -                     -                -                -                                

รวม 120,834.14       600,123.10      362,078,840.21    6,049,193.60     -             -             368,848,991.05           

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ท่ี 1-4/2558

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

61



62 

 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 
13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,878                             1% 7,507 0% 69,858 3% 26,940          1% 3,650                 0% 39,682                2%

เงินลงทุนชัว่คราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 16,767                             1% 19,000 1% -                  0% -                0% -                     0% -                      0%

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 335,616                           13% 338,708 16% 253,202 12% 318,157        13% 309,380             15% 220,761              11%

สนิคา้คงเหลอื 671,322                           25% 620,132 29% 603,775 28% 588,678        23% 548,446             27% 530,655              26%

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้วัตถดุบิและอะไหล่ 6,056                               0% 3,200 0% 13,494 1% 6,057            0% 3,200                 0% 13,494                1%

สนิทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 8,724                               0% 6,368 0% 4,761 0% 8,015            0% 5,772                 0% 3,641                  0%

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,070,364                        40% 994,915 46% 945,090 43% 947,847        37% 870,448             43% 808,233              40%

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้า้ประกนั -                                   0% -                   0% 5,525              0% -                0 -                     0% 5,525                  0%

สนิทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี 5,702                               0% 25,505             1% 25,031            1% 4,775            0% 25,150               1% 25,031                1%

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                                   0% -                   0% -                  0% 20,000          1% 20,000               1% 20,000                1%

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,586,845                        59% 1,116,784        52% 1,198,086       55% 1,555,974     61% 1,082,566          54% 1,176,583           58%

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,136                               0% 2,552               0% 2,255              0% 2,965            0% 2,273                 0% 2,183                  0%

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้เคร่ืองจักร 193                                  0% 82                    0% 63                   0% 193               0% -                     0% -                      0%

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,567                               0% 2,536               0% 2,519              0% 3,564            0% 2,535                 0% 2,518                  0%

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,600,443                        60% 1,147,459        54% 1,233,479       57% 1,587,470     63% 1,132,524          57% 1,231,840           60%

รวมสินทรัพย์ 2,670,807                        100% 2,142,374        100% 2,178,569       100% 2,535,317     100% 2,002,972          100% 2,040,073           100%

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
2557 2556 2557 2556

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2558 2558
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(หน่วย: พันบาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชแีละเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 510,981                           33% 185,394           18% 337,680          30% 510,981        34% 185,394             18% 337,680              31%

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซที 417,292                           27% 233,672           22% 142,372          13% 417,292        28% 233,672             23% 142,372              13%

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 191,756                           12% 169,888           16% 129,333          11% 161,388        11% 140,919             14% 90,389                8%

สว่นของหนี้ตามสญัญาเชา่การเงิน -                                   -                     -                      

   ท่ีถงึกา้หนดชา้ระภายในหนึ่งปี 7,985                               1% 18,463             2% 21,394            2% 7,985            1% 18,463               2% 21,394                2%

สว่นของเงินกูยื้มระยะยาว -                                   -                     -                      

   ท่ีถงึกา้หนดชา้ระภายในหนึ่งปี 147,055                           10% 116,256           11% 103,247          9% 147,055        10% 116,256             11% 103,247              10%

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,809                               0% 4,205               0% 7,998              1% 3,593            0% 3,248                 0% 6,987                  1%

หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน 7,670                               0% 8,225               1% 3,393              0% 7,854            1% 7,382                 1% 3,093                  0%

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,286,548                        84% 736,102           71% 745,417          66% 1,256,149     83% 705,334             70% 705,162              65%

หนี้สินไมห่มนุเวียน

หนี้สนิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน - สทุธจิากสว่นท่ีถงึกา้หนด

   ชา้ระภายในหนึ่งปี 11,881                             1% 18,302 2% 36,202 3% 11,881 1% 18,302               2% 36,202                3%

เงินกูยื้มระยะยาว  - สทุธจิากสว่นท่ีถงึกา้หนดชา้ระ -                                   -                  -                      

   ภายในหนึ่งปี 220,287                           14% 169,745 16% 228,607 20% 220,287 15% 169,745             17% 228,607              21%

สา้รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16,417                             1% 14,831 1% 10,328 1% 14,069 1% 12,799               1% 10,328                1%

สา้รองเผ่ือผลเสยีหายท่ีอาจเกดิขึ้นจากข้อกลา่วหา -                                   0% 105,000 10% 105,000 9% -                0% 105,000             10% 105,000              10%

สญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบ้ีย 3,502                               0% -                   0% -                  0% 3,502            0% -                     0% -                      0%

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 252,087                           16% 307,878 29% 380,137 34% 249,738 17% 305,846 30% 380,137 35%

รวมหนี้สิน 1,538,635                        100% 1,043,980        100% 1,125,554       100% 1,505,887 100% 1,011,180          100% 1,085,299           100%

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
2557 2556 2557 2556

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2558 2558
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(หน่วย: พันบาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

        หุ้นสามัญ 419,999,076 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 419,999                           37% 419,999 38% 419,999 40% 419,999        41% 419,999             42% 419,999              44%

   ทุนออกจ้าหน่ายและช้าระเต็มมูลคา่แล้ว -                                   

      หุ้นสามัญ 419,998,782 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 419,999                           37% 419,999           38% 419,999          40% 419,999        41% 419,999             42% 419,999              44%

สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 211,584                           19% 211,584           19% 211,584          20% 211,584        21% 211,584             21% 211,584              22%

กา้ไรสะสม -                                   

   จัดสรรแล้ว -                                   

      สา้รองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 42,000                             4% 42,000             4% 42,000            4% 42,000          4% 42,000               4% 42,000                4%

      สา้รองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย 2,000                               0% 2,000               0% 2,000              0% -                0% -                     0% -                      0%

   ยังไม่ไดจ้ัดสรร 456,590                           40% 422,811           38% 377,432          36% 355,847        35% 318,209             32% 281,191              29%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,132,173                        100% 1,098,394 100% 1,053,015 100% 1,029,430     100% 991,792 100% 954,774 100%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,670,807                        100% 2,142,374 100% 2,178,569 100% 2,535,317     100% 2,002,972 100% 2,040,073 100%

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

2558 2558

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

2557 2556 2557 2556
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(หน่วย: พันบาท)

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,295,097                        95% 1,851,645        99% 1,788,113       99% 1,951,283     88% 1,453,329          91% 1,564,503           96%

รายไดอ่ื้น

   กา้ไรจากอัตราแลกเปล่ียน -                                   0% 4,956               0% -                  0% -                0% 4,956                 0% -                      0%

   เงินปันผลรับ -                                   0% -                   0% -                  0% 125,999        6% 119,999             7% 40,000                2%

   อ่ืนๆ 111,606                           5% 6,023               0% 9,380              1% 132,993        6% 27,531               2% 33,606                2%

รวมรำยได้ 2,406,704                        100% 1,862,624 100% 1,797,492 100% 2,210,275     100% 1,605,815          100% 1,638,108           100%

ค่ำใช้จำ่ย

ต้นทุนขายและบริการ 1,986,799                        87% 1,502,386        81% 1,414,458       79% 1,796,164     81% 1,269,001          79% 1,314,819           80%

คา่ใช้จ่ายในการขาย 31,571                             1% 22,783             1% 21,437            1% 26,698          1% 18,304               1% 17,133                1%

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 99,163                             4% 96,841             5% 95,910            5% 94,914          4% 92,700               6% 92,243                6%

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 22,828                             1% -                   0% -                  0% 22,812          1% -                     0% -                      0%

รวมค่ำใช้จำ่ย 2,140,361                        93% 1,622,009 88% 1,531,804 85% 1,940,588     88% 1,380,005          86% 1,424,195           87%

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้นิติบุคคล 266,343                           12% 240,615           13% 265,688          15% 269,687        12% 225,810             14% 213,914              13%

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (38,582)                            (2%) (34,679)            (2%) (40,642)           (2%) (38,580)         (2%) (34,678)              (2%) (40,477)               (2%)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 227,761                           10% 205,936           11% 225,046          13% 231,106        10% 191,132             12% 173,437              11%

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (25,983)                            (1%) (12,234)            (1%) (27,913)           (2%) (25,469)         (1%) (5,790)                (0%) (25,510)               (2%)

ก ำไรส ำหรับปี 201,779                           9% 193,702           10% 197,133          11% 205,637        9% 185,342             12% 147,928              9%

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

  ประกนัภัย - สทุธจิากภาษีเงินได้ -                                   0% (1,324)              (0%) (333)                (0%) -                0% (1,324)                (0%) (333)                    (0%)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 201,779                           9% 192,379           10% 196,800          11% 205,637        9% 184,018             11% 147,595              9%

ก ำไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน 

กา้ไรสา้หรับปี 0.48 0.46 0.47 0.49 0.44 0.35

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
2557 2556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม 

2558 2558 2557 2556



66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
สรุปสาระส าคัญและภาพรวมผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เตบิโตมาโดยตลอด ท าใหป้จัจบุันไทยมีความสามารถในการผลิตรถทกุโรงงาน
ในประเทศรวมกัน 2.8 ล้านคัน แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถใช้ก าลังการผลิตได้เต็มที่ หลังจากตลาดถดถอย เป็นส่วนหนึง่ท า
ให้จีพดีีภาคอุตสาหกรรมติดลบ เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วน 10% ของภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ โดย
ภาพรวมการผลิตในปี 2558 คาดว่าจะท าได้ 1.95 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 25  เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากตลาดในประเทศ
ถดถอย อย่างไรก็ตามการส่งออกยังอยู่ในเกณฑ์ดี คือ 1.1 ล้านคัน ทั้งนีบ้ริษทัมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากขบวนการผลิต เพื่อให้รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

แนวโน้มการส่งออกรถยนต์ยังคงสดใส เพราะเออีซี จะท าให้ประเทศอาเซียนใหม่ ได้แก่ พม่า ลาว เวียดนาม 
และกัมพูชา จะต้องลดภาษีรถยนต์เป็น 0% ท าให้ยอดการส่งออกผ่านชายแดนเพิ่มขึน้ รวมทั้งในป ี2559 ไทยจะใช้อัตรา
ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่ให้การสนับสนุนการผลิตรถยนตท์ี่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงตรงตามความ
ต้องการของตลาดโลก ท าให้รถยนต์ของไทยส่งออกมากขึ้น ท าให้กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตค์าดว่าในปี 2568 ไทยจะ
ผลิตรถรถยนต์ได้ไม่ต่ ากว่า 3.5 ล้านคัน  นอกจากนี้ ทิศทางราคาน้ ามันที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก ท าให้คาดการณ์ว่าราคา
น้ ามันดิบจะต่ าในระดบั 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หนนุให้ความต้องการซ้ือรถยนต์มีสูงขึ้น  

 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 

   อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า)

   อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า)

   อัตราสว่นหมุนเวียนลกูหนี้การคา้ (เท่า)

   ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วัน)

   อัตราสว่นหมุนเวียนสนิคา้คงเหลอื (เท่า)

   ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วัน)

   อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

   ระยะเวลาชา้ระหนี้ (วัน)

   วงจรเงินสด (วัน)

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร

   อัตรากา้ไรขั้นต้น (%)

   อัตรากา้ไรจากการดา้เนินงาน (%)

   อัตรากา้ไรสทุธ ิ(%) 

   อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%)

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน

   อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)

   อัตราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ถาวร (%)

   อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า)

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

   อัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผู้ถอืหุ้น (เท่า)

   อัตราสว่นความสามารถชา้ระดอกเบ้ีย (เท่า)

2557 2556
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

2557 25562558

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2558

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

0.50 0.43 0.44 0.37

1.35 1.27 1.23 1.150.75

0.27

58.34 54.59 66.57 56.38

6.26 6.69 5.48 6.476.22

58.69

148.67 171.45 155.19 168.76

2.46 2.13 2.35 2.163.16

115.54

36.35 40.66 33.27 35.78

10.04 8.98 10.97 10.2012.75

28.64

170.66 185.38 188.50 189.37145.59

10.46% 11.02% 12.75% 9.46%

12.67% 14.33% 5.39% 8.97%

18.86% 20.90% 12.68% 15.96%

18.01% 19.91% 19.04% 16.14%

20.79% 22.13% 19.99% 18.04%

11.14% 11.92% 11.17% 10.06%

0.86 0.82 0.73 0.77

6.94 6.54 6.51 5.28

0.95 1.07 1.02 1.14

0.83

0.30

6.81

53.62

3.08

118.63

10.99

33.22

139.03

13.43%

6.74%

8.79%

18.09%

11.07%

0.86

19.70%

1.36

6.90

7.95%

0.55%

10.54%

20.35%

11.88%

20.44%

0.77

1.46

6.99
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รายได้จากการประกอบธรุกิจ  
(ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

รายได้จากอุตสาหกรรมยานยนต ์ 1,977 82% 1,395 75% 1,369 76% 
รายได้ที่มิใชจ่ากอุตสาหกรรมยานยนต ์ 318 13% 457 24% 419 23% 

รายได้อื่น 112 5% 11 1% 9 1% 

รวม 2,407 100% 1,863 100% 1,797 100% 
 
 ปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากอุตสาหกรรมยานยนต์ เพิ่มขึน้582 ล้านบาทจากปี 2557  หรือ ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 41.7 ในขณะที่รายได้ที่มิใช่จากอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง 139 ล้านบาทจากปี 2557 หรือปรับลดลงร้อยละ 30.4  
  

รายได้จากการขายและบรกิาร    
(ล้านบาท) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

รายได ้ % รายได ้ % รายได้ % 

รายได้จากการขายในประเทศ 1,698 74% 1,423 77% 1,260 70% 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 597 26% 429 23% 528 30% 

รวม 2,295 100% 1,852 100% 1,788 100% 
 
 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
 

ผลการด าเนินงานปี 2558 งบการเงินรวมของบรษิัทฯ มีก าไรสุทธิ 201.78 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2557 มี
ก าไรสุทธิ 193.70 ล้านบาท ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 8.08 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 4.17 โดยเป็นผลจากปัจจัยดังต่อไปนี ้
 
 
รายได ้

ในปี 2558 บริษทัฯ มีรายได้รวม 2,295.10 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2557 บริษัทมรีายได้รวม 1,851.65 ล้าน
บาท บริษทัฯ มียอดรายได้เพิ่มขึน้ 443.45 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.95 สาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 4 
บริษทัมีค าส่ังซื้อเพิ่มขึน้  เนื่องจากโครงสร้างใหม่ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทีจ่ะเริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค.2559 ซ่ึงจะมผีลให้ราคา
รถสูงขึ้นประชาชนจึงเร่งซื้อรถใหม่ภายในปี 2558 นอกจากนี้บรษิัทฯรบัรู้รายได้อื่น จ านวน 105.0 ล้านบาท เนื่องจาก
ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายได้มคี าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง คือ ยกฟ้อง บริษทัฯ จึงกลับ
รายการส ารองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหา จ านวน 105.0 ล้านบาทไว้ในบัญชีรายได้อื่น ในงบก าไร
ขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี 2558 เนื่องจากผลของคดีสิ้นสุดลงแล้ว และบริษทัฯ ไม่มีภาระทีจ่ะต้องจ่ายช าระหนี้ดงักล่าว
ให้แก่ บสท. 
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ค่าใช้จ่าย 
 ต้นทุนขายและบริการ   

ต้นทุนขายและบริการปี 2558 เทา่กับ 1,986.80  ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 86.57 ของรายได้จากการขายและ
บริการ เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 1,502.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.14 ของรายได้จาก
การขายและบริการ โดยปจัจัยหลักยังคงมาจากภาวะต้นทุนค่าวัตถุดิบในส่วนของหนังดิบที่ปรบัเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้
ก าไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2558 ปรับลดลงเหลือร้อยละ 13.43  เมื่อเทียบกบัรายได้จาก
การขายและบริการ  

 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2558 มีจ านวน 130.73  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.70  เมื่อเทียบกับรายได้
จากการขายและบริการ เทียบกับช่วงเดียวกันของปกี่อนที่คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเทา่กับ 119.62 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.46  เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการ ซ่ึงบริษัทฯ สามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ปรับเพิ่มเปรียบเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น  

 
 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบรษิัทฯ ในปี 2558 เท่ากับ 38.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 3.93 ล้านบาท 
หรือคดิเปน็ร้อยละ 11.25  ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2558 บรษิัทฯ มีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากการขยายกิจการ มีการช าระค่า
เครื่องจักร ส่งผลให้ค่าใชจ้่ายทางการเงินในปี 2558 ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บรษิัทฯ รับรูข้าดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยนที ่
22.83 ล้านบาท โดยเปน็การรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว 2.0 ล้านบาท และขาดทนุจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึ้น 20.82 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจากระดับที่ 33 บาท/เหรียญสหรัฐ ในไตร
มาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 36 บาท/เหรียญสหรัฐ 

 
 
การวิเคราะหฐ์านะทางการเงิน 
 
สินทรัพย ์  
 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีสินทรพัย์หลัก ประกอบด้วย เงินสด ลกูหนี้ สินค้าคงเหลือ และทีด่ิน อาคารและ
อุปกรณ์ โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 2,670.81 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 528.43 ล้านบาท 
จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 24.67 โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญดังตอ่ไปนี้ 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 31.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากส้ินปี 2557 จ านวน 24.37 ล้านบาท 
 ลูกหนี้การค้าสุทธ ิ  

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 ลูกหนี้การค้าสุทธิของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ 335.62 ล้านบาท ลดลงจากส้ินปี 2557 
จ านวน 3.09 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.91  เนื่องจากประสิทธิภาพการบริหารหนี้ ท าให้ยอดคงค้างปรับลดลง
ในขณะที่ยอดขายปรับตัวสูงขึ้น 
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 สินค้าคงเหลือสุทธ ิ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 สินค้าคงเหลือสุทธิของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากับ 671.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2557 

จ านวน 51.19 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.25   
 
หนี้สิน  
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 บริษทัฯ มหีนี้สินรวม 1,538 .63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2557 เปน็จ านวน 494.66 
ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.38  โดยหนี้สินรวมดงักล่าวประกอบด้วยหนี้สินหมนุเวียน จ านวน 1,286.55 ล้าน
บาท และหนี้สินระยะยาว จ านวน 252.09 ล้านบาท โดยมีปจัจัยหลักมาจากการที่บริษทัฯ มีแผนขยายการลงทุน และ
ขยายผลิตภัณฑ ์ 
 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
 
 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 บรษิัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุน้ 1,132.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี 2557  เป็นจ านวน 
33.78 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.07  โดยมาจากก าไรสะสมยกมา 1,098.39 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจ่าย 
167.99 ล้านบาท และบวกด้วยก าไรส าหรับปี 2558 จ านวน 201.78 ล้านบาท 
 
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  (งบการเงินรวม) 
 

1. สภาพคล่อง 
 

 
 
จากกราฟ แสดงให้เหน็ว่า ปี 2558 บริษัทฯ มีสภาพคล่องลดลง อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพ

คล่องหมนุเร็วน้อยกว่า 1 เท่า  เนื่องจากภาระหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในขณะที่อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ
ปรับตัวดขีึ้นจาก 2.46 เปน็ 3.08 เท่า  ซ่ึงเกิดจากประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลังของบรษิัทฯที่ดี ณ 31 ธันวาคม 
2558 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารแห่งหนึ่ง บรษิัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงือ่นไขทางการเงินเรื่องการด ารง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนตามที่ก าหนด ทัง้นี้ธนาคารฯ ได้พิจารณาอนุมัติผ่อนปรนการผดิเงื่อนไขดงักล่าวแล้ว  
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2. ความสามารถในการท าก าไร 
 

 
 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรสุทธิลดต่ าลง เหลือร้อยละ 13.43 และ 8.79 ตามล าดับ

สาเหตุเนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดบิที่ส าคัญคือหนังสัตว์ที่มตี้นทนุทีสู่งขึ้น ประกอบกับมีผลขาดทนุจากอัตราแลกเปลี่ยน
ท าให้ อัตราก าไรสุทธิของบริษทัฯ ลดลง  

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2558 มีอัตราที่ดขีึ้นจากปี 2557 เล็กน้อย จากร้อยละ 18.01 เปน็ร้อยละ 
18.09 เนื่องจากผลก าไรที่เพิ่มขึ้น และก าไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในปี 2558   

 
3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

 

 
 
ปี 2558 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร ปรับตัว

ลดลงเล็กน้อย เหลือร้อยละ 11.07 และ 19.7 ตามล าดับ จากป ี 2557 อัตราผลตอบแทนร้อยละ 11.14 และ 20.79 
ตามล าดับ สาเหตุเนื่องจากภาวะตน้ทุนที่ปรบัสูงขึน้ ส่งผลต่ออัตราก าไรที่ลดลง  
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4. ความสามารถในการช าระหนี ้
 

 
 
ปี 2558 ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยของบริษทัฯ ปรบัตัวลดลงเล็กน้อยเหลือ 6.9 เท่า จากปี 2557  6.94 

เท่า  แต่ยังคงอยู่ในระดับทีค่่อนขา้งดี ในขณะที่อตัราส่วนหนี้สินตอ่ทุน (D/E) เพิ่มขึ้น ณ ส้ินปี 2558 อยู่ที่ 1.36 เท่า จากป ี
2557 0.95 เท่า เกิดจากการขยายกิจการ ใช้วงเงินสินเช่ือเพิ่มขึ้น เพือ่บริหารกระแสเงนิสด 
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         รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

(%)  

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

1. นายธีระ  วิภูชนิน 
- ประธานกรรมการ 
 
 

66 - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DCP  
รุ่นท่ี 6/2001 และ ACP รุ่นท่ี 5 

- ไม่มี - -ไม่ม-ี 11 2518 - 2533 
2533 - 2537 
2537 - 2540 
2541 - 2546 
2543 - ปัจจุบัน 
2543 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 

รองประธาน 
ผู้แทนประจ าประเทศไทย 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
รองกรรมการผู้จัดการ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

บริษัท อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรัน จ ากัด/ ประกันภัย 
Prudential Asset Management Asia Ltd./ กองทุน 
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์/ อสังหาริมทรัพย์และคา้ขาย 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย/ สถาบันการเงิน 
บริษัท พรีเซียส ชิพป้ิง จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามแมค็โคร จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

2. นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ ์
- รองประธานกรรมการ  
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้จัดการ 
  (มีอ านาจลงนาม) 
 
 

58 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP 
รุ่นท่ี 44/2005 

235,455,545 
(56.06%) 
(รวมหุ้นท่ีคู่
สมรสถือ) 

คู่สมรส 
นางสาวชุติมา 

24 2531 - 2534 
2535 - 2537 
2535 - 2558 
2548 - ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
 
2548 - ปัจจุบัน 
 

ผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงฟอกหนังโอซี (เลิกกิจการ)/ ฟอกหนัง 
บริษัท โรงฟอกหนังโอซี จ ากัด (เลิกกิจการ)/ ฟอกหนัง 
บริษัท วีวิด อทีเลีย จ ากัด / ผลิตชิ นงานเคลือบสีผลิตภัณฑ์ 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
บริษัท ชูว์แมนส์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด / อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค 
ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (ส าหรับรถยนต์) 
บริษัท ออโตโมทีฟ แอ็คเซซโซรี จ ากัด /  
งานเคลือบสีลงพื นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต ์

3.นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 
-กรรมการค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
 

64 - ปริญญาตรีบัญชีบัณทิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 
28/2547 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Certification Program รุ่นท่ี 
76/2549 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit 
Committee Program รุ่นท่ี 
28/2552 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 1 2543 – 2544 
2544 – 2551 
2551 – 2554 
2554 – 2555 
2554 – 2555 
2549 – ปัจจุบัน 
2558 - ปัจจุบัน 

ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภาษี 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 
ท่ีปรึกษาด้านประสิทธิภาพ 
ผู้ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการค่าตอบแทนและ
กรรมการอิสระ 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
กรมสรรพากร 
กรมสรรพากร  
กระทรวงการคลัง 
ธนาคารออมสิน 
บมจ. กรุงเทพประกันภัย 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

(%)  

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Successful Formulation & 
Execution of Strategy  

-     ประกาศนียบัตรหลักสุตร     
Financial Institutions Governance 
Program 

4.นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
 

64 - บัญชีมหาบัณฑิต/บัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP  
รุ่นท่ี 43/2005 และACP รุ่นท่ี 8 

630,000 
(0.15%) 

- ไม่มี - 11 2518 - 2527 
2528 - 2542 
2542 - 2551 
2551 - 2556 
2548 - ปัจจุบัน 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้จัดการสาขา 
ผู้จัดการฝ่ายงานบริหารสินเชื่อพิเศษ 
ผู้จัดการฝ่ายประนอมหนี ต่างจังหวัด 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

5. นายสมยศ  อัคคไพบูลย์ 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการสรรหา 

65 -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2517) 
-โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (ปี 
พ.ศ. 2538) คณะพาณิชยศาสตร์และ  
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-นักบัญชียุคใหม่ (ปี พ.ศ. 2539) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
-ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 118/2558 

-ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 1 2518 – 2553 
 
 
 
2553 – ปัจจุบัน 
 
2558 – ปัจจุบัน 

ฝ่ายตรวจสอบ / ผู้จัดการสาขา / VP 
ผู้จัดการเขต / VP ผู้จัดกาสายควบคุม
ปฏิบัติงาน / VP ผู้จัดการควบคุมความ
เส่ียงด้านกฎเกณฑ์ 
รองกรรมการผู้จัดการสายงานส านัก
กรรมการ การเงินและบัญชี 
ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการ
อิสระ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน)  
  

  
   

บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จ ากัด 
 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
 

6.นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ 
- กรรมการ (มีอ านาจลงนาม) 
- รองประธานกรรมการบริหาร  
- รองกรรมการผู้จัดการ  
  สายปฏิบัติการ 
- ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายปฏบัิติการ 
 

55 - อาชีวศึกษา สาขาการบัญชี 
วิทยาลัยปัญญาพาณิชย ์

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DCP  
รุ่นท่ี 66/2005 

 

235,455,545 
(56.06%) 
(รวมหุ้นท่ีคู่
สมรสถือ) 

คู่สมรส 
นายองอาจ 

24 2531 – 2534 
2535 - 2537 
2535 - ปัจจุบัน 
 
 
 

รองผู้จัดการ 
รองกรรมการผู้จัดการ 
รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงฟอกหนังโอซี (เลิกกิจการ)/ฟอกหนัง 
บริษัท โรงฟอกหนังโอซี จ ากัด (เลิกกิจการ) / ฟอกหนัง 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

(%)  

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

7.นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห์ 
- กรรมการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 - ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
Campbell University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร DAP 
รุ่นท่ี 44/2005 

- ไม่มี - - ไม่ม ี- 11 2529 - 2532 
2532 - 2535 
2535 - 2536 
2536 - 2541 
2541 - 2546 
2546 - 2549 
2549 - 2551 
 
2551 - 2556 
 
2548 - ปัจจุบัน 

พนักงานฝ่ายเคร่ืองจักรกล 
หัวหน้าแผนก 
ผู้ช่วยผูจ้ัดการ 
ผู้จัดการ 
ผู้ช่วยผูจ้ัดการท่ัวไป 
ผู้จัดการท่ัวไป 
กรรมการและรองฝ่ายธุรกิจขนส่งและ
โครงสร้างพื นฐาน 
กรรมการและผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจ
ขนส่งและโครงสร้างพื นฐาน 
กรรมการ 

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ค้าขาย (Trading) 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ค้าขาย (Trading) 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ค้าขาย (Trading) 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ค้าขาย (Trading) 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ค้าขาย (Trading) 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ ค้าขาย (Trading) 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ ค้าขาย (Trading) 
 
บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จ ากัด/ ค้าขาย (Trading) 
 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 

8. นายทักษะ บษุยโภคะ 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 - ปริญญาโท 
New Technology Venture วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหดิล 

- ปริญญาตรี 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร 
DCP รุ่นท่ี 32/2003 
 
 
 
 

1,572,000 
(0.37%) 

พี่ชาย 
นางสาวชุติมา 

3 2540 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2532 – ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากัด (มหาชน)/เฟอร์นิเจอร์ 
บริษัท โมเดร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด 
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จ ากัด 
บริษัท ระฟ้าแอสโซซิเอท จ ากัด 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
บริษัท แอ๊บโซลูท ไฮจีนิคส์ จ ากัด 
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ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

(%)  

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

9.นายนิติ เน่ืองจ านงค์  
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

35 - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ in 
collaboration with Indiana University  

- นิติศาสตร์บัณฑิต (Academic 
Excellence) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

- ใบรับรองการศึกษา High School 
Diploma The Winchendon School – 
บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

100,000 
(0.02%) 

- ไม่ม ี- 3 2545 
2548 
 
2556 – ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน 
        ปัจจุบัน 

 
ปัจจุบัน 

 
 

 

ทนายความ 
อาจารย์ปริญญาโท หลักสูตรกฎหมาย
ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ 
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
ผู้อ านวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม และ
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานการ
บริการด้านสุขภาพระดับสากลแห่ง
ประเทศไทย 

บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จ ากัด (ILCT)/ส านักงานกฎหมาย 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/สถาบันการศึกษา 
 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ จ ากัด/เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม/สถาบันการศึกษา 
 
มหาวิทยาลัยมหดิล/สถาบันการศึกษา 
 
 
 

10.นางสาววรรณวิสา ด ารงสกุลวงษ์ 

- เลขานุการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 

30 - ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจ Executive MBA 
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

- ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอาเซียนย ู

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยหลักสูตร 
The Company Secretary Program 
รุ่นท่ี 43/2011 

20,000,000 
(4.76%) 

บุตรสาว 
นายองอาจ 

และ 
นางสาวชุติมา 

5 2551 – 2557 
2554 – ปัจจุบัน 
2559 

ผู้จัดการฝ่ายจดัซื อ 
เลขานุการบริษัท 
ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายบริหาร 

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน)/ ฟอกหนัง 
 

 
หมายเหตุ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 5 /2547 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
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เอกสารแนบ  2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 
 

รายชื่อบริษัท บริษัทอินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทอินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากัด 
(บริษัทย่อย) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 

1. นายธีระ  วิภูชนิน 
2. นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ์ 
3. นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ 
4. นายอวยชัย  มติธนวิรุฬห์ 
5. นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ 
6. นายทักษะ บุษยโภคะ 
7. นายนิติ เนื่องจ านง 
8. นาย ช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์ 
9. นาย สมยศ อัคคไพบูลย ์

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

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
X. / ,//, /// 

/ ,//, /// 
 

 
หมายเหต ุ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ    // = กรรมการบริหาร /// = ผู้บริหาร 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง  
 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ที่ด ารง
ต าแหน่ง 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บรษิัท/ประเภทธุรกิจ (5) 

1. นายภูเบศ  เบญจสิริวรกุล 
- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ       
ภายใน 
 
 

41 - ปริญญาโท   
บริหารธุรกิจบัณฑิต                                          
สาขาการจัดการท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

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

 

- ไม่มี - -ไม่ม-ี 3 2556 - ปัจจุบัน 
2555 – 2556 
2550 - 2553 
2546 - 2550 
2544 - 2546 

ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน 
ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์ต้นทุน 
ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์ต้นทุน 
ผู้ช่วยผูจ้ัดการแผนกต้นทุน 
วิศวกรออกแบบ 
 

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท วาย  เอ็น  พี  เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากัด 
บริษัท ไอ  ดี  ไอ  เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากัด 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการการประเมินทรัพย์สิน 

 
 

-  ไม่ม ี    - 
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เอกสารแนบ 5  เอกสารแนบอื่นๆ 

 
 

- ไม่มี     - 


	แบบ 56-1

