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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 
 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

     ประวตัิความเป็นมา 
 

      บริษทัฯ ก่อตั้งข้ึนเพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนงั ณ จงัหวดัสมุทรปราการเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2535 
(เดิมช่ือ“บริษทั อินเตอร์-ไฮด์เลเธอร์ จ  ำกดั”) ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 5 ลา้นบาท โดยนายองอาจ ด ำรงสกุลวงษ ์
และนางสาวชุติมา บุษยโภคะ ซ่ึงในช่วงแรกของการด ำเนินธุรกิจ บริษทัฯ ไดน้ ำเขา้หนังดิบ เพื่อ ฟอก อบ อดั 
และตกแต่งหนังสัตว์ส ำหรับท ำเฟอร์นิเจอร์และต่อมาในปี 2541 ได้เร่ิมพัฒนาสายผลิตภัณฑ์หนังส ำหรับ 
อุตสาหกรรมยานยนต ์เน่ืองจากผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจส ำหรับการฟอกหนงัเพื่อใชใ้น  
อุตสาหกรรมยานยนต์  จึงเปล่ียนสายการผลิตจากการผลิตหนงัส ำหรับท ำเฟอร์นิเจอร์มาเป็นสายการผลิตหนงั 
ส ำหรับอุตสาหกรรมยานยนตอ์ยำ่งครบวงจร ตั้งแต่ฟอกหนงัดิบจากโคหรือกระบือ จนกระทัง่ส ำเร็จเป็นหนงัฟอก   
ส ำเร็จรูปผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ คือ หนงัส ำหรับผลิตเบาะท่ีนัง่รถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนตท่ี์ใชห้นงั 
ไดแ้ก่พวงมาลยั กระปุกเกียร์เป็นตน้ ทั้งน้ีบริษทัฯ มีสถานะเป็นผูผ้ลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัส ำหรับรถยนต ์
โดยออ้ม(Second Tier Original Equipment Manufacturer หรือ 2nd Tier OEM) ของผูผ้ลิตรถยนต์ชั้นน ำ อำทิ 

โตโยตา้ ฮอนดา้ นิสสัน ฟอร์ด มิตซูบิชิ อีซูซุ มาสดา้ เป็นตน้ กล่าวคือ  บริษทัฯไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้เป็นผูผ้ลิต
หนงั ส ำหรับเบาะท่ีนัง่รถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ท่ีใช้หนัง ไดแ้ก่พวงมาลยั กระปุกเกียร์เป็นตน้ 
เพื่อส่ง มอบให้แก่ผูผ้ลิตเบาะหนงัและช้ินส่วนหนงัส ำหรับรถยนต์โดยตรง (First Tier Original Equipment 
Manufacturer หรือ1st Tier OEM) โดยผลิตเพื่อจ ำหน่ายใหลู้กคา้ทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศ  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2548 บริษัทฯได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ำกัดและน ำบริษัทฯ 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 300 ลา้นบาท และ ทุนจดทะเบียน 
ท่ีช ำระแลว้จ ำนวน 300 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ณ 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ คือ 
กลุ่มของนายองอาจ ด ำรงสกุลวงษถื์อหุน้ร้อยละ 47.15 และกลุ่ม Sumitomo ถือหุน้ร้อยละ 20.00 

เม่ือวนัท่ี 14 ธันวำคม 2550 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2550 มีมติให้บริษทัฯ 
เปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นสำมญัจำกเดิมหุ้นละ 5 บำท จ ำนวน 60,000,000 หุ้น เป็นหุ้นละ 1 บำท จ ำนวน 
300,000,000 หุน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ต่อกระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2550 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2553 นายองอาจ  ด ำรงสกุลวงษ ์ไดซ้ื้อหุ้นจากกลุ่ม Sumitomo จ ำนวน 60,000,000  หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 20.00  ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้ ภายหลงัการซ้ือหุน้จากกลุ่ม Sumitomo ท ำใหก้ลุ่มของ         
นายองอาจ ด ำรงสกุลวงษ์ และบุคคลตามมาตรา 258  ถือหุ้นรวมกนัคิดเป็นร้อยละ 59.35  ของทุนจดทะเบียน          
ท่ีช ำระแลว้ 
 

             บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน ดงัน้ี  
                 1.    มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 7 เม่ือวนัท่ี 24  เมษายน 2555 อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 

50,000,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล  
2. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 อนุมติัลดทุนจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการ 

จดัสรรหุน้ปันผลตามมติการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 7 จ ำนวน 770 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  
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3. มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 8 เม่ือวนัท่ี26 เมษายน 2556 อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 69,999,846 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

4. มติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2559 อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
174,999,492 หุน้  มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ปันผลและ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  ท่ีจะ
ซ้ือหุน้สำมญั 

        ปัจจุบนับริษทัฯมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 594,998,274 บาท และทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแลว้จ ำนวน                
489,998,113 บาท 

 
 

รายละเอยีดของบริษทัย่อย 
 

- บริษัท อนิเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จ ากดั 
 

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ำกดั ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2554 ตั้งอยูท่ี่ 999 หมู่ท่ี 2   
ซอย ที.เจ.ซี. ถนนสุขมุวทิ ต ำบลบำงปูใหม่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร โดยบริษทั อินเตอร์
ไฮด์ จ  ำกัด (มหำชน) เข้ำถือหุ้นร้อยละ 99.99 ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 20 ล้ำนบำท ถูกจดัตั้ งข้ึนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร 

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ำกดั เป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยหนงัผืนท่ีตดัและเยบ็ข้ึนรูป (Trim Cover)  
และหนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมำลยัและกระปุกเกียร์ (Steering Wheel & Gear Knob) ไดรั้บกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) โดยไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็น
ระยะเวลำ 8 ปี 
 
 

- บริษัท อนิเตอร์กรีน จ ากดั 
 
บริษทั อินเตอร์กรีน จ ำกดั ไดจ้ดัตั้งข้ีนเม่ือ เดือนกรฏกำคม พ.ศ. 2559  ตั้งอยูท่ี่ 1111/2 หมู่ 6 ต ำบล

บำงปูใหม่ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปรำกำร โดยบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) เขำ้ถือหุน้ร้อยละ 99.97  
มีทุนจดทะเบียน 50 ลำ้นบำท มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตโปรตีนจำกเศษข้ีหนงัสัตว ์โดยผำ่นกรรมวิธีกำรผลิตทำง
อุตสำหกรรม 

บริษทั อินเตอร์กรีน จ ำกดั ได้ลงทุนในกำรวิจยัและพฒันำกำรผลิตโปรตีนจำกเศษข้ีหนงัสัตว ์โดย
ผ่ำนกรรมวิธีทำงอุตสำหกรรม ประมำณ 400 ล้ำนบำท และสำมำรถผลิตได้เป็นแห่งแรกในภูมิภำคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ซ่ึงโปรตีน Hydrolyte ท่ีผลิตได้น้ีสำมำรถน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ได้ เช่น 
อุตสำหกรรมเคมี อุตสำหกรรมเคร่ืองส ำอำงคแ์ละเวชภณัฑ ์เป็นตน้ 
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มุมมองส าหรับผู้บริหารด้านการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วย 
 
1. คุณค่าของบริษัทฯ (Value) คือ บริษทัเป็นองคก์รท่ีเนน้คุณค่ำองคก์รเป็นส ำคญั ในขณะท่ีภำวะตลำดโลกและ

ภูมิทศัน์ทำงธุรกิจเปล่ียนแปลงไป ดว้ยคุณค่ำท่ีมัน่คงขององค์กร เป็นส่ิงท่ีท ำให้บริษทัสำมำรถรักษำระดบั
กำรตัดสินใจท่ีเช่ือถือได้อย่ำงสม ่ำเสมอ คุณค่ำขององค์กรเป็นรำกฐำนส ำคัญท่ีแปลงวิสัยทัศน์สู่กำร
ปฏิบติังำนจริงของบุคลำกรในแต่ละวนั คุณค่ำองคก์รส ำหรับบริษทัหรือพนกังำนทุกคนน้ี ประกอบดว้ย 
 

1.1  ดำ้นควำมน่ำเช่ือถือ -  จำกรุ่นสู่รุ่น เรำด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมจริงใจน่ำเช่ือถือและควำมเอำใจใส่ โดยยึด
แนวทำงในกำรท ำงำนแบบ “ใกลชิ้ด เป็นกนัเอง” จรรยำบรรณ ควำมดีงำมในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึง
กำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งโปร่งใส บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อหลกัธรรมำภิบำล กำรปฏิบติัตำมกฎขอ้บงัคบั 
กระบวนกำรตรวจสอบทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กร รวมทั้งจรรยำบรรณของพนกังำน บริษทั
ภำคภูมิใจต่อควำมซ่ือสัตยแ์ละมีคุณธรรมท่ียดึปฏิบติั ซ่ึงจดัไดว้ำ่เป็นบริษทัธุรกิจท่ีปฏิบติัตำมขอ้บงัคบั
กฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด 
 

1.2  ดำ้นบุคลำกร - เรำยึดถือควำมสัมพนัธ์ภำยในบริษทัท่ีเป็นกนัเอง กำรท ำงำนเป็นทีมและกำรสร้ำง
ทีมงำนท่ีแข็งแกร่งท ำให้บริษทับรรลุมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนระดบัสูงทั้งดำ้นคุณภำพและกำรบริกำร
ลูกคำ้ น ำมำซ่ึงช่ือเสียงอนัเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

 
1.3  ดำ้นสินคำ้และกำรบริกำร - เรำทุ่มเทพฒันำและรักษำมำตรฐำนคุณภำพผลิตภณัฑ์ของบริษทั และกำร

บริกำรท่ีฉบัไวและครบครัน กำรรักษำระดบัมำตรฐำนให้สูงอยูเ่สมอ โดยทุ่มเทท่ีจะด ำเนินงำนต่ำง ๆ 
ใหเ้กินควำมคำดหมำยท ำใหเ้รำไดรั้บควำมไวว้ำงใจมำโดยตลอด 

 
1.4  ควำมก้ำวหน้ำ - ควำมน่ำเช่ือถือบวกกบักลุ่มบุคลำกรท่ีมีควำมรู้และควำมเป็นมืออำชีพ รวมถึงกำร

ทุ่มเทท่ีใหไ้ดม้ำซ่ึงมำตรฐำนท่ีสูงในกำรบริกำร จะน ำเรำไปสู่ควำมเจริญรุ่งเรืองและเติบโต 
 

2. วสัิยทศัน์ (Vision) คือ กำ้วเป็นผูน้ ำในธุรกิจหนงัของเอเชีย โดยกำรพฒันำเทคโนโลยีกำรผลิตและบริกำรให้
มำตรฐำน สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดทุ้กรูปแบบ 

 
3.  ภารกจิ (Mission) คือ หนำ้ท่ีขององคก์รท่ีตอ้งท ำ โดยเป็นไปตำมกรอบของคุณค่ำ 

3.1 สร้ำงควำมพึงพอใจใหลู้กคำ้เพิ่มข้ึนเพื่อใหธุ้รกิจเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 
3.2 สร้ำงใหที้มงำนมีควำมพร้อมท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดทุ้กรูปแบบ 
3.3 สร้ำงผลก ำไรและเพิ่มพนูคุณค่ำแก่ผูถื้อหุน้ภำยใตพ้ื้นฐำนแห่งจรรยำบรรณ 
3.4 สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงดำ้นตน้ทุน โดยผำ่นกำรใชป้ระโยชน์อยำ่งมีประสิทธิภำพ  
      จำกกระบวนกำรผลิต กำรบริหำรและกำรพฒันำบุคลำกร 
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3.5 มีส่วนร่วมในกำรตอบแทนชุมชนหรือสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 
 
4.  นโยบายการบริหารจัดการ (Policies) ในทุกระดบัมีดงัน้ี 

4.1 ใหมี้ประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษทัฯ 
4.2 ยติุธรรม และเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholder) 
4.3 โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้
4.4 ปฏิบติัตำมกฎหมำย และใหค้วำมร่วมมือแก่รัฐบำลของประเทศท่ีทำงบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกรรม 

 
จริยธรรมในการประกอบธุรกจิของบริษัท 
 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ำกดั (มหำชน) มีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ ซ่ึงพนกังำนทุกคนตอ้งพึงประพฤติปฏิบติั
ในฐำนะตวัแทนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 
1. กำรใหค้วำมเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติั 

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยควำมเป็นธรรมไม่วำ่จะเป็น ผูซ้ื้อ ผูข้ำย คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น พนกังำน ฯลฯ 
โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูห้น่ึงผูใ้ด อนัเน่ืองจำกควำมแตกต่ำงเร่ืองเช้ือชำติ ศำสนำ สัญชำติ เพศ อำยุ หรือ 
พื้นฐำนกำรศึกษำ 
 

2. กำรรักษำควำมสุจริต 
บริษทัฯ ไม่ใช้วิธีกำรให้เงินหรือส่ิงของแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด เพื่อชักน ำให้กระท ำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และไม่
ส่งเสริมกำรกระท ำดงักล่ำว อีกทั้งไม่พึงประสงค์ให้พนกังำนรับเงินหรือส่ิงของมีค่ำเกินปกติวิสัยจำก
ผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทัฯ เช่น ผูข้ำยสินคำ้หรือลูกคำ้ ฯลฯ 
 

3. กำรวำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง 
บริษทัฯ วำงตวัเป็นกลำง ไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดๆ หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีมีอ ำนำจ
ทำงกำรเมืองเพื่อแสวงหำผลประโยชน์พิเศษให้ 
 

4. กำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ สนบัสนุนใหพ้นกังำนท ำกิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ภำยใตน้โยบำย  
“ อินเตอร์ไฮด ์กำ้วไกล รักควำมปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ” 
 
 
 

 



5 
 

2.ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ ำหน่ำยหนงัส ำหรับเบำะรถยนต ์หนงัหุ้มเบำะรถยนต์ หวัเกียร์ หรือ
พวงมำลยั เฟอร์นิเจอร์ รองเทำ้  โดยใชโ้ค หรือกระบือ ในกำรผลิตหนงัผนืส ำเร็จรูป ช้ินงำนหนงั 
ตดัข้ึนรูป  โดยผำ่นกรรมวิธีฟอกยอ้ม และน ำมำตดั หรือเยบ็เป็นผลิตภณัฑ์ รวมทั้งผลิตภณัฑ์ใหม่ของบริษทั เช่น 

โปรตีน ซ่ึงผลิตภณัฑแ์ละบริกำรดงักล่ำว เป็นกำรด ำเนินงำนตำมค ำสั่งของลูกคำ้ โดยสำมำรถแบ่งสำยกำรผลิตหลกั
ออกดงัน้ี 
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3.วสัิยทัศน์ พนัธกจิและ เป้าหมายของบริษทัฯ 
 
 1.  วสัิยทศัน์ 

“ก้ำวเป็นผูน้ ำในธุรกิจหนัง  ของเอเชียโดยกำรพฒันำเทคโนโลยีกำรผลิตและบริกำรให้มี
มำตรฐำน สำมำรถสนองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดทุ้กรูปแบบ” 

 
 2.  พนัธกจิ 

1.สร้ำงควำมพึงพอใจใหลู้กคำ้เพิ่มข้ึนเพื่อใหธุ้รกิจเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง                                
2.มีควำมพร้อมท่ีจะตอบสนองตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทุกรูปแบบ 
3.เป็นผูน้ ำในดำ้นกำรบริหำรจดักำรและมีเทคโนโลยกีำรผลิตท่ีทนัสมยัในเอเชีย 
4.พนกังำนพร้อมยอมรับงำนท่ีทำ้ทำยท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อใหอ้งคก์รและพนกังำนมีควำมเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 5.มีควำมแขง็แกร่งทำงดำ้นกำรเงิน 
 
 3.  เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

-     บริษทัฯ ตั้งเป้ำหมำยให้มียอดขำยและก ำไรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยเน้นกำรขยำยตวัใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ กำรลดตน้ทุนกำรผลิต ด้วยกำรลดส่วนสูญเสียในกระบวนกำรผลิตด้วยควำม
ช ำนำญและกำรเรียนรู้จำกกำรท ำงำน พร้อมทั้งกำรน ำระบบ KPI (Key Performance Indicator) มำใช ้และ
จำกประหยดัโดยขนำด   (Economy of Scale) ในกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบในปริมำณมำก จึงท ำให้บริษทัฯ 
สำมำรถลดตน้ทุนวตัถุดิบได ้รวมทั้งกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของทรัพยำกรบุคคลเพื่อเพิ่มมูลค่ำในงำน  
ดว้ยกำรสร้ำงกระบวนกำรผลิตและบริกำรใหมี้คุณภำพและตน้ทุนลดลง  

-   เพิ่มกำรวจิยัและพฒันำดำ้นวิศวกรรมเบำะหนงัรถยนตแ์ละอุปกรณ์ตกแต่งภำยในรถยนตท่ี์ใช้
หนงัเป็นส่วนประกอบ รวมไปถึงกำรน ำวตัถุดิบเหลือใชท่ี้ไดจ้ำกกำรท ำเบำะหนงัและวสัดุเหลือใช้จำก
กระบวนกำรผลิตมำพฒันำเป็นสินคำ้ใหม่ ๆ เพื่อจะกำ้วไปสู่ควำมเป็นผูน้ ำดำ้นวิศวกรรมกำรผลิตหนัง
ของเอเชีย 

-     บริษทัฯ ตอ้งมีควำมสำมำรถตอบสนองและปฏิบติัตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในรูปแบบ
ของกำรพฒันำกระบวนกำรผลิตสินคำ้ รวมทั้งปัญหำดำ้นคุณภำพและกำรส่งมอบอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

-    บริษทัฯโดยพนกังำนมีควำมร่วมมือกนัในกำรประสำนงำนดำ้นกำรบริกำรและกำรจดักำรเป็น
อยำ่งดีและไปในทิศทำงเดียวกนักบัวสิัยทศัน์ท่ีไดต้ั้งไว ้มีกำรปฏิบติัให้ถูกตอ้งเพื่อควำมส ำเร็จของภำรกิจ
ร่วมกนั 

-    มุ่งพฒันำบุคลำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นระบบเพื่อตอบสนองระบบคุณภำพของ
องคก์รและสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรเจริญเติบโตขององคก์รในอนำคต  
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ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 

1. หนงัผนืส ำเร็จรูป (Leather) 
เป็นหนงัท่ีไดรั้บกำรท ำสีและอดัลำยเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงไดจ้ำกกำรน ำหนงัดิบของโคหรือกระบือ 

มำผำ่นขบวนกำรฟอก ยอ้มและตกแต่งเป็นหนงัผืนส ำเร็จรูป  พร้อมท่ีจะน ำไปตดัเยบ็ส ำหรับผลิตเป็นเบำะท่ี
นัง่รถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภำยในรถยนต์  รวมถึง เฟอร์นิเจอร์ รองเทำ้  ท่ีใช้หนังเป็นส่วนประกอบ  

รวมถึงงำนบริกำรรับพ่นสีในรูปแบบของกำรจำ้งผลิตโดยทำงบริษทัจะท ำกำรรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตมำ
จำกลูกคำ้และด ำเนินกำรผลิตตำมรูปแบบท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      ภาพ 1  หนงัผนืส ำเร็จรูป(Leather) 

 

 

2. ช้ินงำนหนงัตดั (Cut Part) 
 เป็นกำรน ำหนงัผนืมำตดัเป็นช้ิน (Cut Part) ซ่ึงเป็นกำรผลิตตำมควำมตอ้งกำรของผูป้ระกอบกำร

ธุรกิจเบำะหนงัรถยนต ์โดยผูป้ระกอบกำรธุรกิจเบำะหนงัรถยนตก์ ำหนดแบบ (Drawing) ให้กบัโรงงำนผลิต
รับไปด ำเนินกำรฟอกยอ้มตำมกระบวนกำรผลิตและน ำมำตดัเป็นช้ินงำนเพื่อข้ึนรูปตำมแบบ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ช้ินงำนประกอบส ำหรับหุม้เบำะและแผงขำ้งประตูรถยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพ 2  หนงัผนืท่ีตดัเป็นช้ิน (Cut Part) 
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3. หนงัหุม้เบำะรถยนต ์(Trim Cover) 
 เป็นกำรน ำหนงัผืนส ำเร็จรูปมำตดัเป็นช้ินงำนและเยบ็ข้ึนรูป (Trim Cover)โดยผูป้ระกอบกำรธุรกิจ

เบำะหนงัรถยนต์ก ำหนดแบบ (Drawing) มำให้กบัทำงโรงงำนเพื่อเป็นผูเ้ยบ็เบำะท่ีนัง่รถยนตเ์ตรียมพร้อมส ำหรับ
กำรประกอบข้ึนรูปเบำะรถยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     ภาพ 3  หนงัหุม้เบาะรถยนต(์Trim Cover ) 

 
 

4. หนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมำลยัและกระปุกเกียร์ (Steering Wheel & Gear Knob) 
 เป็นกำรน ำหนงัผนืส ำเร็จรูปมำตดัเป็นช้ินงำนและเยบ็ข้ึนรูปเป็นพวงมำลยัและกระปุกเกียร์รถยนต ์ซ่ึง
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรรับจำ้งช่วงจำกผูผ้ลิตพวงมำลยัและกระปุกเกียร์รถยนต ์โดยทำงโรงงำนจะเป็นผูต้ดัเยบ็ตำม
แบบ ท่ีไดรั้บมำจำกทำงผูผ้ลิตพวงมำลยัและกระปุกเกียร์รถยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ภาพ 4  หนงัท่ีตดัและร้อยเป็นพวงมาลยัและกระปุกเกียร์( Steering Wheel & Gear Knob) 
 
 

5. บริกำรรับฟอกหนงั (Tanning) 
เป็นกำรบริกำรรับฟอกหนงัในรูปแบบของกำรจำ้งผลิต โดยทำงบริษทัจะท ำกำรรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำร

ผลิตมำจำกลูกคำ้  และด ำเนินกำรผลิตตำมรูปแบบท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
        ภาพ 5 บริการรับฟอกหนงั(Tanning ) 
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6. รองเทำ้นิรภยั (Safety Shoe) 
เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กบัเศษหนังท่ีเหลือจำกกำรตดั เย็บในส่วนของกำรผลิต และน ำมำพฒันำเป็น

รองเทำ้นิรภยั (Safety Shoe) ท่ีมีควำมสวยงำม คงทน และดว้ยคุณสมบติัของหนงัเบำะรถยนตท่ี์แข็งแกร่ง จึงท ำให้
รองเทำ้นิรภยั (Safety Shoe) ของเรำคงทน และมีส่วนช่วยลดสภำวะโลกร้อน ดว้ยกำรลดขยะท่ียอ่ยสลำยได ้น ำมำ
พฒันำให้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสำมำรถน ำมำใชไ้ดจ้ริง โดยรองเทำ้นิรภยั (Safety Shoe) ไดรั้บมำตำรฐำนอุตสำหกรรม 
(มอก.) โดยอยูภ่ำยใตต้รำสินคำ้ Black Bison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 6  รองเทา้นิรภยั(Safety Shoe ) 
 
 

7. ผลิตภณัฑโ์ปรตีน (Protein Product) 
                    บริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหำของกำรก ำจดัเศษหนงัท่ีมีโครเมียมเป็นองคป์ระกอบนั้น เป็นปัญหำส ำคญั
ของโรงงำนฟอกหนงัหลำยๆ โรงงำน จึงไดมี้กำรวจิยัและพฒันำโดยกำรน ำเศษหนงัจำกกระบวนกำรผลิตน ำมำสกดั 
เป็นโปรตีน เพื่อน ำมำเป็นผลิตภณัฑเ์คมีท่ีสำมำรถน ำกลบัมำใชป้ระโยชน์ไดอี้กคร้ัง 
 
 
 
 
 
 

 

                 
               ภาพ 7  ผลิตภณัฑโ์ปรตีน(Protein Product ) 

 
 

8. ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ (Other) 
ผลิตภณัฑพ์ลอยไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตในขั้นตอนต่ำง ๆ เช่น หนงักำวจำกขั้นตอนกำรฟอกและอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      ภาพ 8 ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ(Other ) 
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ทั้ งน้ี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ISO/TS 16949:2009 ส ำหรับ
ผลิตภณัฑ์และระบบงำนทั้งหมด จำกสถำบนั TUV Rhineland Group ประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นมำตรฐำนของ
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอุตสำหกรรมยำนยนต ์ ทั้งยงัไดรั้บใบรับรองมำตรฐำนของกลุ่มอุตสำหกรรมเคร่ืองหนงั 
หรือ LWG (Leather Working Group) ในระดบั GOLD RATED  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำและเพิ่มศกัยภำพ
ในกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบดำ้นส่ิงแวดลอ้มของโรงฟอกหนงัรวมทั้งส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นส่ิงแวดลอ้ม
อยำ่งย ัง่ยนื  

โดยทัว่ไปในกำรผลิตของบริษทัจะเป็นแบบกำรรับจำ้งผลิตตำมค ำสั่ง (Made to Order) จำกลูกคำ้  
ทั้งในและต่ำงประเทศ ลูกคำ้สำมำรถสั่งผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบและคุณสมบติัเฉพำะ เช่น หนงัสัตวฟ์อกท่ี
สำมำรถท ำควำมสะอำดไดง่้ำย (Cleaning Leather) หนงัสัตวฟ์อกไร้สำรโครเมียม (Chrome Free Leather) เป็น
ตน้ ซ่ึงบริษทัฯ สำมำรถรับงำนผลิตผลิตภณัฑ์ไดทุ้กรูปแบบและทุกควำมตอ้งกำร โดยเป็นกำรร่วมพฒันำกบั
ลูกคำ้ของบริษทัฯ คือ บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์(Car Maker)  

 ส ำหรับกำรไดรั้บเลือกให้เป็นผูผ้ลิตหนงัแทส้ ำหรับรถยนต์แต่ละรุ่นนั้น ทำงบริษทัฯจะตอ้งเร่ิมตน้
จำกกำรเสนอรำคำแข่งขนักบัผูผ้ลิตรำยอ่ืนๆ รวมถึงกำรยืนยนัคุณภำพของผลิตภณัฑ์ท่ีจะตอ้งตรงกบัมำตรฐำน
ดำ้นคุณภำพ และมีก ำลงักำรผลิตท่ีเพียงพอกบัยอดประมำณกำรตลอดระยะเวลำตำมอำยุกำรผลิตของรถยนตแ์ต่
ละรุ่น (Model Life) หลงัจำกขั้นตอนกำรคดัเลือก ผูผ้ลิตแลว้ ทำงบริษทัฯจะเร่ิมพฒันำผลิตภณัฑ์ควบคู่ไปกบัทั้ง
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์และบริษทัผูผ้ลิตเบำะนั่ง และช้ินส่วนส ำหรับรถยนต์โดยตรง (First Tier Original 
Equipment Manufacturer หรือ 1st Tier OEM) จนกระทัง่ถึงระยะเวลำท่ีรถยนตรุ่์นดงักล่ำววำงจ ำหน่ำยในตลำด 
ตลอดระยะเวลำท่ีรถยนต์แต่ละรุ่นมีกำรผลิตและจ ำหน่ำย ทำงบริษทัฯจะไดรั้บค ำสั่งซ้ือและยอดประมำณกำร
กำรผลิต และท ำงำนร่วมกนัอยำ่งใกลชิ้ดกบับริษทัผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วนส ำหรับรถยนตโ์ดยตรง บริษทัฯจึง
มีฐำนะเป็นผูผ้ลิตวสัดุและช้ินส่วนส ำหรับรถยนตโ์ดยออ้ม (Second Tier Original Equipment Manufacturer 
หรือ 2nd Tier OEM)  

นอกเหนือจำกกำรผลิตให้กับบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ชั้นน ำในประเทศแล้ว บริษทัฯยงัสำมำรถน ำ
ผลิตภณัฑท่ี์พฒันำข้ึนมำส ำหรับรถยนตแ์ต่ละรุ่นในประเทศนั้น น ำเสนอให้กบับริษทัผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วน
ส ำหรับรถยนตโ์ดยตรงในต่ำงประเทศส ำหรับรถยนตรุ่์นเดียวกนัไดอี้กดว้ย 
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สัดส่วนรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อยแยกตามสายผลติภัณฑ์หรือกล่มธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมำยเหตุ : ขอ้มูลเพ่ือแสดงรำยละเอียดเพ่ิมเติมเท่ำนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% การถอืหุ้น

    ของบริษทั รายได้ % รายได้ % รายได้ %

หนงัผืนท่ีตดัเป็นช้ิน IHL 100% 799.21 41.12% 1,073 47% 708 38%
หนงัผืนท่ีตดัและเย็บข้ึนรูป ISC 100% 462.77 23.81% 658 28% 560 30%
หนงัผืนท่ีตดัและร้อยเป็น ISC 100% 32.52 1.67% 8 1% 39 2%
เบาะผา้ ISC 100% 4.08 0.21% 18 1% 89 5%
หนงัผืนส าเร็จรูป IHL 100% 19.08 0.98% 18 1% 46 3%
หนงัพ้ืนและหนงั Wet Blue IHL 100% 187.49 9.65% 45 2% 19 1%
งานบริการ IHL 100% 305.04 15.70% 303 13% 257 14%
โปรตีน IG 99.97% 0.46 0.02% - - - -

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ IHL 100% 132.74 6.83% 172 7% 134 7%

1,943.39 100% 2,295 100% 1,852 100%รวม

ปี 2559รายได้จากการประกอบธุรกจิ

 (หน่วย : ล้านบาท)

ด าเนินการ

โดย

ปี 2558 ปี 2557
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ข้อได้เปรียบในการแข่งขนัSWOT ANALYSIS 
 

1. STRENGTHS (จุดแขง็) 
 

 มีควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ในกำรผลิตหนงัมำกกว่ำ 70 ปี และในส่วนของหนงัเบำะรถยนต์
มำกกวำ่ 18 ปี  

 ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ISO/TS 16949:2009, IEC 17025 จำก TUV Rheinland และ 
LWG (Leather Working Group) ในระดบั GOLD RATE 

 ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับในอุตสำหกรรมยำนยนต ์ทั้งค่ำยรถยนตแ์ละผูผ้ลิตเบำะรถยนตต่์ำง ๆ 
 มีกำรขยำยโรงงำนแห่งใหม่ ซ่ึงสำมำรถขยำยก ำลงักำรผลิตเพิ่มไดถึ้ง 79 ลำ้นตำรำงฟุตต่อปี 
 สำมำรถควบคุมคุณภำพไดใ้นทุกขั้นตอน เพรำะเป็นบริษทัผูผ้ลิตตั้งแต่ตน้น ้ำจนถึงปลำยน ้ำ 
 สำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดต้ั้งแต่หนงัผืนจนถึงงำนเยบ็ ท่ีเรียกวำ่ All in one service  
 มีกำรขยำยไลน์กำรผลิต Vertical Integration Strategy ไปสู่ผลิตภณัฑใ์หม่ คือ ผลิตภณัฑโ์ปรตีน 
 แรงงำนเป็นแรงงำนฝีมือและไดรั้บกำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอกอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

2. WEAKNESS (จุดอ่อน) 
 

 ตอ้งสร้ำงควำมแขง็แกร่งในเร่ืองของกำร Design 
 พนกังำนมีกำร Turn Over สูงเน่ืองจำกตลำด Automotive ยงัตอ้งกำรแรงงำนอีกเป็นจ ำนวนมำก 
 พนกังำนยงัจ ำเป็นจะตอ้งพฒันำในเร่ืองของภำษำ เพื่อรองรับกำรแข่งขนัระดบัภูมิภำค 
 ไม่มีกำรท ำกำรตลำดใหผู้ใ้ชร้ถยนตท์รำบ เน่ืองจำกผลิตสินคำ้ส่งใหก้บัทำง OEM เท่ำนั้น 

 

3. OPPORTUNITIES (โอกาส) 
 

 มีกำรเปิดตลำด AEC ซ่ึงท ำใหต้ลำดใหญ่ข้ึน โดยเฉพำะกลุ่มประเทศ CLMV ท่ีไดรั้บผลประโยชน์ 
จำกกำรลดลงของภำษีน ำเขำ้และกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ในรูปแบบอ่ืน ๆ 

 นโยบำยของรัฐบำลท่ีสนบัสนุนกลุ่มอุตสำหกรรมรถยนต ์เช่น โครงกำร ECO CAR PHASE 2,  
กำรส่งเสริมกำรลงทุนต่ำง ๆ  

 ผูบ้ริโภคยงัคงมีควำมตอ้งกำรเบำะหนงัแทม้ำกข้ึน เพรำะมีกำรเปล่ียนเบำะผำ้เป็นเบำะหนงั  
(After Market) 

 กำรขยำยกำรลงทุนของ Car Marker ต่ำง ๆ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลำงของกำรผลิตยำนยนตใ์นภูมิภำค ASEAN  

 

4. THREATS (อปุสรรค) 
 

 กำรแข่งขนัดำ้นรำคำท่ีรุนแรงจำกคู่แข่งจำกต่ำงประเทศ เช่น ประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซีย 
 ปัญหำทำงดำ้นเศรษฐกิจท่ีซบเซำจนท ำใหป้ระชำชนตอ้งประหยดัในกำรใชจ่้ำย  
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 ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ ไม่วำ่จะเป็นในส่วนของ Salted Hide หรือ เคมีภณัฑ ์
 พิธีกำรทำงดำ้นศุลกำกร ภำษีท่ีคิดซ ้ ำซอ้น และ Logistic ส่งผลใหไ้ม่สำมำรถแข่งขนัในตลำดโลกได ้

 

กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

1. กลยุทธ์ด้านผลติภัณฑ์ 
บริษทัฯ ใหไ้ดค้วำมส ำคญักบัคุณภำพและมำตรำฐำนของผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัตน้ ๆ ดงัเห็นไดจ้ำก

นโยบำยคุณภำพของบริษทัฯ ซ่ึงทำงบริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองมำตรมำตรฐำนสำกล ISO/TS 16949:2009 จำก 
TUV Rheinland เป็นท่ียอมรับในอุตสำหกรรมยำนยนต์ และยงัสำมำรถผลิตผลิตภณัฑ์ตำมค ำสั่งไดต้ำมควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ (Make to order) โดยบริษทัฯ มีทีมงำนวิศวกรผูเ้ช่ียวชำญและเคร่ืองจกัรอนัทนัสมยั ซ่ึง
สำมำรถร่วมพฒันำกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์(Car Maker) ไดเ้ป็นอยำ่งดี ทั้งในส่วนของกำรพฒันำผลิตภณัฑ์หนงั
ผืนส ำเร็จรูป ช้ินงำนหนงัตดั (Cut Part) และหนงัหุ้มเบำะรถยนต ์(Trim Cover) ปัจจุบนับริษทัมีก ำลงักำรผลิต
ส ำหรับผลิตภณัฑ์สูงสุดถึง 79 ล้ำนตำรำงฟุตต่อปี อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯ ยงัได้มีกำรพฒันำสินคำ้ใหม่อย่ำง
สม ่ำเสมอเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดม้ำกยิ่ง โดยเฉพำะผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดภยักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
หนงัปลอดสำรโครเมียม (Chrome-free leather) รวมไปถึงหนงันวตักรรมใหม่ เช่นทอ้งฟอก ( Split Leather ) 
เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดม้ำกยิง่ข้ึน 
 

2. กลยุทธ์ด้านบริการ 
             กำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคำ้ ถือเป็นหน่ึงในเป้ำหมำยหลกัในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯดงันั้น ทำง
บริษทัฯ จึงเนน้ในกำรพฒันำบริกำรอยำ่งต่อเน่ืองทั้งในส่วนของคุณภำพของสินคำ้ รำคำท่ีเหมำะสม และกำรส่งมอบท่ี
ตรงเวลำ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ดำ้นกำรส่งมอบซ่ึงทำงบริษทัฯตระหนกัเป็นอยำ่งยิ่งวำ่ สำยกำรผลิตของลูกคำ้ไม่สำมำรถจะ
หยดุไดห้ำกมีกำรวำงแผนไปแลว้ ทำงบริษทัฯจึงไดมี้กำรเตรียมก ำลงักำรผลิตอยำ่งมำกเพื่อรองรับควำมตอ้งกำรท่ีสูงข้ึน
อย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งบริษทัฯ ยงัไดมี้กำรปลูกฝังให้พนกังำนรู้จกัและมีจิตส ำนึกในเร่ืองของ “SERVICE MIND” อยู่
ตลอดเวลำ 

 
3. กลยุทธ์ด้านราคา 

 
จำกสภำวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกนั้น ท ำให้ลูกคำ้ทุกค่ำยรถยนต ์จ ำเป็นจะตอ้งแข่งขนักนัในดำ้น

รำคำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนของตน้ทุน บริษทัฯ จึงได้มีกำรพฒันำขบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดควำม
เหมำะสมทั้งในดำ้นคุณภำพและรำคำ โดยไม่ลืมวำ่ผลิตภณัฑน์ั้นจะตอ้งไดม้ำตรำฐำนให้ตรงกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
และยงัคงสำมำรถรักษำระดบัก ำไรให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมำะสมอีกดว้ย บริษทัฯ มิไดเ้น้นในกำรท ำสงครำมรำคำ แต่หำก
เนน้ในเร่ืองของรำคำท่ีสมเหตุสมผลเป็นเกณฑส์ ำคญั 
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4. กลยุทธ์ด้านการตลาด 
 
บริษทัฯ เป็นผูป้ระกอบกำรท่ีผลิตเบำะหนงัและช้ินส่วนส ำหรับรถยนตโ์ดยออ้ม หรือท่ีเรียกกนัวำ่  2nd Teir  

นอกจำกบริษทัฯ ยึดถือควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นประเด็นส ำคญัแลว้ ยงัคงให้ควำมส ำคญักบัผูใ้ช้รถยนตไ์ม่นอ้ยกว่ำ
กนั โดยมีกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ให้กบัลูกคำ้เพื่อเป็นทำงเลือกต่อไป  โดยกำรด ำเนินกิจกรรมดงักล่ำวจะ
ด ำเนินกำรอยำ่งใกลชิ้ดกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละบริษทัผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วนส ำหรับรถยนตโ์ดยตรง 

 
5. กลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างและรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกค้า 

 
บริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรสร้ำงและรักษำสัมพนัธภำพกบัลูกคำ้ ดว้ยกำรตอบกลบัท่ีรวดเร็ว  

มีประสิทธิภำพและตรงจุด รวมทั้งมีกำรติดตำมผลจำกลูกคำ้อยำ่งสมบูรณ์แบบและอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพื่อท ำใหลู้กคำ้
เกิดควำมมัน่ใจในระบบบริหำรงำนของบริษทัฯ และเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจอยำ่งสูงสุดต่อลูกคำ้ 

 
6. กลยุทธ์ด้านการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี 

 
บริษทัฯ ยึดถือนโยบำยพฒันำบุคลำกรควบคู่ไปกบัเทคโนโลยี ด้วยกำรสร้ำงสรรค์ควำมสำมำรถของ

บุคลำกร ผำ่นกำรฝึกอบรมและกำรเรียนรู้พร้อมกบักำรท ำงำน (On the Jon Training) โดยยึดถือระดบัเทคโนโลยีผูผ้ลิต
ระดบัโลกเป็นเป้ำมำตรฐำนในกำรเรียนรู้และพฒันำเทคโนโลยี เน้นกำรทบทวนกระบวนกำรผลิตท่ีมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพใหม้ำกข้ึน 
 

ลกัษณะลูกคำ้และกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 

1.ลูกคำ้ในประเทศ 

ผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วนส ำหรับรถยนตโ์ดยตรง (1st Tier OEM) ใหก้บัผูผ้ลิตรถยนตซ่ึ์งเป็นกลุ่มลูกคำ้หลกั

ของบริษทัฯ ลูกคำ้ไดน้ ำผลิตภณัฑข์องบริษทัฯไปใชส้ ำหรับกำรผลิตเพื่อจ ำหน่ำยในประเทศ รวมทั้งน ำส่งออกไปยงั

ต่ำงประเทศ ทั้งในรูปของรถยนตส์ ำเร็จรูปและช้ินส่วนพร้อมประกอบ (Component knock-down) อยำ่งไรก็ตำม กำรท่ี

บริษทัฯ สำมำรถจะไดรั้บค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้ไดน้ั้น บริษทัฯ จะตอ้งไดรั้บกำรคดัเลือกจำกผูผ้ลิตรถยนตด์งักล่ำวใหเ้ป็น

ผูผ้ลิตเบำะหนงัแทแ้ละช้ินส่วนหนงัส ำหรับรถยนตโ์ดยออ้มของผูผ้ลิตรถยนต ์ ดว้ยกำรร่วมพฒันำผลิตภณัฑก์บัผูผ้ลิต

รถยนต ์ดงันั้น จึงถือวำ่ บริษทัฯ มีลูกคำ้โดยตรง คือ ผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วนส ำหรับรถยนตโ์ดยตรง และมีลูกคำ้โดย

ออ้ม คือ ผูผ้ลิตรถยนต ์ 
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2.ลูกคำ้ต่ำงประเทศ 

ผลิตภณัฑท่ี์ทำงบริษทัฯส่งออกไปยงัต่ำงประเทศนั้น จะจ ำหน่ำยใหก้บัผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วนส ำหรับ

รถยนตโ์ดยตรง (1st Tier OEM)เท่ำนั้น ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯไดมี้กำรขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยโดยส่งผลิตภณัฑ์ไปยงั

ประเทศต่ำงๆ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มำเลเซีย เวยีดนำม ออสเตรเลีย อินเดีย และปำกีสถำนเป็นตน้ 

 

มูลค่ำและสัดส่วนของกำรจ ำหน่ำยในประเทศต่อกำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

 

 

 

กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย 

บริษทัฯ มีนโยบำยท่ีจะบุกตลำด Asia Pacific โดยเฉพำะ OEM ในประเทศนั้นๆ ซ่ึงบริษทัฯ จะตอ้งน ำเสนอ
ผลิตภณัฑแ์ละรำคำใหแ้ก่ลูกคำ้ และตอ้งพฒันำและปรับปรุงผลิตภณัฑท์ั้งคุณภำพและรูปแบบใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
และควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยลูกคำ้กลุ่มเป้ำหมำยของบริษทัฯ คือ ผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วนส ำหรับรถยนตโ์ดยตรง
ของผูผ้ลิตรถยนต ์ (Original Equipment Manufactory) บริษทัฯ เล็งเห็นวำ่ยงัมีช่องวำ่งท่ีจะขยำยตลำดออกไปไดอี้กมำก 
เน่ืองจำกควำมนิยมในเบำะรถยนตท่ี์ใชว้สัดุท่ีเป็นหนงัสัตวแ์ทไ้ดรั้บควำมนิยมเพิ่มมำกข้ึน และบริษทัฯ มีควำมพร้อมทั้ง
ทำงดำ้นมำตรฐำนคุณภำพของผลิตภณัฑ ์ และก ำลงักำรผลิต ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงรักษำลูกคำ้เดิมทั้งภำยในประเทศ 
และต่ำงประเทศ ทั้งน้ี ลูกคำ้ในต่ำงประเทศของบริษทัฯ นั้น เป็นลูกคำ้โดยตรงท่ีบริษทัฯ ส่งผลิตภณัฑไ์ปจ ำหน่ำย ไม่
รวมกำรท่ีผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วนส ำหรับรถยนตโ์ดยตรงของผูผ้ลิตรถยนต ์ และบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ น ำผลิตภณัฑ์
ของบริษทัฯ ไปส่งออกยงัต่ำงประเทศในรูปของรถยนตส์ ำเร็จรูป 
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นโยบำยทำงดำ้นผลิตภณัฑ์ 

 ดว้ยประสบกำรณ์ในดำ้นอุตสำหกรรมหนงัเบำะรถยนตท่ี์มำกกวำ่ 15 ปี และเป็นบริษทัผูผ้ลิตท่ีมีขบวนกำร
ตั้งแต่ตน้น ้ำ (กำรฟอกหนงั) ไปจนถึงกระบวนกำรปลำยน ้ ำ (กำรเยบ็) นั้นท ำใหท้ำงบริษทัสำมำรถควบคุมกำรผลิตใหมี้
ประสิทธิภำพและคุณภำพไดอ้ยำ่งใกลชิ้ด จึงท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ลูกคำ้จะไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพ และตรงกบัควำม
ตอ้งกำร ไม่วำ่จะเป็น สีสัน ลำย Specification ต่ำง ๆ  อยำ่งตรงเวลำ 
 รวมทั้ง บริษทัยงัมุ่งมัน่ ทุ่มเทในกำรวจิยัและพฒันำผลิตภณัฑสิ์นคำ้ใหม่อยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ไดม้ำกยิง่ข้ึน โดยเฉพำะผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยักบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น หนงัปลอดสำรโครเมียม (Chrome 
Free Leather) รวมถึงไปถึงหนงันวตักรรมใหม่ เช่นหนงัทอ้งฟอก (Split Leather) เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ไดม้ำกยิง่ข้ึน 
 

นโยบำยรำคำ 

กำรตั้งรำคำนั้น บริษทัฯ จะตั้งรำคำจำกตน้ทุนแลว้บวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Margin) ซ่ึงจะค ำนึงถึงปริมำณกำร
สั่งซ้ือ ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบัลูกคำ้แต่ละรำย และกำรแข่งขนัของอุตสำหกรรม รวมทั้งรำคำกลำงท่ีก ำหนดโดยของ
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ โดยบริษทัฯ จะเสนอรำคำให้แก่บริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ (ซ่ึงบริษทัฯ อำจจะเสนอรำคำสูงหรือต ่ำกวำ่
รำคำกลำงท่ีก ำหนดโดยของบริษทัผูผ้ลิตรถยนตก์็ได)้ เพื่อแข่งขนักบัผูท่ี้เป็นผูผ้ลิตหนงัแทส้ ำหรับรถยนตโ์ดยออ้ม (2nd 
Tier OEM) รำยอ่ืนๆ ปัจจุบนัมีผูผ้ลิตทั้งหมดในประเทศไทยมีจ ำนวน 3 – 4 รำย  

นโยบำยกำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

บริษทัฯ จ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคำ้ท่ีเป็น ผูผ้ลิตเบำะนัง่และช้ินส่วนส ำหรับรถยนตโ์ดยตรง (1st Tier OEM) 
ทั้งในและต่ำงประเทศโดยตรง โดยบริษทัฯ มีฝ่ำยกำรตลำดท ำหนำ้ท่ีรับผดิชอบท ำกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศเอง    
อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีมีผูแ้นะน ำลูกคำ้ใหแ้ก่บริษทัฯ เพื่อขยำยตลำดไปสู่ลูกคำ้รำยใหม่ทั้งในและต่ำงประเทศ บริษทัฯ 
จะมีกำรใหผ้ลตอบแทนในรูปค่ำนำยหนำ้ (Commission) แก่ผูแ้นะน ำนั้นๆ 
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1. ก าลงัการผลติ  
ปัจจุบนับริษทัฯ ด ำเนินกำรผลิตเพียงวนัละ 1 กะ ในแต่ละกะมีเวลำในกำรท ำงำน กะละ 8 ชั่วโมง และ

อตัรำก ำลงักำรผลิตจำกสำยกำรผลิตของ โรงงำนแห่งท่ี 1 - 7 มีดงัต่อไปน้ี  

สำยกำรผลิต 
 

ฟอกหนงั 
ยอ้มสีพ้ืน พน่สีหนงั 

Cut Part เยบ็เบำะ Cut Part เยบ็ 
เบำะรถยนต ์ รถยนต ์ พวงมำลยั พวงมำลยั 

(ตำรำงฟตุ) (ตำรำงฟตุ) (ตำรำงฟตุ) (ตำรำงฟตุ) (คนั) (วง) (วง) 

ก ำลงักำรผลิตเตม็ท่ี 56,571,429 
     

60,104,348   45,991,800   19,601,799      118,200      168,000       108,000  

ปริมำณกำรผลิตจริงต่อปี 
     

29,036,000  22768687  33,458,273   15,701,073        73,160      100,340         27,906  
อตัรำกำรใชก้ ำลงัผลิต 51% 38% 72.70% 80% 62% 60% 26% 

 

ปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มีกำรหยดุสำยกำรผลิตเพื่อซ่อมบ ำรุงเคร่ืองจกัรประจ ำปี (Shut Down Period) โดยบริษทัฯ ยงั
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจดัท ำระบบกำรซ่อมบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ทั้ ง
เคร่ืองจกัรเก่ำและเคร่ืองจกัรใหม่ตำมตำรำงกำรซ่อมบ ำรุงอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้เคร่ืองจกัรมีสภำพพร้อมใช้งำน ทั้งน้ี
บริษทัฯ ยงัไม่เคยประสบปัญหำเคร่ืองจกัรขดัขอ้ง  ท ำใหต้อ้งหยดุกำรผลิตเป็นเวลำนำน 

2. นโยบายการผลติ 
บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ และเจตนำรมณ์ท่ีจะเสนอผลิตภณัฑห์นงัแทท่ี้มีคุณภำพสูงใหแ้ก่ลูกคำ้ จึงพิถีพิถนัทุก 

ๆ ขั้นตอนกำรผลิต โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนกำรคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพ นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันำและ
รักษำคุณภำพของผลิตภณัฑใ์หต้รงตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑข์องลูกคำ้ ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนกำรผลิต จะถูกควบคุม 
ตรวจสอบ และทดสอบโดยบุคลำกรผูเ้ช่ียวชำญและมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นต่ำง ๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพ 
ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และลดควำมสูญเสียต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถเกิดข้ึนในทุก ๆ ขั้นตอนกำรผลิตใหเ้กิดข้ึนนอ้ย
ท่ีสุด  

ซ่ึงในทุกขั้นตอนกำรผลิต บริษทัฯ มุ่งเนน้ควำมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ตลอดจนถึงกำรส่งมอบ
ผลิตภณัฑท่ี์ตรงเวลำ ทั้งน้ี กำรด ำเนินงำนในปี 2557 ท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองตำมมำตรฐำนอุตสำหรรมหนงั
ระดบัโลก ภำยใตช่ื้อ Leather Working Group ซ่ึงเป็นเคร่ืองยนืยนัไดดี้ถึงควำมส ำเร็จและควำมมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ท่ีจะ
พฒันำกำรผลิตและกำรบริกำรต่อลูกคำ้ โดยค ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง 

 

ขั้นตอนการผลติ 
ขั้นตอนกำรผลิตหลกั สำมำรถจ ำแนกเป็น 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี 
1.    ขั้นตอนกำรฟอกหนงัสัตว ์
2.    ขั้นตอนกำรยอ้มสีพื้น 
3.    ขั้นตอน กำรพน่สี – อดัลำยหนงั 
4.    ขั้นตอนกำรตดัช้ินงำน 
5.    ขั้นตอนกำรเยบ็ 
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                                                          รูปภาพ  แสดงลกัษณะข้ันตอนการ ฟอกหนังสัตว์ 

                                
 
 

1. ตารางแสดงรายละเอยีดขั้นตอนการฟอกหนังสัตว์ 
การตรวจสอบหนังเคม็ ขั้นตอนกำรตรวจสอบหนงัเคม็ท่ีน ำเขำ้มำ ก่อนจะน ำเขำ้สู่ขั้นตอนกำรผลิตต่อไป 
Salted hides process Salted hides incoming inspection prior to further process 
การป่ันหนงั ขั้นตอนกำรป่ันหนงั เพ่ือลำ้งครำบส่ิงสกปรกต่ำง ๆ หลุดออกจำกผิวของหนงั 
Liming process Paddle drum operates in a rotating motion to further remove material from skin 
กากถากหนัง ขั้นตอนกำรถำกหนงั เพ่ือขจดัส่ิงสกปรก,ไขมนั และพงัผืดท่ีติดอยูบ่ริเวณทอ้งใหห้ลุดไป 
Fleshing process To eliminate fat fitrous tissue and clean the flesh side 
การผ่าหนังปูน ขั้นตอนกำรผำ่ เพ่ือแยกชั้นระหวำ่งส่วนผิว และส่วนทอ้งของหนงัออกจำกกนั 
Splitting process Split to separate the grain from second layer to achieve the required thickness at lime stage 
การสุกหนัง ขั้นตอนกำรสุกหนงั ใหเ้ป็นหนงัเขียวโดยกำรผำ่นเคมี เพ่ือใหห้นงัมีควำมน่ิมและแขง็แรง 
Tanning process Tan the hides to wet blue chemical process to add softness strength to the fiber of the hide 
หนังเขียว หนงัเขียว คือหนงัท่ีผำ่นกำรฟอกหนงั เพ่ือรอน ำเขำ้สู่ขั้นตอนกำรยอ้มหนงั 
Wet blue The hides which have been finished tanning prior to re-tanning in the next step 
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2.รูปแสดงลกัษณะข้ันตอนการย้อมสีพืน้ 

 
ตารางแสดงรายละเอยีดขั้นตอนการย้อมสีพืน้ 
การรีดน า้ ขั้นตอนกำรรีดเอำน ้ ำออกจำกหนงัเขียว เพ่ือใหห้นงัไม่แหง้และเปียกจนเกินไป 

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

การเชียเต้ ขั้นตอนกำรขดัเอำหนงัส่วนทอ้งออกจำกหนงัเขียว เพ่ือใหห้นงัมีควำมหนำตำมท่ีก ำหนด 
Shaving process Paddle drum operates in a rotating motion to further remove material from skin 
การย้อมสีพืน้ ขั้นตอนกำรยอ้มสีพ้ืนใหติ้ดกบัตวัหนงั เพ่ือใหไ้ดสี้พ้ืนตำมควำมตอ้งกำร 

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

การขึงหนัง ขั้นตอนกำรขึงหนงั เพื่อท ำใหห้นงัแหง้เรียบ และยดืออก (ลดกำรหงิกงอและพบัของหนงั) 
Toggling process Toggling stretches out the hides and removes moisture 
การแวคคัม่ ขั้นตอนกำรรีดหนงัเพ่ือท ำใหห้นงัแหง้เรียบ และยดืออก(ลดกำรหงิกงอและพบัของหนงั) 
Vacuuming process Vacuuming is process to ironing and removes moisture out of the hides 
การเชียผวิ ขั้นตอนกำรขดัผิวของหนงัใหมี้ควำมเรียบเสมอกนัทัว่ทั้งผืน และลบรอยต ำหนิต่ำง ๆ ของหนงั 

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

การป่ันหนงั ขั้นตอนกำรป่ันหนงั เพ่ือลำ้งครำบส่ิงสกปรกต่ำง ๆ หลุดออกจำกผิวของหนงั 
Soft milling process Paddle drum operates in a rotating motion to further remove material from skin 
การตุ๋นหนงั ขั้นตอนกำรตุ๋นหนงัใหห้นงัมีควำมน่ิมเพ่ิมข้ึนและหนงัจะมีควำมแบน(หนงัไม่ฟ)ู 
Crust staking process A massaging like process which adds softness and uniformity to the hide. 
หนังพืน้รอพ่นสี หนงัพ้ืน คือหนงัท่ีผำ่นกำรฟอกและยอ้มสีพ้ืนหนงั เพ่ือรอน ำเขำ้สู่ขั้นตอนกำรพน่สี 
Crust  The leather which has been proceed tanning and re-tanning ,in order to go to finishing process 
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3.รูปแสดงลกัษณะขั้นตอนการพ่นสี - ลายหนัง 

 
 
 

ตารางแสดงรายละเอยีดขั้นตอนการพ่นสี – อดัลายหนัง 
การตุ๋นหนงั ขั้นตอนกำรตุ๋นหนงัใหห้นงัมีควำมน่ิมเพ่ิมข้ึนและหนงัจะมีควำมแบน(หนงัไม่ฟ)ู 
Crust staking process A massaging like process which adds softness and uniformity to the hide. 
การทาสี ขั้นตอนกำรทำสีเพ่ือรองสีพ้ืนบนตวัหนงั 
Color coating process To apply the base color on to the grain surface. 
การกลิง้เงา ขั้นตอนกำรท ำใหห้นงัเรียบ เพ่ือใหง่้ำยต่อกำรพน่สี 
Roller ironing process Iron leather to achieve an even surface to accept the color coat. 
G-ROLLER ขั้นตอนกำรทำสี เพ่ือกลบต ำหนิตำ่ง ๆ บนตวัหนงั 
G-Roller process Coating pigment on grain surface to reduce the marks. 
การพ่นสีหนัง ขั้นตอนกำรพน่สีท่ีตวัหนงั เพื่อใหไ้ดสี้ตำมควำมตอ้งกำร 
Spray process Spray color pigment on surface grain. 
การอดัลาย ขั้นตอนกำรอดัลำยลงบนหนงัผืนส ำเร็จรูป 
Emboss process To emboss on the finishing leather. 
การพ่นเงา ขั้นตอนกำรพน่เงำลงบนหนงัผนืส ำเร็จรูป 
Top coat process Spray the top coat on the finishing leather. 
การตรวจสอบ ขั้นตอนกำรตรวจสอบต ำหนิต่ำง ๆ ของตวัหนงั 
Visual inspection Hide inspection process to avoid natural markings and process defects. 
การวดัฟุต ขั้นตอนกำรวดัขนำดพ้ืนท่ีตำรำงฟตุของหนงัส ำเร็จรูป 
Measuring sq. ft. Measure area of finished leather in square feet. 
หนังส าเร็จรูป หนงัท ำสีส ำเร็จ เพ่ือรอน ำเขำ้สู่ขั้นตอนกำรบรรจุขำยเป็นหนงัผืน หรือตดัขำยเป็นช้ินงำน 
Finishing leather Completely finishing leather for packing and sale out by whole or cut piece condition. 
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4.รูปแสดงลกัษณะข้ันตอนการตัดช้ินงานส าเร็จรูป 

 
 

ตารางแสดงรายละเอยีดข้ันตอนการตัดช้ินงานส าเร็จรูป 
การวาด ขั้นตอนกำรวำดแบบตำมรูปร่ำงท่ีก ำหนดไวบ้นกระดำษ ใหไ้ดช้ิ้นงำนตำมรูปแบบท่ีตอ้งกำร 
Draw process Drawing pattern with limit zone as per required lay out 
การป๊ัมหนงั ขั้นตอนกำรป๊ัมแบบกด โดยใชมี้ดตดัหนงัใหข้ำดตำมรูปร่ำงและขนำดตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
Press cut process Hydraulic press cut by pattern design tooling 
การเจาะรู ขั้นตอนกำรเจำะรูเพ่ือท ำลวดลำยต่ำง ๆ บนช้ินงำนหนงั ตำมแบบท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
Perorate process Make the desire logos pattern on the leather by perforating method 
การป๊ัมโลโก้ ขั้นตอนกำรป๊ัมโลโกเ้พ่ือท ำลวดลำยต่ำง ๆ บนช้ินงำนหนงั  ตำมแบบท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 
Press logo process Make the desire logos pattern on the leather by perforating method 
การท าความสะอาด ขั้นตอนกำรท ำควำมสะอำดช้ินงำน เพ่ือก ำจดัครำบสกปรก ครำบดินสอเทียนหรือฝุ่ นหนงั 
Cleaning process Clean the surface of the leather to eliminate dust and dirty slough 
การจดัคนั ขั้นตอนกำรจดัคนั เพ่ือรวบรวมช้ินงำนใหค้รบจ ำนวนตำมท่ีระบุขำ้งกล่อง 
Grouping process Group the cut pieces of the leather to meet the inquiry quantity 
การตรวจสอบขั้นสุดท้าย ขั้นตอนกำรตรวจสอบเพ่ือตรวจจบัขอ้บกพร่อง และคดัแยกของเสียไม่ใหส่้งถึงลูกคำ้ 
Final inspection process Inspect the products and sort out the defective, not escape to customer 
การบรรจุ  ขั้นตอนกำรบรรจุช้ินงำนลงภำชนะท่ีใชจ้ดัเก็บ และป้องกนัสินคำ้เสียหำยจำกกำรจดัส่งสินคำ้ 
Packing process Put the leather into the standard packaging and ready for delivery 
ช้ินงานตดัส าเร็จรูป ช้ินงำนตดัส ำเร็จรูป พร้อมส่งลูกคำ้ 
Leather cut part the leather which completed cutting put inside the package 
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5.รูปแสดงลกัษณะข้ันตอนการเยบ็ช้ินงานเบาะรถยนต์ 

 
ตารางแสดงรายละเอยีดขั้นตอนการเยบ็ช้ินงานเบาะรถยนต์ 
 

การตรวจสอบรับเข้า ขั้นตอนกำรตรวจสอบรับเขำ้วตัถุดิบ ส ำหรับงำนเยบ็ก่อนจะน ำเขำ้สู่ขั้นตอนกำรผลิตต่อไป 
Incoming process Inspect the incoming raw material prior to further production process 
การตดัวตัถุดบิ ขั้นตอนกำรวตัถุดิบ ประเภทฟองน ้ ำ, พีวซีี, ผำ้ต่ำง ๆ ส ำหรับใชใ้นขั้นตอนกำรเยบ็ 
Cutting process Raw material cutting such as several foam, PVC and fabric use for sewing 
การจดัเตรียมวตัถุดบิ ขั้นตอนกำรจดัเตรียมวตัถุดิบ เพื่อควำมสะดวก และควบคุมจ ำนวนวตัถุดิบในกำรผลิต 
Preparation process The raw material preparation to match with production quantity and convenience 
การเยบ็ ขั้นตอนกำรเยบ็ เป็นกำรน ำช้ินงำนต่ำง ๆ มำเยบ็รวมกนั ตำมมำตรฐำนกำรผลิตของลูกคำ้ 
Sewing process The cut parts sewing assembly together based on customer standard 
การตรวจสอบ ขั้นตอนกำรตรวจสอบต ำหนิต่ำง ๆ ของตวัหนงั 
Visual inspection Inspect the products and sort out the defective, not escape to customer 
การบรรจุ  ขั้นตอนกำรบรรจุช้ินงำนลงภำชนะท่ีใชจ้ดัเก็บและป้องกนัสินคำ้เสียหำยจำกกำรจดัส่งสินคำ้ 
Packing process Put the leather into the standard packaging and ready for delivery 
ช้ินงานเยบ็ส าเร็จรูป ช้ินงำนเยบ็ส ำเร็จรูป พร้อมท่ีจะประกอบเป็นเบำะส ำหรับใชใ้นรถยนต ์
Finishing good The finished trim cover sewing ready for car seat assembly 
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การวจิยัและพฒันา 
 
 หนงัแทมี้คุณสมบติัท่ีแตกต่ำงจำกวสัดุอ่ืน ๆ อยำ่งชดัเจน ทั้งสัมผสัท่ีนุ่มมือ เป็นธรรมชำติและควำมคุม้ค่ำ ควำม
คงทน ระยะเวลำกำรใชง้ำนท่ียำวนำน แมใ้นปัจจุบนัจะมีวสัดุประเภทหนงัสังเครำะห์ต่ำง ๆ ออกมำมำกมำย ทั้งแบบท่ี
ใกลเ้คียงกบัหนงัแทม้ำก แต่ก็ยงัไม่สำมำรถท่ีจะมีคุณสมบติัเหมือนกบัหนงัแทไ้ด ้นั้นจึงท ำให้หนงัแทย้งัคงไดรั้บควำม
นิยมมำอยำ่งต่อเน่ือง 
    
 ยิง่ในอุตสำหกรรมหนงัเบำะรถยนตแ์ลว้นั้น ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งผำ่นมำตรำฐำนของค่ำยรถยนต ์มีกำรทดสอบ กำร
ทดลองต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นมำตรำฐำนท่ีใชก้บัประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย (Global Standard) และค่ำยรถยนตต่์ำง ๆ จะมีกำรปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงมำตรำฐำนต่ำง ๆ อยู่ตลอดเวลำ ดงันั้นกำรวิจยัและพฒันำเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทำงบริษทัให้ควำมส ำคญัเป็น
อนัดบัตน้ ๆ โดยไดว้ำงเป้ำหมำยท่ีจะเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตช้ินส่วนหนังแทส้ ำหรับอุตสำหกรรมเบำะรถยนต์ของเอเชีย 
บริษทัจึงมุ่งเนน้ในเร่ืองกำรวจิยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์(Research & Development) อยูต่ลอดเวลำ และทำงบริษทัฯ ยงัไดมี้
กำรลงทุนทั้งในส่วนของเคร่ืองจกัร, เคร่ืองมือทดสอบ และส่งเสริมใหพ้นกังำนเขำ้อบรม เสริมควำมรู้ ทกัษะในดำ้นต่ำง 
ๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรในดำ้นกำรวิจยัและพฒันำเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงจะเป็นตน้แบบในกำร
น ำไปประยุกตใ์ชใ้นขบวนกำรผลิต คุณภำพของผลิตภณัฑ์และกำรลดตน้ทุน รวมทั้งกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่ 
ๆ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งครบถว้น 
  
 บริษทัมีนโยบำยในกำรปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้มีควำมเหมำะสม ทนัสมยั และปรับปรุงผลิตภณัฑ์เพื่อให้ลูกคำ้
เกิดควำมพอใจสูงสุด รวมทั้งผูบ้ริโภคทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง โดยไดน้ ำมำตรำฐำนคุณภำพและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ของค่ำย
รถยนต ์(OEM) มำเป็นบรรทดัฐำนขั้นต ่ำในกำรพฒันำสินคำ้ สมดงันโยบำยของบริษทัคือ “มุ่งมัน่พฒันำ เทคโนโลยีล ้ำ
หนำ้ ส่งตรงเวลำ สินคำ้คุณภำพ” โดยทำงบริษทัไดมี้กำรวจิยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
 

1.  การวจัิยและพฒันาเศษหนังจากกระบวนการผลติเพือ่พฒันาเป็นโปรตีนอาหารสัตว์ 
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บริษทัไดมี้กำรเปิดตวับริษทัในเครือคือ “บริษทั อิเตอร์กรีน จ ำกดั” ไปในปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป็นบริษทั อินเตอร์
กรีน จ ำกดั เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ ์Protein Hydrolysate ท่ีท ำมำจำกเศษหนงัท่ีเหลือจำกขบวนกำรผลิต  และสำมำรถน ำ
กลบัมำใชใ้นขบวนกำรผลิต ในรูปแบบของเคมีภณัฑ์ตวัหน่ึง ซ่ึงผลิตภณัฑ ์Protein Hydrolysate นบัเป็นกำ้วแรกท่ีทำง
บริษทัไดด้ ำเนินกำรไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ส่วนในกำ้วต่อไปก็คือ กำรวจิยัและพฒันำต่อยอดจำกผลิตภณัฑ ์Protein 
Hydrolysate ใหอ้ยูใ่นรูปของโปรตีนผงส ำหรับอำหำรสัตว ์และผลิตภณัฑอ์ำหำรเสริม ซ่ึงคำดวำ่น่ำจะน ำเสนอลูกคำ้ได้
ภำยในไตรมำสท่ี 4/2560 
 

2. การวจัิยและพฒันาวตัถุดิบเหลอืใช้จากกระบวนการผลติเพือ่พฒันาเป็นคอลลาเจน 
 
บริษทัยงัคงมีแนวคิดในกำรเพิ่มมูลค่ำใหก้บัวตัถุดิบท่ีเหลือใชจ้ำกกระบวนกำรผลิต ซ่ึงวตัถุดิบท่ีเหลือใชเ้หล่ำน้ี

จะถูกขำยหรือท ำลำยไปโดยเปล่ำประโยชน์ โดยบริษทัไดมี้กำรศึกษำ วิจยัวำ่สำมำรถน ำวตัถุดิบท่ีเหลือใชจ้ำกกำรผลิต
น ำมำสกดัเป็นคอลลำเจนบริสุทธ์ิ สำมำรถน ำไปใชใ้นอุตสำหกรรมอำหำรได ้ซ่ึงคำดวำ่น่ำจะน ำเสนอลูกคำ้ไดภ้ำยใน
ไตรมำสท่ี 3/2560 

 
3. การวจัิยและพฒันาผลติภัณฑ์ลดมลพษิสู่ธรรมชาติ  

 
ผลกระทบจำกปัญหำส่ิงแวดลอ้มและควำมเส่ือมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำตินบัเป็นปัญหำท่ีรุ่นแรงมำกข้ึน

เร่ือย ๆ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำขยะ มลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงน ้ ำ ฝุ่ นละออง ส่ิงเหล่ำน้ีส่งผลให้กระแสกำรอนุรักษ์
ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มขยำยตวัมำกยิ่งข้ึน บริษทัไดต้ระหนกัถึงปัญหำดงักล่ำวจึงได ้มีแนวคิดในกำรวิจยัและพฒนัำ
ผลิตภณัฑล์ดมลพิษสู่ธรรมชำติ ไม่วำ่จะเป็นหนงัท่ีฟอกยอ้มโดยไม่ใชส้ำรโครเม่ียม ทั้งในส่วนของหนงัผิวและหนงัทอ้ง 
ซ่ึงนบัไดว้ำ่เป็นกำรตอบโจทยแ์ละตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งกำรลดปัญหำส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงคำดวำ่น่ำจะ
น ำเสนอลูกคำ้ไดภ้ำยในไตรมำสท่ี 3/2560 
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การจดัหาวตัถุดบิหรือผลติภณัฑ์เพือ่จ าหน่าย 
          วตัถุดิบส ำคญัท่ีใชใ้นกำรผลิตคือ หนงัสัตว ์และสำรเคมีส ำหรับฟอกยอ้ม บริษทัฯ พิจำรณำจำกคุณภำพ  
รำคำ และควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบเป็นหลกั โดยมีกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบทั้งจำกในและต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

 
มูลค่าและสัดส่วนการส่ังซ้ือวัตถุดิบปี 2557 ถึง 2559 

วตัถุดิบ 
(ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

หนงัสัตว ์ 613.41 64% 930.30 70% 543.92 67% 
สำรเคมี 339.91 36% 391.22 30% 262.32 33% 
รวม 953.32 100% 1,321.52 100% 806.24 100% 

            

 มูลค่าและสัดส่วนการซ้ือวตัถุดิบจากในและต่างประเทศ ปี 2557 ถึง 2559 

วตัถุดิบ 
(ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ในประเทศ 267.77 28% 516.03 39% 289.44 36% 
ต่ำงประเทศ 685.55 72% 805.49 61% 516.80 64% 
รวม 953.32 100% 1,321.52 100% 806.24 100% 

 
หนังสัตว์ 

 บริษทัฯ จดัหำหนงัสัตว ์ไดแ้ก่ หนงัโคหรือหนงักระบือดิบท่ีผำ่นกระบวนกำรแปรสภำพโดยกำรหมกัเกลือ
หรือดองเกลือเพื่อให้เป็นหนงัเค็ม โดยสำมำรถจดัหำจำกผูค้ำ้ทั้งภำยในประเทศและจำกต่ำงประเทศ ทั้งน้ี บริษทัฯ 
จะซ้ือหนงัสัตวท่ี์มีคุณภำพโดยตรงจำกผูค้ำ้ทั้งในและต่ำงประเทศ ซ่ึงจะเป็นผูผ้ลิตหนงัเค็มท่ีมีโรงงำนฆ่ำสัตวเ์อง 
หรือเป็นโรงงำนท่ีผลิตหนงัเค็มจำกกำรซ้ือหนงัดิบแลว้น ำมำหมกัเกลือหรือดองเกลือ โดยกำรซ้ือจำกต่ำงประเทศ 
ไดแ้ก่ เยอรมนี อเมริกำกลำง บรำซิล เวยีดนำม มำเลเซีย  ส ำหรับระยะเวลำในกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบหนงัเค็มจำกผูค้ำ้ใน
ประเทศประมำณ 7 วนั และจำกต่ำงประเทศประมำณ 30 - 75 วนั  

สารเคมี 
บริษทัฯ จดัหำสำรเคมีส ำหรับฟอกยอ้มจำกผูจ้ดัหำผลิตภณัฑ์ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยกำรซ้ือจำก

ต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ สิงคโปร์ ฝร่ังเศส เยอรมนี เอเชียกลำง ซ่ึงมีระยะเวลำในกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบสำรเคมีจำกผูผ้ลิตใน
ประเทศประมำณ 15 - 30 วนั และจำกต่ำงประเทศประมำณ 30 - 45 วนั และบริษทัฯ มีนโยบำยในกำรเก็บสต็อก
สำรเคมีเป็นระยะเวลำประมำณ 90 วนั 
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สภาพปัญหาเกีย่วกบัวตัถุดิบ 
 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ ไม่เคยประสบปัญหำขำดแคลนหนังสัตวแ์ละสำรเคมีส ำหรับกำรฟอกซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ี
ส ำคญั เน่ืองจำกบริษทัฯ มีนโยบำยจดัซ้ือวตัถุดิบจำกผูจ้ดัหำวตัถุดิบหลำยรำยท่ีไดคุ้ณภำพและมีกำรติดต่อทำงธุรกิจ
กนัมำเป็นระยะเวลำนำน โดยจะมีกำรประเมินผูจ้ดัหำวตัถุดิบทุกเดือนทั้งในดำ้นคุณภำพวตัถุดิบ ปริมำณในกำร
จดัส่ง ตลอดจนระยะเวลำในกำรน ำส่ง จนเป็นท่ีมัน่ใจว่ำบริษทัฯ จะมีปริมำณวตัถุดิบเพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
แผนกำรผลิตของบริษทัฯ และจำกกำรท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์รำยใหญ่และด ำเนินธุรกิจต่อเน่ืองมำเป็น
ระยะเวลำยำวนำน และมีควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัผูจ้ดัหำวตัถุดิบทุกรำย ท ำให้สำมำรถจดัหำวตัถุดิบท่ีมีมำตรฐำนมำ
ใชใ้นกำรผลิตไดอ้ยำ่งเพียงพอในรำคำตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดแ้สวงหำแหล่งวตัถุดิบส ำรอง
กระจำยไปทัว่ประเทศและทัว่โลกทุกภูมิภำคเพื่อป้องกนักำรขำดแคลนวตัถุดิบในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม วตัถุดิบ
หนงัโคและหนงักระบืออำจมีควำมเส่ียงจำกกำรเน่ำและเสียหำยได้ง่ำย หำกมีกำรเก็บสต็อกวตัถุดิบนำนเกินไป 
บริษทัฯ จึงตอ้งบริหำรกำรเก็บวตัถุดิบหนงัเคม็ก่อนเขำ้สู่กระบวนกำรผลิตใหไ้ม่เกินระยะเวลำ 7 วนั 
 ทั้งน้ี ในระยะหลำยปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไม่มีกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  ำหน่ำยรำยใดรำยหน่ึงเกิน
กวำ่ร้อยละ 30 ของยอดซ้ือวตัถุดิบรวม เน่ืองจำกมีนโยบำยท่ีจะกระจำยกำรซ้ือวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  ำหน่ำย
หลำยรำย เพื่อลดกำรพึ่งพำวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  ำหน่ำยรำยใดรำยหน่ึง 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 ขั้นตอนกำรฟอกหนงัจะมีวสัดุเหลือใช ้ไดแ้ก่ เศษหนงัเค็มท่ีผำ่นกระบวนกำรฟอก ท่ีเรียกวำ่ “หนงักำว” ซ่ึง
เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได ้(By Product) โดยสำมำรถขำยต่อเพื่อเป็นวตัถุดิบให้แก่ผูผ้ลิตอำหำรและของเล่นสุนขัต่อไป 
จึงไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม อย่ำงไรก็ตำม ในขั้นตอนกำรฟอกหนังจะก่อให้เกิดน ้ ำเสีย โดยน ้ ำเสียท่ีเกิดจำก
ขั้นตอนกำรผลิตจะไดรั้บกำรบ ำบดัโดยผำ่นระบบบ ำบดัน ้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง ทั้งน้ี ระบบบ ำบดัน ้ำเสียจะเป็นบ่อบ ำบดั
น ้ ำเสียท่ีทำงโรงงำนเป็นผูท้  ำกำรบ ำบดัน ้ ำเสียดว้ยตวัเอง และผ่ำนกำรตรวจจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม โดยกำก
โครเมียมท่ีเหลือจำกกระบวนกำรบ ำบดัจะถูกแยกออก และน ำไปฝังกลบท่ีศูนยค์วบคุมมลพิษ  
 ส ำหรับขั้นตอนกำรผลิตในส่วนของกำรตดัแต่งหนงั จะเกิดวสัดุเหลือใช ้ไดแ้ก่ เศษหนงัท่ีผำ่นกระบวนกำร
ฟอกและยอ้มสีและเศษหนงัเสีย(ข้ีหนงัเชียเต)้  ซ่ึงส่วนของเศษหนงัท่ีผำ่นกระบวนกำรฟอกและยอ้มสี บริษทัฯ ไดน้ ำ
กลบัไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำรผลิตรองเทำ้ SAFETY SHOE ภำยในช่ือ “BLACK BISON” ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนของ
บริษทัในเครือคือ บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ำกดั ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นกำรน ำของท่ีเหลือจำกกระบวนกำรไปก่อให้เกิด
มูลค่ำเพิ่มเติม 

ส่วนเศษหนงัเสีย (ข้ีหนงัเชียร์เต)้  เน่ืองจำกเป็นของเสีย บริษทัฯ จึงไดท้  ำกำรวำ่จำ้งบริษทัฯภำยนอกท่ีไดรั้บ
ควำมเช่ือถือในด้ำนกำรท ำลำยของเสียหรือขยะอุตสำหกรรม เพื่อน ำไปท ำลำยตำมกรรมวิธีท่ีไม่กระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและถูกตอ้งตำมกฎหมำย และยงัไดมี้กำรพฒันำเพื่อน ำมำท ำใหเ้กิดมูลค่ำเพิ่มดว้ย 
 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ซ่ึงมีกำร
ตรวจสอบในระยะเวลำตำมก ำหนดอยำ่งสม ่ำเสมอ ท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ สำมำรถปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของ
ทุกหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลไดทุ้กประกำร โดยไม่มีประวติักำรท ำผิดเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีตั้งแต่ 31 
ธนัวำคม 2548 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพำทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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4.ภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนั (การแข่งขนัเชิงอุตสาหกรรม) 
 
 ตลำดรถยนตท์ัว่ในปีโลกในแง่ของมูลค่ำจะมีกำรเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนเป็น 36,752.40 ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ 
ในปี ค.ศ. 2020 ซ่ึงมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมียอดผลิตรถยนต์ทัว่โลกเกิน 100 ล้ำนคนัในเร็ว ๆ น้ี และมีกำร
คำดกำรณ์ไวว้ำ่อุตสำหกรรมยำนยนตจ์ะมีอตัรำกำรขยำยตวัสูงสุดในปี ค.ศ. 2019 ซ่ึงรถยนตท่ี์จะออกใหม่นั้น จะ
เนน้กำรออกแบบท่ีมีน ้ ำหนกัเบำ ปรำศจำกมลพิษ เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้เช้ือเพลิง โดยท่ียงัคงควำมปลอดภยั 
ควำมสะดวกสบำยใหก้บัผูข้บัข่ี  
 

 
Source: http://www.umtri.umich.edu 
 
 ตลำดรถยนตท่ี์ส ำคญัของโลกประกอบไปดว้ยสหรัฐอเมริกำและจีน ตลำดรถยนตใ์นสหรัฐอเมริกำเป็น
ตลำดท่ีมีกำรแข่งขนัสูงท่ีสุด ถ้ำหำกสำมำรถเจำะตลำดท่ีสหรัฐฯได้ ก็สำมำรถท่ีจะไปท ำตลำดท่ีอ่ืนได้อย่ำง
ง่ำยดำย ประเทศจีนเป็นตลำดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และไดแ้ซงหนำ้สหรัฐอเมริกำไปแลว้ ค่ำยรถยนตต่์ำง ๆ ยงัคง
เช่ือมัน่วำ่ประเทศจีนมีเสถียรภำพและกำรเจริญเติบโตท่ีมัน่คง  ในอีก 5 ปี ขำ้งหนำ้อุตสำหกรรมยำนยนตข์องจีน
มีแนวโน้มท่ีจะขยำยตวั 6-7 เปอร์เซ็นต์ต่อปี อีกเร่ืองท่ีน่ำสนใจก็คือ ปัจจุบนัในประเทศจีนมีรถยนต์ท่ีวิ่งอยู่
ประมำณ172 ลำ้นคนั และจะเพิ่มข้ึนเป็น 300 ลำ้นคนัในปี ค.ศ. 2020 นั้นนบัให้เห็นไดว้ำ่จีนยงัคงเป็นตลำด
รถยนตท่ี์ส ำคญัแห่งหน่ึงของโลก 
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Source: http://www.umtri.umich.edu 
 

อุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียน 

 อุตสำหกรรมยำนยนตข์องอำเซียนนั้น ปัจจยัหลกัก็คือกำรรวมตวัของแต่ละประเทศอำเซียนผนึกรวม
ตลำดเป็นหน่ึงเดียว ท ำใหย้ำนยนตท่ี์ผลิตในภูมิภำคน้ีครองล ำดบั 6 ของโลก ซ่ึงมียอดผลิตอยูท่ี่ประมำณ 4 ลำ้น
คนัต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 4 – 5 และจะมีบทบำทมำกข้ึนเร่ือย ๆ โดยมีขอ้ไดเ้ปรียบเร่ืองของค่ำจำ้งแรงงำนท่ี
ต ่ำกวำ่ จะเห็นไดจ้ำกท่ีบริษทัผูผ้ลิตรถยนตไ์ดมี้กำรปิดโรงงำนในประเทศอ่ืนแลว้มำขยำยกำรผลิตในอำเซียน
แทน เช่น โตโยตำ้จะยติุผลิตรถยนตใ์นออสเตรเลียภำยในปี 2017 
 

หน่วย : คนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: ASEAN AUTOMOTIVE FEDERATION 
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       แมป้ระชำคมอำเซียนจะมีขอ้ดีมำกมำย แต่ก็สร้ำงกำรแข่งขนัภำยในภูมิภำคให้ตำมมำดว้ย เช่น 
ประเทศอินโดนีเซีย มีนโยบำยยกระดบัอุตสำหกรรมยำนยนต์ให้ได้มำตรฐำนสำกลมำกข้ึน โดยเฉพำะ
โครงกำรรถขนำดเล็ก ซ่ึงรัฐบำลอินโดนีเซียมีนโยบำยท่ีชดัเจนในกำรส่งเสริมกำรพฒันำอุตสำหกรรมยำน
ยนต ์โดยก ำหนด Product Champion คือ Low Cost Green Car พร้อมทั้งอำศยัควำมไดเ้ปรียบจำกจ ำนวน
ประชำกร และควำมตอ้งกำรใชร้ถยงัคงเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองจึงท ำให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นตลำดรถยนต์ท่ี
เติบโตเร็วท่ีสุดในอำเซียน จำกยอดผลิต 296,008 คนัในปี ค.ศ. 2006 มำเป็นยอดผลิตท่ี 1,098,780 ในปี ค.ศ. 
2015 และตั้งเป้ำหมำยท่ีจะผลิตใหไ้ด ้4.2 ลำ้นคนัภำยในปี ค.ศ. 2025 

ประเทศมำเลเซียซ่ึงเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตรถยนต์รำยส ำคญัในอำเซียน เน้นกำรผลิตรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลเป็นหลกั โดยจะเพิ่มศกัยภำพเพื่อให้ประเทศกลำยเป็นศูนยก์ลำงในกำรผลิตรถยนตข์นำดเล็กประหยดั
พลงังำน (Energy-Efficient Vehicles หรือ EEVs) และจะมีกำรลดหยอ่นควำมเขม้งวดของกฎหมำย เพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจให้นกัลงทุนต่ำงชำติมำใช้มำเลเซียเป็นฐำนกำรผลิต และจะท ำให้รำคำรถยนต์ลดลง 20 – 30% 
ภำยในปี 2018 

ประเทศเวยีดนำมยงัไม่มีเทคโนโลยท่ีีดีพอในกำรประกอบรถยนต ์ดงันั้นจึงจ ำเป็นจะตอ้งมีกำรน ำเขำ้
รถยนตจ์ำกต่ำงประเทศ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีจะตอ้งให้ควำมสนใจก็คือ ประเทศเวียดนำมเป็นประเทศท่ีมีกำรซ้ือขำย
รถยนตห์รูมำกท่ีสุด แมว้ำ่ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ จะมีอตัรำค่อนขำ้งสูง เน่ืองจำกกำรกูย้ืมท่ีง่ำย และรำยไดต่้อหวั
ของชำวเวียดนำมก็เพิ่มสูงข้ึนด้วย จึงท ำให้ชำวเวียดนำมมีรสนิยมท่ีสูงข้ึน นั้นท ำให้ประเทศเวียดนำมเป็น
ประเทศท่ีนกัลงทุนจำกต่ำงชำติใหค้วำมสนใจอยูไ่ม่นอ้ยเลยทีเดียว 

ยงัมีบริษทัผูผ้ลิตรถยนตอี์กหลำยแห่งจะเขำ้มำตั้งฐำนกำรผลิตท่ีภูมิภำคแห่งน้ี โดยจะวำงกลยุทธ์กำร
ผลิตใหส้อดคลอ้งกบัควำมไดเ้ปรียบของแต่ละประเทศ (Comparative Advantage) นัน่เอง 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

 อุตสำหกรรมยำนยนตไ์ทย มีกำรพฒันำกำรต่อเน่ืองกวำ่ 50 ปี และมีควำมสำมำรถดำ้นกำรผลิตสูงสุดใน
อำเซียน ทั้งในยอดจ ำหน่ำยยำนยนต์ในประเทศและกำรประกอบรถยนต์ขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ืองทั้งในดำ้นกำร
ผลิต กำรตลำด กำรจำ้งงำน กำรพฒันำเทคโนโลยี และอุตสำหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ประเทศไทยถือเป็นฐำนกำร
ผลิตของผูผ้ลิตยำนยนตท์ัว่โลก และเป็นฐำนกำรผลิตรถยนตปิ์กอพัและรถจกัรยำนยนตอ์นัดบัตน้ ๆ ของโลก ซ่ึง
ทำงรัฐบำลไดต้ั้งเป้ำในกำรท่ีจะผลิตรถยนตใ์หไ้ด ้3 ลำ้นคนัต่อปี ภำยในปี พ.ศ. 2562  

 ส ำหรับแนวโนม้ตลำดรถยนตใ์นปี พ.ศ. 2560 คำดวำ่ตลำดรถยนตจ์ะมีโอกำสฟ้ืนตวัมำกข้ึนจำกปัจจยั
บวกหลำยดำ้น ท ำใหผู้บ้ริโภคในกลุ่มรำยไดป้ำนกลำง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มธุรกิจ มีก ำลงัซ้ือมำกข้ึน ประเภท
รถยนตท่ี์คำดวำ่จะมีโอกำสปรับตวัไดดี้กวำ่กลุ่มอ่ืนก็คือ รถยนตน์ัง่ขนำดเล็ก เพรำะโครงกำรรถยนตค์นัแรกจะ
ครบสัญญำถือครอง 5 ปี ในปี พ.ศ. 2560 และจะท ำให้ผูบ้ริโภคมีโอกำสในกำรเปล่ียนรถยนตค์นัใหม่ โดยมีกำร
ส ำรวจวำ่ผูบ้ริโภคท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรรถยนตค์นัแรกจะซ้ือรถยนตค์นัใหม่ หลงัจำกท่ีหมดโครงกำรแลว้อยูท่ี่ร้อย
ละ 10 -20  คิดเป็นตวัเลขประมำณ 1.25 – 2.5 แสนคนั ส่งผลให้ตลำดรวมรถยนตใ์นประเทศปี 2560 มีโอกำส
ขยำยตวัร้อยละ 2 ถึง 6 คิดเป็นยอดขำยรถยนต ์770,000 ถึง 800,000 คนั 
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 ในขณะตลำดรถปิกอพั ก็มีสัญญำณกำรเติบโตของตลำดมำกข้ึนในปี พ.ศ. 2560 โดยสินคำ้เกษตรบำง
รำยกำรมีแนวโน้มปรับตวัดีข้ึน รวมทั้งโครงกำรภำครัฐและเอกชนท่ีจะเร่ิมด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2560 ท ำให้
ควำมตอ้งกำรใชร้ถปิกอพัมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัดีข้ึน  

 ตลำดรถยนต ์Hybrid นั้น ยงัคงอยู่ในสภำวะทรงตวั ยอดจ ำหน่ำยรถยนต ์ Hybrid นั้นคิดเป็นเพียง 1 
เปอร์เซ็นตจ์ำกยอดขำยทั้งหมด ซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกนัตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012  เน่ืองจำกผูบ้ริโภคยงัคงมองวำ่รำคำ
รถยนต ์Hybrid นั้นสูงกวำ่รถยนตน์ัง่ทัว่ไปมำก เม่ือเปรียบเทียบกบัประสิทธิภำพของรถยนตรุ่์นอ่ืน ๆ ท่ีใกลเ้คียง
กนั ทำงดำ้นผูผ้ลิตรถยนต์ยงัคงมองว่ำภำครัฐควรจะมีนโยบำยท่ีมีผลต่อรำคำขำยเพื่อให้สำมำรถท ำตลำดใน
เมืองไทยได ้ 

ส ำหรับกลุ่มรถยนตท่ี์ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังำนไฟฟ้ำนั้น นบัเป็นตลำดใหม่ท่ีน่ำสนใจมำก เพรำะเป็นกำร
ขำนรับกระแสในเร่ืองกำรรัษำส่ิงแวดลอ้ม กำรประหยดัพลงังำนและกำรใช้พลงังำนทดแทนแลว้ รัฐบำลยงัให้
ควำมสนใจ โดยก ำหนดให้เป็น 1 ใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในอนำคต 
(New Engine of Growth)  ซ่ึงนบัว่ำเป็น อุตสำหกรรมยำนยนต์สมยัใหม่ (Next-Generation Automotive) 
นอกจำกกำรเนน้ในดำ้นกำรประหยดัพลงังำนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัมุ่งต่อยอดผลิตภณัฑ์ในกำร
ออกแบบกำรผลิต กำรสร้ำงเคร่ืองยนต์ และระบบขบัเคล่ือน รวมทั้งยงัส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนยก์ลำงทำงดำ้น
วจิยัและพฒันำ หรือศูนยท์ดสอบสมรรถนะยำนยนตต์น้แบบในภูมิภำค โดยผำ่นทำงกำรปรับลดอตัรำภำษีอำกร
เพื่อเสริมสร้ำงควำมไดเ้ปรียบในเชิงกำรคำ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: https://brandinside.asia 
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นอกจำกน้ีผูป้ระกอบกำรควรเตรียมควำมพร้อมโดยเฉพำะในดำ้นบุคลำกร เพรำะกำรพฒันำเทคโนโลยี
ของรถยนต์ไฟฟ้ำนั้นไม่เพียงแต่จะเขำ้มำแทนท่ีช้ินส่วนส ำคญัของรถยนต์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้แบตเตอร่ีแทน
น ้ ำมนัเช้ือเพลิงหรือกำรใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำขบัเคล่ือนแทนเคร่ืองยนต์เท่ำนั้น แต่จะมีผลต่อกำรน ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
หรือช้ินส่วนยำนยนต์อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในรถยนต์ทัว่ไปมำกข้ึน ดังนั้น เพื่อรองรับเทคโนโลยีท่ีมีควำม
ซบัซอ้นมำกข้ึน จึงจ ำเป็นท่ีตอ้งเร่งพฒันำบุคลำกรให้มีทกัษะเพียงพอและพร้อมต่อกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำก
บริษทัแม่หรือพนัธมิตรทำงธุรกิจจำกต่ำงประเทศในอนำคต 
 

สภาวะแวดล้อมในการแข่งขนัPorter’s 5 Forces 
 

1. Rivalry Among Current Competitors (การแข่งขันภายในอตุสาหกรรม)  
 

 อุตสำหกรรมผลิตหนงัส ำหรับเบำะรถยนต ์มีผูป้ระกอบกำรจ ำนวนไม่มำกนกัท่ีสำมำรถผลิตหนงัได้
ตำมมำตรำฐำนท่ีทำงค่ำยรถยนตก์ ำหนดไว ้ดงันั้น บริษทัขนำดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงจะไดเ้ปรียบ 

 กำรแข่งขันกันระหว่ำงบริษัทฯ อยู่ในระดับสูง ในส่วนของกำรแข่งขันด้ำนรำคำ เพรำะทุก
ผูป้ระกอบกำรตอ้งกำร Model เพื่อ Run Business ประกอบกบัค่ำยรถยนตมี์กำรควบคุมกำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์เพื่อควบคุมรำคำใหไ้ดต้ำม Target ท่ีก ำหนดไว ้

 คุณภำพของผลิตภณัฑ์ – กำรเพิ่มกำรรับประกนัหรือกำรบริกำรนบัเป็นเร่ืองธรรมดำมำกในปัจจุบนัน้ี 
เพื่อเป็นกำรรักษำระดบัคุณภำพ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปรับปรุงสินคำ้  

 เทคโนโลยี – ปัจจุบนักำรแข่งขนัจะวดักนัจำกกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพสูงสุดโดยใชเ้วลำต ่ำท่ีสุด 
ดงันั้นเทคโนโลยจึีงมีควำมจ ำเป็นในกำรรักษำหรือลดตน้ทุนให้ต ่ำท่ีสุด 

 

2. Bargaining  Power of Suppliers (อ านาจการต่อรองของ Suppliers) 
  
 ดำ้นวตัถุดิบหลกั (Salted Hides) – มีอ ำนำจต่อรองในระดบัปำนกลำง เน่ืองดว้ยหนงัดิบท่ีใชน้ั้นน ำเขำ้

จำกต่ำงประเทศ และมีกำรค ำนวณปริมำณกำรใช้ไวล่้วงหน้ำ และมีหลำกหลำย Supplier จึงท ำให้
อ ำนำจกำรต่อรองจำก Supplier มีไม่สูงนกั 

 ดำ้นเคมีภณัฑ์ (Chemical) – มีอ ำนำจกำรต่อรองในระดบัต ่ำ เน่ืองดว้ย Supplier มีเคมีภณัฑ์ท่ีมี
คุณลักษณะใกล้เคียงกัน สำมำรถใช้ทดแทนกันได้ และประกอบกับทำงบริษทัฯ สำมำรถซ้ือได้
โดยตรงจำกบริษทัฯ แม่ของ Supplier ในต่ำงประเทศ จึงท ำให้อ ำนำจกำรต่อรองจำก Supplier มีไม่
มำก 

 ดำ้นเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร – เคร่ืองมือ เคร่ือจกัรท่ีใชใ้นอุตสำหกรรมฟอกหนงั เป็นเคร่ืองมือเฉพำะทำง 
และประกอบกบั เคร่ืองมือในกำรทดสอบบำงอย่ำงนั้น ไดถู้กก ำหนดมำจำกค่ำยรถยนต์ ดงันั้นทำง 
Supplier จึงมีอ ำนำจในกำรต่อรองในระดบัสูง 
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 บริษทัฯ ไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยธรรมำภิบำลไวอ้ยำ่งชดัเจน ดงันั้นจึงท ำให้ทุก Supplier มัน่ใจวำ่ทำง
บริษทัฯ ไม่ไดมี้กำรเอำรัดเอำเปรียบหรือกดรำคำแต่อยำ่งใด ทำงบริษทัฯ มุ่งเนน้ในส่วนของรำคำท่ี
สมเหตุสมผล ทั้งในดำ้นของคุณภำพและปริมำณ 

 

3. Bargaining Power of Customer (อ านาจการต่อรองของลูกค้า) 
 

 Economy of Scale – ค่ำยรถยนตต่์ำง ๆ ไดท้  ำกำรรวบรวมยอดผลิตรถยนต์ในแต่ละประเทศ น ำมำ
รวมกนัเป็นระดบัภูมิภำค เพื่อให้ทำง Supplier ต่ำง ๆ เสนอในรำคำท่ีต ่ำลง เป็นกำรใช ้Economy of 
Scale เป็นอ ำนำจในกำรต่อรองกบัทำงบริษทัฯ 

 Localization – หลงัจำกรถยนตรุ่์นนั้นไดผ้ลิตออกมำแลว้ซกัระยะหน่ึง ทำงค่ำยรถยนตจ์ะมีกำรท ำกำร 
Localization วสัดุอุปกรณ์หรือวตัถุดิบบำงอย่ำงท่ีเคยน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ หันมำซ้ือจำกผูผ้ลิต
ภำยในประเทศแทน เพื่อใหไ้ดร้ำคำท่ีถูกลง  

 Cost Reduction – ค่ำยรถยนตต่์ำง ๆ จะมีกำรน ำ Cost Reduction มำเป็นองคป์ระกอบในกำรตดัสินใจ
ท่ีจะให้ผูผ้ลิตรำยใดได ้Model ใดไปประกอบธุรกิจ ดงันั้นผูผ้ลิตรำยใดท่ีสำมำรถให้ Cost Reduction 
ท่ีสูงกวำ่ ก็มีโอกำสท่ีจะได ้Model ไป นั้นก็เป็นกำรท่ีค่ำยรถยนตมี์อ ำนำจต่อรองเหนือกวำ่ผูผ้ลิต  

 Specification – ค่ำยรถยนตเ์ป็นผูก้  ำหนด Specification ในแต่ละรำยกำรสินคำ้ ดงันั้นอ ำนำจในกำร
ตดัสินใจวำ่จะใชผ้ลิตภณัฑป์ระเภทใด มำตำรฐำนแบบใด ข้ึนอยูก่บัค่ำยรถยนตแ์ต่เพียงผูเ้ดียว 

 

4. Threat of Substitute Products or Services (ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน) 
 

 เบำะผำ้ – ค่ำยรถยนตจ์ะเป็นผูก้  ำหนดวำ่รถรุ่นใดจะใชเ้บำะผำ้หรือเบำะหนงัแท ้ซ่ึงโดยปกติรถยนตท่ี์
เป็นระดบัล่ำงจะใช้เบำะผำ้ ส่วนรถยนต์ระดบักลำงข้ึนไปจะใช้เบำะหนังแท ้ประกอบกบัยงัควำม
ตอ้งกำรในกำรเปล่ียนเบำะผำ้เป็นเบำะหนงัอีกส่วนหน่ึง  

 หนงัเทียม – หนงัเทียมจ ำพวก PU Leather หรือ Synthetic Leather หลำยคนคิดวำ่มีรำคำท่ีถูกกวำ่หนงั
แท ้แต่ในควำมเป็นจริง เม่ือเทียบกบัควำมคงทน ระยะเวลำในกำรใชง้ำนแลว้รำคำของหนงัแทจ้ะถูก
กวำ่หนงัเทียม รวมทั้งควำมสวยงำม ลวดลำย ควำมยดืหยุน่ จะดีกวำ่หนงัเทียม 
 

5. Threat of New Entrants (ภัยคุกคามจากผู้แข่งขนัหน้าใหม่) 
 

 เงินทุน - กำรลงทุนในอุตสำหกรรมฟอกหนงัส ำหรับเบำะรถยนต์นั้นค่อนขำ้งสูง ทั้งในดำ้นตน้ทุน
วตัถุดิบ เคมีภณัฑ ์ค่ำเคร่ืองจกัรเฉพำะทำง ค่ำเคร่ืองมือในกำรทดสอบ ค่ำแรงงำน 
 

 ประสบกำรณ์ – อุตสำหกรรมฟอกหนงัส ำหรับเบำะรถยนตน์ั้น จ  ำเป็นจะตอ้งใชป้ระสบกำรณ์ กำร
คลุกคลีอยู่กบัผลิตภณัฑ์ เน่ืองดว้ยหนังเป็นวสัดุธรรมชำติ ซ่ึงในหนงัแต่ละแหล่ง แต่ละพนัธ์ุก็จะมี
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ควำมแตกต่ำงกัน รวมทั้งภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ ในกำรผลิตก็ส่งผลต่อกำรผลิตหนังส ำหรับเบำะ
รถยนต ์

 ผลกระทบในดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เพรำะอุตสำหกรรมฟอกหนงั มีของเสียท่ีเกิดข้ึนในขบวนกำรผลิตเป็น
จ ำนวนมำก ดงันั้นผูป้ระกอบกำรจ ำเป็นจะตอ้งมีแผนในกำรบ ำบดัของเสีย โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในช่วง
ระยะเวลำน้ี ท่ีทุกฝ่ำยใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม 
นโยบำยรัฐบำล – อุตสำหกรรมฟอกหนงัเป็นอุตสำหกรรมท่ีถูกทำงรัฐบำลควบคุมพื้นท่ีให้อยูภ่ำยในพื้นท่ี
ท่ีก ำหนดเท่ำนั้น และยงัมีกฎหมำยเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท่ีมำบงัคบัให้ทำงผูป้ระกอบกำรจ ำเป็นจะตอ้ง
ปรับตวั ลงทุนในกำรบ ำบดัของเสีย เพื่อรักษำส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

ลกัษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

ตารางแสดงทรัพย์สินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ ณ  31 ธันวาคม 2559 
 

รายการ มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั 

ทีด่นิ /1 714.45 เจำ้ของ เป็นหลกัประกนัเงินกูก้บั  
ธ.กสิกรไทย   วงเงิน 500    ลำ้นบำท 
ธ.ไอซีบีซีฯ     วงเงิน 557    ลำ้นบำท 
ธ.ซีไอเอม็บีฯ วงเงิน 498.2 ลำ้นบำท 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 327.35 เจำ้ของ 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 439.95 เจำ้ของ, เช่ำซ้ือ 

อาคารชุด 3.41 เจำ้ของ - 

เคร่ืองตกแต่ง ตดิตั้ง และเคร่ืองใช้ส านักงาน 6.03 เจำ้ของ - 

ยานพาหนะ 6.09 เจำ้ของ, เช่ำซ้ือ - 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 4.82 เจำ้ของ - 

อาคารระหว่างก่อสร้าง 123.60 เจำ้ของ - 

ส่วนปรับปรุงอาคารระหว่างก่อสร้าง 30.34 เจำ้ของ - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์อืน่ระหว่างตดิตั้ง 102.37 เจำ้ของ - 

รวม 1,758.41   
 
หมายเหต ุ  /1 รำยละเอียดท่ีดินเป็นดงัน้ี 
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รายละเอยีดทีด่นิ วตัถุประสงค์ในการใช้งาน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

1. นิคมอุตสำหกรรมฟอกหนงั กิโลเมตรท่ี 34 
จ.สมุทรปรำกำร  
-  โฉนดเลขท่ี 9134 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
   พ้ืนท่ี 1 ไร่ 3 งำน 90 ตรว. 
-  โฉนดเลขท่ี 49061 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 
 พ้ืนท่ี 1 ไร่ 1 งำน 32 ตรว. 
- โฉนดเลขท่ี 9195 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 1 ไร่ 1 งำน 36 ตรว. 

 
ท่ีตั้งของโรงงำนแห่งท่ี 1  

 
48.1 

2. ซ.ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปรำกำร 
-  โฉนดเลขท่ี 6625 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
   พ้ืนท่ี 4 ไร่ 3 งำน 60 ตรว. 

 
ท่ีตั้งของโรงงำนแห่งท่ี 2 

 
17.16 

3. ซ.ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปรำกำร 
-  โฉนดเลขท่ี 6626 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
   พ้ืนท่ี 6 ไร่ 3 งำน 40 ตรว. 

 
ท่ีตั้งของโรงงำนแห่งท่ี 3 

 
27.40 

4. ซ.ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปรำกำร 
-  โฉนดเลขท่ี 6641 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 1 ไร่ 3 งำน 60 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 6627 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 
พ้ืนท่ี 3 ไร่ 80 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 6628 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 
พ้ืนท่ี 384 ตรว. 

 
ท่ีตั้งของโรงงำนแห่งท่ี 4 

 
10.95 

5. ซ.ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวทิ ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง 
จ.สมุทรปรำกำร 
-  โฉนดเลขท่ี 6658 อ.เมือง จ.สมทุรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 2 ไร่ 3 งำน 20 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 6659 อ.เมือง จ.สมทุรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 1 ไร่ 1 งำน 48 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 6657 อ.เมือง จ.สมทุรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 2 ไร 32 ตรว. 

 
ท่ีตั้งของโรงงำนแห่งท่ี 5 

 
25.88 

6. นิคมอุตสำหกรรมฟอกหนงั กิโลเมตรท่ี 34 
จ.สมุทรปรำกำร 
-  โฉนดเลขท่ี 23843 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 5 ไร่ 1 งำน 58 ตรว. 

 
ท่ีตั้งของโรงงำนแห่งท่ี 6 

 
103.80 
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รายละเอยีดทีด่นิ วตัถุประสงค์ในการใช้งาน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

-  โฉนดเลขท่ี 23844 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 6 ไร่ 1 งำน 63 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 266523 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 2 ไร่ 2 งำน 19-4/10 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 266524 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 2 ไร่ 2 งำน 56-6/10 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 49061 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 1 ไร่ 1 งำน 32 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 94101 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 1 ไร่ 

7. นิคมอุตสำหกรรมบำงปู กิโลเมตรท่ี 36 
 จ.สมุทรปรำกำร 
-  โฉนดเลขท่ี 7615 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 1 ไร่ 3 งำน 10 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 93271 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 2 ไร่ 7 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 93272 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 2 ไร่ 94 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 93273 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 2 ไร่ 3 งำน 2 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 94130 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 1 ไร่ 1 งำน 79 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 94131 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 1 ไร่ 3 งำน 42 ตรว. 

 
ท่ีตั้งของโรงงำนแห่งท่ี 7 

 
48.42 

8. นิคมอุตสำหกรรมฟอกหนงั กิโลเมตรท่ี 34 
 จ.สมุทรปรำกำร 
-  โฉนดเลขท่ี 9195 อ.เมือง จ.สมทุรปรำกำร 
พ้ืนท่ี 1 ไร่ 1 งำน 36 ตรว.  

-  โฉนดเลขท่ี 21241 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 
พ้ืนท่ี  - ไร่  3 งำน 04  ตรว.  

 
 ท่ีตั้งของโรงงำนแห่งท่ี  8 

 
21.69 

9. นิคมอุตสำหกรรมฟอกหนงั กิโลเมตรท่ี 34 
 จ.สมุทรปรำกำร 
-  โฉนดเลขท่ี 49061 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี  1ไร่ 1 งำน 30.2 ตรว. 
 
 

 
ท่ีตั้งของโรงงำนแห่งท่ี  9 

 
4.79 
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รายละเอยีดทีด่นิ วตัถุประสงค์ในการใช้งาน มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

10. นิคมอุตสำหกรรมฟอกหนงั กิโลเมตรท่ี 34 
 จ.สมุทรปรำกำร 
-  โฉนดเลขท่ี 12056  อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 
พ้ืนท่ี 11 ไร่ 1 งำน 04 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 36924 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี 9 ไร่ 3 งำน 35 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 269435 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 
พ้ืนท่ี 9 ไร่ 1 งำน 35 ตรว. 

-  โฉนดเลขท่ี 27386 อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  
พ้ืนท่ี  2 งำน 68 ตรว. 

 
ท่ีตั้งของโรงงำนแห่งท่ี 10 

 
373.27 

 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
                  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ มีกำรลงทุนในบริษทั อินเตอร์ ซีท คฟัเวอร์ จ  ำกดั จ  ำนวน 
19,999,800 บำท คิดเป็น 99.99% ของทุนจดทะเบียน และในบริษทั อินเตรอ ์กรีน จ ำกดั เขำ้ถือหุ้นร้อนละ 99.97% 
ของทุนจดทะเบียน 

 

6.ข้อพพิาททางกฎหมาย 
บริษทัฯ เคยปรับโครงสร้ำงหน้ีกบับรรษทับริหำรสินทรัพยไ์ทย (บสท.) ในปี 2546 โดยมีมูลหน้ีจ ำนวน

ประมำณ 735 ลำ้นบำท และกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำวไดเ้สร็จส้ินกระบวนกำรลงโดยบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินสดจ ำนวน 
118 ลำ้นบำท และตีทรัพย(์ท่ีดิน) มูลค่ำประมำณ 105 ลำ้นบำทเพื่อช ำระหน้ี ซ่ึงผลของกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำว
ท ำใหบ้ริษทัฯ รับรู้ก ำไรจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีในปี 2546 และไม่มียอดหน้ีคงคำ้งกบัทำง บสท.อีก ต่อมำใน
เดือนเมษำยน 2550 บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือจำกบสท.กล่ำวหำวำ่ทรัพย(์ท่ีดิน)ท่ีบริษทัฯ ตีช ำระหน้ีนั้น มีสภำพและ
รำคำท่ีแทจ้ริงไม่ถูกตอ้งเป็นจริงตำมท่ีน ำเสนอต่อบสท. ดงันั้น จึงขอบอกเลิกสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำว 
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บตำมสัญญำฯและบอกกล่ำวใหบ้ริษทัฯ ช ำระหน้ีตำมมูลหน้ีเดิม ซ่ึงกำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำว บริษทัฯ เห็นวำ่ไม่ถูกตอ้ง จึงไดห้ำรือกบัท่ีปรึกษำกฎหมำยเพื่อหำขอ้ยติุกบับสท.โดยไม่เป็นกำร
ยอมรับวำ่บริษทัฯ มีภำระหน้ีดงักล่ำวตำมกฎหมำย อยำ่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดต้ั้งส ำรองเผื่อผลเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำก
กำรกล่ำวหำดงักล่ำวไวเ้ป็นจ ำนวน 105 ลำ้นบำท ซ่ึงส ำรองน้ีเป็นกำรบนัทึกไวใ้นงบกำรเงินในแง่บญัชีเท่ำนั้นโดยท่ี
บริษทัฯ ไม่ไดย้อมรับวำ่มีหน้ีสินทำงกฎหมำยใด ๆ กบั บสท.อีก  

ในเดือนกรกฎำคมและเดือนกนัยำยน 2552 บรรษทับริหำรสินทรัพยไ์ทย (บสท.)ไดย้ื่นค ำฟ้องบริษทัฯ 
เป็นคดีลม้ละลำยต่อศำลลม้ละลำยกลำงเพื่อขอให้ศำลมีค ำสั่งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขำด และพิพำกษำให้บริษทัฯเป็น
บุคคลลม้ละลำยโดยอำ้งวำ่ บริษทัฯ เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั ซ่ึงผูบ้ริหำรและท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฯ เช่ือวำ่
บริษทัฯ จะไม่ได้รับผลเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส ำคญัจำกคดีควำมดงักล่ำว บริษทัฯ ได้มอบหมำยให้ท่ีปรึกษำ
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กฎหมำยต่อสู้คดีดังกล่ำวโดยคดัค้ำนข้ออ้ำงของบสท.ว่ำบริษทัฯ มิได้มีหน้ีสินล้นพน้ตัวดังท่ีบสท.กล่ำวอ้ำง 
นอกจำกน้ีท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฯ ไดถ้กประเด็นขอ้ต่อสู้วำ่ สัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีสมบูรณ์ และบริษทัฯ
ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขของสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีครบถว้น หน้ีทั้งหมดจึงไดร้ะงบัส้ินไปแลว้ ต่อมำในเดือน
พฤศจิกำยน 2552 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำพิพำกษำให้ยกฟ้องในคดีดงักล่ำวขำ้งตน้ โดยศำลวินิจฉัยว่ำมูลหน้ีท่ี
น ำมำฟ้องนั้นเป็นมูลหน้ีตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีท่ีบริษทัฯ ไดเ้คยปรับโครงสร้ำงหน้ีกบั บสท. และบริษทัฯ
หลุดพน้จำกหน้ีตำมข้อก ำหนดท่ีระบุในสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีนั้นแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ในเดือนธันวำคม 2552  
บสท.ไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำของศำลล้มละลำยต่อศำลฎีกำแผนกคดีล้มละลำย และบริษทัฯ ไดย้ื่นคดัคำ้นค ำ
อุทธรณ์ต่อศำลฎีกำเช่นกนั  

ในปี 2558 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำพิพำกษำยกฟ้องของ บสท . โดยให้เหตุผลวำ่ อินเตอร์ไฮด์ ไดช้ ำระ
หน้ีแก่ บสท. ตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ีแล้ว หน้ีจึงเป็นอนัระงบัส้ินไป อินเตอร์ไฮด์จึงหลุดพน้จำกหน้ีตำม
สัญญำปรับโครงสร้ำงหน้ี  ท ำให้อินเตอร์ไฮด์ ไม่เป็นลูกหน้ี บสท. ซ่ึงค ำพิพำกษำของศำล ลม้ละลำยกลำงดงักล่ำว 
มีผลผูกพนัคู่ควำมตลอดไป จนกว่ำศำลสูงจะมีค ำพิพำกษำเป็นอย่ำงอ่ืน ตำมมำตรำ 145 วรรคแรก แห่งประมวล
กฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมแพง่ ส่วนกำรบนัทึกกำรเจรจำระหวำ่งอินเตอร์ไฮด์ กบั บสท. ในระหวำ่งกำรพิจำรณำคดี
ของศำลฎีกำนั้น ไม่มีลกัษณะเป็นกำรยอมรับสภำพหน้ีตำมมำตรำ 193/1447 จึงไม่เป็นกำรรับสภำพหน้ีเดิมหรือ
ก่อให้เกิดหน้ีใหม่แก่อินเตอร์ไฮด์ฯแต่อยำ่งใด อยำ่งไรก็ตำมหำกจะถือวำ่กำรพบปะเจรจำนั้นเป็นกำรรับสภำพหน้ี
ตำมมำตรำ193/14(1)แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์แล้วกรณีย่อมต้องถือว่ำ เป็นกำรรับสภำพหน้ีท่ี
ปรำศจำกมูลหน้ี เม่ือไม่มีมูลหน้ีต่อกนั ดงัท่ีศำลลม้ละลำยกลำงและศำลฏีกำไดพ้ิพำกษำไวแ้ลว้ บสท. ก็ย่อมไม่มี
สิทธิบังคบัให้อินเตอร์ไฮด์ ช ำระหน้ีให้แก่ตนได้อีก ดังนัยแห่งค ำพิพำกษำฎีกำท่ี 484/2516 และ 6760/2539 
ประกอบกบัต่อมำ ศำลฎีกำก็ไดมี้ค ำพิพำกษำใหย้กฟ้องโจทกย์นืตำมศำลลม้ละลำยกลำงท่ีแนบมำกบัหนงัสือฉบบัน้ี 
ดงันั้น บสท.จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องบงัคบัให้อินเตอร์ไฮด์ช ำระหน้ีซ่ึงเป็นมูลหน้ีเดิมท่ีไดมี้กำรท ำสัญญำปรับ
โครงสร้ำงหน้ีแลว้ไดอี้ก 
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7.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
 

 

ช่ือบริษทั : บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั(มหำชน) (“บริษทัฯ”)    

ช่ือภาษาองักฤษ : Interhides Public Company Limited     

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจฟอกหนงัส ำหรับท ำเบำะรถยนตแ์ละผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 
สถานที่ตั้ง :       

- ส านักงานใหญ่ : 678 ซ.ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที่ 1 : 192 หมู่ 6 ซ.ฟอกหนงั กม. 34 ถ.สุขมุวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร10280 
- โรงงานแห่งที่ 2-3 : 678 ซ. ที.เจ.ซี.ถ.สุขมุวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที่ 4 : 999 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที่ 5 : 55/5 ซ. ที.เจ.ซี. ถ.สุขมุวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
- โรงงานแห่งที่ 6 : 1111 หมู่6 ซ.ฟอกหนงั กม. 34 ถ.สุขมุวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร10280 

-โรงงานแห่งที่ 7 : 775 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู หมู่2 ซอย 4 ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 

-โรงงานแห่งที่ 8 : 183 หมู่6 ซ.ฟอกหนงั กม. 34 ถ.สุขมุวิท ต.บำงปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร10280 
-โรงงานแห่งที่ 9 : 1111/2 ม.6 ซ.ฟอกหนงักม. 34 ถ.สุขมุวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10280 
-โรงงานแห่งที่ 10 : โฉนดท่ีดินเลขท่ี 27386,36924,12056,269435    

เลขที่ทะเบียนบริษทั : บมจ. 0107548000595     

Website : http://www.interhides.com     

โทรศัพท์ : (662) 323 – 2754 - 5, (662) 709 – 5512 - 4, (662) 709 – 6288 - 9, (662) 710 – 6244 - 5 

โทรสาร : (662) 709 - 5516, (662) 323 - 2749     

ทุนจดทะเบียน : หุน้สำมญั594,998,274 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท    

ทุนเรียกช าระแล้ว : หุน้สำมญั489,998,113 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท    

บุคคลอ้างองิอืน่ 1 ผูส้อบบญัชี     

  บริษทั ส ำนกังำนอีวำย จ ากดั     
 

ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136 - 137 
ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม่  
โทรศพัท:์(662) 264 - 9090  
โทรส าร : (662) 264 – 0789 - 90 

 

1. นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย(์ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110 
โทรศพัท:์(662) 229 - 2800  
โทรสำร : (662) 359 - 1259 

 

http://www.interhides.com/


39 
 

ข้อมูลบริษัทย่อย   

ช่ือบริษัท : บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั 

ช่ือภาษาองักฤษ :   Interseat Cover Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ผลิตและจ าหน่ำยชุดหุม้เบำะรถยนตหุ์ม้พวงมำลยั และหุม้เกียร์ 

ทีต่ั้ง : 999  หมู่ 2  ซอย  ที.เจ.ซี.  ถนนสุขมุวทิ  ต าบลบำงปูใหม่ อ าเภอเมือง 

  สมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร10280 

เลขทะเบียนบริษัท : 0115554009416 

โทรศัพท์ :   (662) 323 – 2754 - 5, (662) 709 – 5512 - 4 

โทรสาร :   (662) 709 - 5516, (662) 323 - 2749 

ทุนจดทะเบียน :   หุน้สำมญั 200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 

ทุนช าระแล้ว :   หุน้สำมญั 200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 
จ านวนหุ้นทีถ่ือครอง : 199,998 หุน้ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี : ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นระยะเวลำ 8 ปีจำก ส ำนกังำน 

  คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) 
 
 
 

 

ช่ือบริษัท : บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ากดั 

ช่ือภาษาองักฤษ : Inter Green Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ผลิตโปรตีนจำกเศษข้ีหนงัสัตวโ์ดยผำ่นกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรม 

ทีต่ั้ง : 1111/2  หมู่ 6  ซอย  ฟอกหนงั  ก.ม.34 ถนนสุขมุวทิ  ต าบลบำงปูใหม ่

  อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10280 

เลขทะเบียนบริษัท : 0115559014850 

โทรศัพท์ : (662) 332 – 2754 - 5, (662) 709 – 5512 - 4 

โทรสาร : (662) 709 - 5516, (662) 323 - 2749 
ทุนจดทะเบียน : หุน้สำมญั 500,000 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท 
ทุนช าระแล้ว : หุน้สำมญั 500,000 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 80 บำท 

จ านวนหุ้นทีถ่ือครอง : 499,997 หุน้ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี : - 

 
 

 
 



 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 
8.ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
 
                ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ  ำกัด (มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 594,998,274 บำท เป็นทุนช ำระแล้ว 
489,998,113 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 489,998,113 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

 ผู้ถือหุ้น 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รำยแรก              ณ 31 ธันวาคม 2559 

   รายช่ือ     จ านวนหุ้น %ต่อหุ้นทั้งหมด 
1. กลุ่มนายองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ 

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่ีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัท 
- กลุ่มนำยองอำจ  ด ำรงสกุลวงษ ์มีกำรส่งตวัแทนเขำ้เป็นกรรมกำร 2 รำย คือ นำยองอำจ ด ำรงสกุลวงษ ์ 

และ นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ  

  นำย องอำจ ด ำรงสกลุวงษ ์ 120,045,482 24.50% 
  น.ส. ชุติมำ บุษยโภคะ 100,804,954 20.58% 
  นำย วศิน ด ำรงสกลุวงษ ์ 23,333,333          4.76% 
  นำย วริทธ์ิ ด ำรงสกลุวงษ ์ 23,333,333 4.76% 

  น.ส. วรรณวิสำ ด ำรงสกลุวงษ ์ 23,333,333 4.76% 

  รวมกลุ่มนายองอาจ ด ารงสกลุวงษ์   290,850,435 59.36% 

            
2 นำย แกว้ใจ ลิมปิสุข 23,333,333 4.76% 
3 นำย ชำญชยั กลุถำวรำกร  23,333,333 4.76% 
4 นำย โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 23,333,333 4.57% 
5 นำย โยธิน วณิชวรำกิจ 21,363,766 4.36% 
6 นำย พงษช์ยั เศรษฐีวรรณ 5,853,333 1.19% 
7 นำย สุรศกัด์ิ เหล่ำสำยเช้ือ 4,491,666 0.92% 
8 นำงสำว นิศำชล อำรีวงศศิ์ลป์ 3,420,000 0.70% 
9 นำย ชยัพร วงศแ์สงอนนัต ์ 3,300,000 0.67% 

10 น.ส สุกญัญำ ตน้พ่ม 2,934,050 0.60% 

  ประชำชนและผูถื้อหุน้อ่ืน   88,718,197 18.11% 

  รวมหุ้นทั้งหมด   489,998,113 100.00% 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 
 

            บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผล คือ ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีก ำไรสุทธิ บริษทัฯ จะจ่ำยเงินปันผล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิ เวน้แต่กรณีท่ีจะมีโครงกำรลงทุนอ่ืน 
ประวติักำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัฯในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ เป็นดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ก ำไรสุทธิ (บำท) 185,341,870.00 205,637,397.00 192,108,750.00 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.44                     0.49                      0.39                      

  เงินปันผลระหวำ่งกำลต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.20                     0.15                      0.02                      

  เงินปันผลส่วนท่ีจ่ำยเป็นหุ้นสำมญั (บำทต่อหุ้น) -                       -                        0.17                      

  เงินปันผลส่วนท่ีจ่ำยเป็นเงินสด (บำทต่อหุ้น) 0.25                     0.10                      0.15                      

เงินปันผลจ่ำยทั้งส้ินต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.45                     0.25                      0.34                      
สดัส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสุทธิ (%) 101.97% 51.06% 78.75%
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9.โครงสร้างการจดัการ 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

รองกรรมการผู้จดัการ 
(สายบริหาร) 

รองกรรมการผู้จดัการ 
(สายปฏิบัตกิาร) 

ผู้จดัการทั่วไปฝ่าย
บัญชีและการเงนิ 

ผู้จดัการทั่วไป 

ฝ่ายการการตลาด  

ผู้จดัการทั่วไป 

ฝ่ายปฏิบัตกิาร 

ส่วนบญัชี และ
กำรเงิน 

ส่วนจดัซ้ือ ส่วนกำรตลำด 
ส่วนหอ้งปฏิบติักำร

ทดสอบ 

ส่วนวิเครำะห์ตน้ทุน 

ส่วน 

ประกนัคุณภำพ 
ส่วนผลิตท่ี 1-3 

เลขานุการบริษัท 

ส่วน 

ซ่อมบ ำรุง 

ส่วนวำงแผน และ
คลงัสินคำ้ 

ผู้จดัการทั่วไป 

ฝ่ายประกันคุณภาพ 

ส่วนควำม
ปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนวิศวกรรม 

ส่วนบริหำรทรัพยำกร
มนุษย ์

ส่วนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ส่วนบริหำร 
ระบบคุณภำพ 
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โครงสร้างกรรมการบริษัท 
              โครงสร้ำงกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบริษทั  
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  
และคณะกรรมกำรสรรหำ 

 
1.   คณะกรรมการบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นำยธีระ  วิภูชนิน ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
2 นำยองอำจ  ด ำรงสกลุวงษ ์ รองประธำนกรรมกำร 
3 นำยสมชำติ ลิมปำนุภำพ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
4 นำยช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์ ประธำนกรรมกำรค่ำตอบแทนและกรรมกำรอิสระ 
5 นำยสมยศ อคัคไพบูลย ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกรรมกำรอิสระ 
6 นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ กรรมกำรบริหำร 
7 นำยอวยชยั  มติธนวิรุฬห์ กรรมกำร 
8 นำยทกัษะ บุษยโภคะ กรรมกำร 
9 นำยนิติ เน่ืองจ ำนงค์ กรรมกำร 

 

หมายเหตุ: นายธีระ วภูิชนิน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
เพื่อใหบ้ริษทัฯ สำมำรถเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและ

สร้ำงประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่บริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัฯ จึงมีควำมรับผดิชอบต่อบทบำทหนำ้ท่ีท่ีส ำคญัในเชิงรุก 
ทั้งบทบำทดำ้นกำรตดัสินใจ และบทบำทดำ้นกำรก ำหนดทิศทำงและก ำกบัดูแล ดงัน้ี 

 
1. ปฏิบติัหน้ำท่ี ตลอดจนก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้อยำ่งเคร่งครัด โดยยดึหลกั “ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกรรมกำรบริษทั 
จดทะเบียน” ตำมท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 

2. ทุ่มเทเวลำ และให้ควำมส ำคญัในกำรก ำหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ทิศทำงและกลยุทธ์ของบริษทัฯ โดย
ร่วมกนัแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มท่ี มีกำรแสวงหำขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดทิศทำงของ
บริษทัฯ 
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3. ทบทวนและใหค้วำมเห็นชอบกบักลยทุธ์และนโยบำยท่ีส ำคญั รวมถึงวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยทำงกำรเงิน และ
แผนงำนของบริษทัฯ พร้อมทั้งก ำกบัดูแลและติดตำมใหฝ่้ำยจดักำรมีกำรปฏิบติัตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไวต้ำม
ทิศทำงและกลยทุธ์องคก์รเป็นประจ ำทุกปี เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ฝ่ำยจดักำรจะสำมำรถน ำวิสัยทศัน์ ทิศทำง และ
กลยทุธ์ท่ีก ำหนดข้ึนไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4. ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ ท่ีประกอบด้วยหลกักำรและแนวปฏิบติัท่ีดี
ส ำหรับกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร พนักงำนรวมทั้งลูกจ้ำงทุกคนไวอ้ย่ำงเหมำะสม โดยมุ่งสร้ำงส ำนึกควำม
รับผดิชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี สร้ำงควำมเขำ้ใจและให้ยึดถือปฏิบติัตำมโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบั
และระเบียบของบริษทัฯ เพื่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

5. มีกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัในเร่ืองต่ำงๆ นอกเหนือจำกอ ำนำจท่ีไดม้อบหมำยให้ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ไวใ้นขอ้ก ำหนดบริษทัฯ ได้แก่ กำรอนุมติังบประมำณ กำรลงทุน กำรด ำเนิน
โครงกำรต่ำงๆ ของบริษทัฯ และบริษทัในกลุ่ม ตลอดจนอนุมติักำรเขำ้ท ำสัญญำ ท่ีส ำคญั รวมถึงกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรท่ีออกระหว่ำงปี กำรแต่งตั้งกรรมกำรเฉพำะเร่ือง กำรก ำหนดรำยช่ือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม
ผกูพนับริษทั กำรก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี และกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล 

6. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ รวมทั้ งดูแลให้มี
กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และกำ รตรวจสอบภำยในให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

7. พิจำรณำถึงปัจจยัเส่ียงส ำคญัท่ีอำจเกิดข้ึน และก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอย่ำงครบถว้น
และครอบคลุม ดูแลให้ผูบ้ริหำรมีระบบหรือกระบวนกำรท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง
รวมถึงกำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงดงักล่ำว ตลอดจนจดัให้มีกำรควบคุม
ภำยในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 

8. สอดส่องดูแลและจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจจะเกิดข้ึน รวมถึงรำยกำรท่ี เก่ียว
โยงกนั ให้ควำมส ำคญัในกำรพิจำรณำธุรกรรมหลกัท่ีมีควำมส ำคญัตำมอ ำนำจกำรอนุมติั โดยมุ่งเนน้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยรวม 

9. จดัใหมี้ช่องทำงในกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มอยำ่งเหมำะสม และก ำกบัดูแลกำรเปิดเผยขอ้มูล เพื่อให้
มัน่ใจวำ่มีควำมถูกตอ้ง ชดัเจนโปร่งใส น่ำเช่ือถือ และมีมำตรฐำนสูงสุด 

10. ประเมินผลงำนและทบทวนกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของตนเอง และของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 
11. จดัใหมี้ระบบหรือกลไกกำรก ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัฯ ท่ีเหมำะสม สอดคลอ้งกบัผล

กำรด ำเนินงำน เพื่อก่อใหเ้กิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 
12. เป็นผูน้ ำและเป็นแบบอยำ่งในกำรปฏิบติังำนท่ีดี มีจรรยำบรรณ สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี

ดีของบริษทัฯ 
13. จดัให้มีระบบกำรคดัสรรบุคลำกรท่ีจะเขำ้มำรับผิดชอบในต ำแหน่งบริหำรท่ีส ำคญัทุกระดบัอยำ่งเหมำะสม 

และมีกระบวนกำรสรรหำท่ีโปร่งใสเป็นธรรม โดยผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัฯ ตั้งแต่ระดบัรองกรรมกำร
ผู ้จ ัดกำรใหญ่ข้ึนไปถึงประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร จะได้รับกำรแต่งตั้ งโดยใช้มติเสียงข้ำงมำกของ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ 
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14. ตอ้งรำยงำนให้บริษทัฯ ทรำบถึงกำรมีส่วนไดเ้สียของตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียเก่ียวกบักำร
บริหำรจดักำรของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

15. กรรมกำรบริษทัฯ ทุกคน มีหนำ้ท่ีตอ้งเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ และกำรประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง 
หำกมีภำรกิจส ำคญัท่ีไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ใหแ้จง้ต่อประธำนกรรมกำรบริษทัฯ 

16. กรรมกำรบริษทัฯ ตอ้งให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ส่งเสริมควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนอย่ำงย ัง่ยืนของสังคมไทย โดยเร่ิมต้นท่ีกำรยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนในชุมชนรอบโรงงำนใหดี้ข้ึน เพื่อใหชุ้มชนและโรงงำนสำมำรถอยูร่่วมกนัไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 

17. สนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ มีกำรด ำเนินงำนในกำรต่อตำ้นทุจริต คอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ เพื่อควำมกำ้วหนำ้และ
กำรเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 

 
 

2. คณะกรรมการบริหาร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรประกอบดว้ยกรรมกำรบริหำร จ ำนวน 2 ท่ำน ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยองอำจ  ด ำรงสกุลวงษ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2 นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ กรรมกำรบริหำร 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ 
 

กรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทัฯ คือ นำยองอำจ ด ำรงสกุลวงษ ์และ นำงสำวชุติมำ บุษยโภคะ 
ลงลำยมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทัฯ 

 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน งบประมำณประจ ำปี และอ ำนำจกำรบริหำรงำน
ต่ำงๆ ของบริษทัฯ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัอนุมติั 

2. ควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนกำรด ำเนินงำน 
และงบประมำณประจ ำปีท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและเอ้ือต่อ
สภำพธุรกิจ พร้อมใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำ กำรบริหำรจดักำรแก่ผูบ้ริหำรระดบัสูง 

3. พิจำรณำอนุมติักำรใชจ่้ำยเงินเพื่อกำรลงทุน กำรจดัท ำธุรกรรมทำงกำรเงินกบัสถำบนักำรเงินเพื่อกำรเปิด
บญัชี กูย้มื จ  ำน ำ จ  ำนอง ค ้ำประกนั และกำรอ่ืนใด รวมถึงกำรซ้ือขำย/จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพื่อกำรท ำ
ธุรกรรมตำมปกติของบริษทัฯ ภำยใตอ้  ำนำจวงเงินท่ีไดก้ ำหนดไว ้

4. ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รและกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองกำรคดัเลือก กำร
ฝึกอบรม กำรวำ่จำ้ง และกำรเลิกจำ้งพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีเป็นคณะผูบ้ริหำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสูง โดย

sasitjup
Typewriter
45



 

อำจมอบหมำยให้กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ หรือ กรรมกำรผูอ้  ำนวยกำร หรือกรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัฯ 
เป็นผูมี้อ ำนำจแทนบริษทัฯ ท่ีจะลงนำมในสัญญำจำ้งแรงงำน 

5. ก ำกบัดูแลและอนุมติัเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และอำจแต่งตั้ง หรือมอบหมำยให้บุคคลใด 
บุคคลหน่ึง หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรบริหำรและกลยุทธ์ตำมท่ี
เห็นสมควรได ้และคณะกรรมกำรบริหำรและกลยทุธ์สำมำรถยกเลิกเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนั้นๆได ้

6. พิจำรณำกลั่นกรองงำนทุกประเภทท่ีเสนอคณะกรรมกำรบริษทั ยกเวน้ งำนท่ีอยู่ภำยใต้หน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืนของบริษทัฯ ท่ีจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรอง
เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัโดยตรง 

7. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 
 

ทั้งน้ี กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรและกลยุทธ์นั้น จะไม่มี
ลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงท่ีท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรและกลยุทธ์ หรือผูรั้บมอบอ ำนำจ
จำกคณะกรรมกำรบริหำรและกลยุทธ์ สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตน หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย 
หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ (ตำมท่ีนิยำมไวใ้นประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย)์ ซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมติัรำยกำรดงักล่ำว ตำมท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีมี
เง่ือนไขปกติธุรกิจท่ีมีกำรก ำหนดขอบเขตท่ีชดัเจน 
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
2 นำยช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3 นำยสมยศ อคัคไพบูลย ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

                    โดยมีนำยภูเบศ  เบญจสิริวรกุล เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนใหบ้ริษทัฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเปิดเผยอยำ่งเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน(Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน(Internal 

Audit) ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้งโยกยำ้ย เลิกจำ้งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
หรือหน่วยงำนอ่ืนท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษทัฯ ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยห์รือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจำรณำ คดัเลือก เสนอบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วม
ประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจำรณำรำยกำรเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
และข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ ซ่ึงรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อย 
ดงัต่อไปน้ี 
ก)  ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยกำรทำงกำรเงินของบริษทั 
ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทัฯ 
ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยข์อ้ก ำหนดของ

ตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
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จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบแลกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
ช) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตำมกฎ

บตัร(Charter) 
ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำม

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
7. ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีหำกพบ หรือมีขอ้สงสัยว่ำมีรำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ หรือกำร

ทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติ หรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบควบคุมภำยใน หรือกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยวำ่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ี
เก่ียวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั ให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในเวลำท่ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

8. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  

 
4.คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
           
            ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นำยช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ์ ประธำนกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำยอวยชยั  มติธนวิรุฬห์ กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

 
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1. ก ำหนดหลกัเกณฑ์ หรือ วิธีกำรก ำหนดค่ำตอบแทน  รวมทั้ง พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมและสมเหตุสมผล ส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเร่ืองต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ
ท่ีประชุม   
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

2. พิจำรณำเสนอแนวทำงกำรประเมินผลและค่ำตอบแทนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและ กรรมกำร
ผูจ้ดักำรใหญ่ต่อคณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

3. รับทรำบและให้ข้อเสนอแนะเร่ืองกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรและระดับงำน รวมทั้ งกำร
ประเมินผลและพิจำรณำค่ำตอบแทน ผูบ้ริหำรระดบัรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
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4. มีควำมรับผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยตรงตำมบทบำทหนำ้ท่ีและคณะกรรมกำรบริษทั 
มีควำมรับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. เปิดเผยรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
6. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย 

         5.คณะกรรมการสรรหา 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะกรรมกำรสรรหำประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1.   นำยสมยศ อคัคไพบูลย ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
2.   นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ กรรมกำรสรรหำ 
3.   นำยอวยชยั  มติธนวิรุฬห์ กรรมกำรสรรหำ 

 
หน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. ก ำหนดวธีิกำรและหลกัเกณฑก์ำรสรรหำ กรรมกำรบริษทั หรือกรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อให้เกิดควำม

โปร่งใส 
2. คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรใหม่ เม่ือมีต ำแหน่งว่ำงลง (จำกกำร

ลำออก หรือครบวำระ) เพื่อเสนอคณะกรรมกำร หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อด ำเนินกำรแต่งตั้ง  
โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อ บริษทัฯ รวมทั้งไม่มีกรณี ผลประโยชน์ขดัแยง้กบั บริษทัฯ (Conflict of Interest) อีก
ทั้งคุณสมบติัของกรรมกำรท่ีตอ้งกำรสรรหำ ตอ้งให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทั 

3. พิจำรณำเสนอช่ือกรรมกำร เพื่อท ำหนำ้ท่ีกรรมกำรเฉพำะเร่ือง  โดยพิจำรณำตำมองคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำรเฉพำะเร่ือง คุณสมบติั ควำมรู้ ควำมสำมำรถของกรรมกำร ท่ีเหมำะสมต่อกำร
ปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำรเฉพำะเร่ือง และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำแต่งตั้ง 
ยกเวน้ คณะกรรมกำรสรรหำ ซ่ึงคณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำแต่งตั้ง 

4. มีควำมรับผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ โดยตรงตำมบทบำทหนำ้ท่ีและคณะกรรมกำร ปตท. 
มีควำมรับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

5. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใด ตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
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            ทั้งน้ี ไดก้  ำหนดวธีิกำรสรรหำบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ดงัน้ี 
1. คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรท่ีต้องกำรสรรหำทดแทนเพื่อให้มี

องคป์ระกอบและ คุณสมบติัตำมกฎหมำย/ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและก ำหนดวิธีกำรเสนอรำยช่ือผูมี้
คุณสมบติั 

2. คณะกรรมกำรสรรหำสรุปผลกำรสรรหำและเสนอช่ือผูมี้ควำมเหมำะสมท่ีจะเป็นกรรมกำร ปตท.
พร้อมเหตุผลประกอบและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. 

3. คณะกรรมกำรพิจำรณำคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเหมำะสมตำมรำยช่ือท่ีคณะกรรมกำรสรรหำน ำเสนอ
เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร หรือเสนอรำยช่ือต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

 
6. คณะผู้บริหาร 
            ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คณะผูบ้ริหำรประกอบดว้ยผูบ้ริหำรจ ำนวน 2 ท่ำน ดงัน้ี 

 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1 นำยองอำจ  ด ำรงสกุลวงษ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2 นำงสำวชุติมำ  บุษยโภคะ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
3 นำงสำววรรณวสิำ ด ำรงสกุล

วงษ ์
ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยบริหำร 

4 นำยวศิน ด ำรงสกุลวงษ ์ ผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยกำรตลำด / ฝ่ำยประกนัคุณภำพ / ฝ่ำยผลิต 
5 นำยฮิโรโนริ อิเดะ ผูช่้วยผูจ้ดักำรทัว่ไปฝ่ำยกำรตลำด 

 
7. เลขานุการบริษัท 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตำม พ.ร.บ หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ 89/15 และมำตรำ 

89/16 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง นำงสำววรรณวิสำ ด ำรงสกุลวงษ ์ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรบริษทั เพื่อปฏิบติั
ท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยมีหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบ ดงัน้ี 

 
1. ปฏิบติัหน้ำท่ีจดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คณะผูบ้ริหำร และประชุมผูถื้อหุ้น ให้เป็นไปตำม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
2. ท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลให้บริษทัฯ และคณะกรรมกำรมีกำรปฏิบติัท่ีสอดคลอ้ง และเป็นไปตำมกฎหมำย 

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร/ ผูถื้อหุน้ และหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
3. สนบัสนุนกำรจดัให้กรรมกำร / ผูบ้ริหำรไดรั้บควำมรู้และเขำ้อบรมหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร

ปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเร่ือง 
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4. จดัอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นต่อกำรปฏิบติัหน้ำท่ีแก่กรรมกำรปัจจุบนัและท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งใหม่ 

5. ใหค้  ำแนะน ำเก่ียวกบัขอ้ก ำหนดกฎเกณฑต่์ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำร บริษทัฯ และผูบ้ริหำรควรรับทรำบ 
6. จดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
7. ท ำหน้ำท่ีจดัท ำ และจดัเก็บรักษำเอกสำรส ำคญัของบริษทัฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมกำร หนังสือ นัด

ประชุม และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ และ ผูถื้อหุ้น รำยงำนประจ ำปี รำยงำนกำรมี
ส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 
การพจิารณาค่าตอบแทน 
 

บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนดงัน้ี 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร : บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ไวอ้ยำ่งชดัเจน 

และโปร่งใสโดยค่ำตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้ง
กบัอุตสำหกรรม 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร : บริษทัฯ จดัค่ำตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหำรให้เป็นไปตำมหลกักำรและ
นโยบำยท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ และผลงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน 

อน่ึง กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรจะค ำนึงถึงหลกัควำมยุติธรรม และเป็นค่ำตอบแทนท่ี
เพียงพอและเหมำะสมท่ีจะสำมำรถรักษำผูบ้ริหำรท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีบริษทัฯ ตอ้งกำร รวมทั้งสร้ำงแรงจูงใจ
ใหมี้กำรปฏิบติังำนท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนท่ีดีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมำย 
 
การสรรหากรรมการ 
 
           เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรเป็นกิจกำรท่ีมีกำรก ำกบักิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance)  
บริษทัฯจึงไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำโดยเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือ
กรรมกำรไดใ้นช่วงวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2558 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558 
          บริษทัฯไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำแลว้บุคคลท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมกำรมี
คุณสมบติัครบถว้น ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
ของบริษทั และตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัน้ี 

(1) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำม ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั  และกฎหมำย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมทั้งกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน 

(2)   มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีกรรมกำร ดว้ยควำม
ระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำให้กบั
บริษทัได้อย่ำงเต็มท่ี มีคุณวุฒิ วยัวุฒิท่ีเหมำะสม มีสุขภำพร่ำงกำยท่ีแข็งแรง และจิตใจท่ี
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สมบูรณ์ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม มีควำมตรงไปตรงมำ มีควำมกลำ้หำญในกำร
แสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวติักำรท ำงำน และ
จริยธรรมท่ีดีงำม รวมทั้ง เป็นท่ียอมรับจำกสังคม 

(3)   มีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีส ำคญัอย่ำงน้อยดำ้นใดด้ำนหน่ึง เช่น ดำ้นธุรกิจของบริษทั บญัชี
และกำรเงิน กำรบริหำรเชิงกลยทุธ์ กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี กฏหมำย และกฎ ระเบียบต่ำงๆ 

(4)   คณะกรรมกำรสรรหำ จะเป็นผูพ้ิจำรณำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ี
กล่ำวมำข้ำงต้น แล้วน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั ก่อนน ำเสนอผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติัต่อไป 

 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเลือกตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใ่หแ้ก่บุคคลใดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวน

กรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำ มี
คะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธำนในท่ี
ประชุมท่ีเลือกตั้งกรรมกำรครำวนั้นเป็นผูมี้สิทธิออกเสียงช้ีขำด 
ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำร

ทั้งหมด ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ให้กรรมกำรออกตำมจ ำนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบั
สัดส่วน 1 ใน 3 

กรรมกำรท่ีจะออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษทัฯ นั้นให้จบัสลำกออก 
ส่วนในปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซ่ึงพน้
จำกต ำแหน่งอำจไดรั้บเลือกเขำ้รับต ำแหน่งอีกก็ได ้
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ค านิยามกรรมการอสิระ 
 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนิยามของกรรมการอสิระ ดังนี ้
“กรรมกำรอิสระ” หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีอิสระในกำรแสดงควำมเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดย
จะตอ้งเป็นผูท่ี้ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือส่วนไดเ้สียต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม 
คุณสมบติัของกรรมกำรอิสระมี ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. มีควำมเป็นอิสระไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งในดำ้นกำรเงินและกำรบริหำรของบริษทั หรือ
บริษทัร่วม หรือบริษทัยอ่ย หรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่ำวในเวลำ 2 ปีก่อนไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ เวน้แต่
คณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำอย่ำงรอบคอบแลว้เห็นว่ำกำรเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและกำรใหค้วำมเห็นท่ีเป็นอิสระของกรรมกำร 

3. ตอ้งไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของ
บริษทัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 

4. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจำ้ง พนกังำน หรือท่ีปรึกษำท่ีได้
เงินเดือนประจ ำในบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของ
บริษทั 

5. ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หรือญำติสนิทของผูบ้ริหำรหรือผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
6. สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีและแสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของผูบ้ริหำร หรือ
ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญำติสนิทของบุคคลดงักล่ำว 

7. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัได้อย่ำงเป็น
อิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

sasitjup
Typewriter
53



 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

1. ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  
ปี 2559 มีค่ำตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 20,296,993.89 บำท โดยแบ่งเป็นค่ำตอบแทนในฐำนะของ
กรรมกำรบริษทัฯ และค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำร โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ก.ในฐำนะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 3,440,000 บำท 

 
 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทั้งหมดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 2,840,000 บำท 
 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั้งหมดเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 600,000 บำท 

 

รายช่ือคณะกรรมการ  
 ค่าตอบแทน 

กรรมการบริษัท 
(บาท) 

 ค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

(บาท) 
รวมทั้งส้ิน 
(บาท) 

1 นำยธีระ    วภูิชนิน  440,000 - 440,000 

2 นำยองอำจ    ด ำรงสกลุวงษ ์ 300,000 - 300,000 

3 นำงสำวชุติมำ   บุษยโภคะ  300,000 - 300,000 

4 นำยสมชำติ   ลิมปำนุภำพ  300,000 240,000 540,000 

5 นำยช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ 300,000 180,000 480,000 

6 นำยสมยศ   อคัคไพบูลย ์ 300,000 180,000 480,000 

7 นำยอวยชยั มติธนวรุิฬห์  300,000 - 300,000 

8 นำยทกัษะ บุษยโภคะ 300,000 - 300,000 

9 นำยนิติ เน่ืองจ ำนงค ์ 300,000 - 300,000 

   รวม 2,840,000 600,000 3,440,000 

 

ข. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯในปี 2559 ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส และ
สวสัดิกำร ทั้งหมด เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 16,856,993.89 บำท  
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2559 
 

 

จ านวนพนักงานและผลตอบแทน 
 
            ณ ส้ินปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีพนกังำนรวมกนัทั้งหมด 981 คน  โดยในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ำย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังำนจ ำนวนทั้งส้ิน 178.29 ลำ้นบำท ซ่ึงผลตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เบ้ียขยนั 
เงินโบนสั เงินสบทบกองทุนประกนัสังคม เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และสวสัดิกำรอ่ืน ๆ  นอกจำกน้ี บริษทั
ยอ่ย (บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ำกดั) ไดจ่้ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนกังำนในลกัษณะเดียวกนักบับริษทัฯ รวม 
18.23 ลำ้นบำท 
 

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

พนกังำนรำยวนั (คน) 673 86 
พนกังำนรำยเดือน (คน) 222 - 
จ ำนวนพนกังำนรวม (คน) 895 86 
ค่ำตอบแทนพนกังำน (ลำ้นบำท) 178.29 18.23 

 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการ  

 กรรมการบริษัท  
 

การเข้าร่วม
ประชุม/การประชุม

ทั้งหมด 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

 
การเข้าร่วม
ประชุม/ การ
ประชุมทั้งหมด 

กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน  

 
การเข้าร่วม
ประชุม/ การ
ประชุมทั้งหมด 

กรรมการสรรหา 
 

การเข้าร่วมประชุม/ 
การประชุมทั้งหมด 

 นำยธีระ    วภูิชนิน  8/8 - - - 

 นำยองอำจ    ด ำรงสกลุวงษ ์ 7/8 - - - 

 นำงสำวชุติมำ   บุษยโภคะ  8/8 - - - 
 นำยสมชำติ  ลิมปำนุภำพ  8/8 4/4 1/1 1/1 
 นำยช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฏ ์ 7/8 4/4 1/1 - 
 นำยสมยศ  อคัคไพบูลย ์ 6/8 3/4 - 1/1 
 นำยอวยชยั มติธนวรุิฬห์  8/8 - 1/1 1/1 
 นำยทกัษะ บุษยโภคะ 8/8 - - - 
 นำยนิติ เน่ืองจ ำนงค ์ 8/8 - - - 
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10.การก ากบัดูแลกจิการ 
 
 

บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ำกดั (มหำชน) ตระหนกัอยูเ่สมอวำ่ กำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
และจรรยำบรรณธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบไดน้ั้น ถือเป็นปัจจยัพื้นฐำนส ำคญัท่ีช่วยให้ บรรลุหน่ึงในพนัธกิจ 
ของบริษทัฯท่ีว่ำ “มุ่งเน้นหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและ ยึดมนัในควำมรับผิดชอบต่อสังคม” ช่วย ยกระดบั 
กำรด ำเนินงำนของบริษทฯ ให้เกิดควำมโปร่งใส สร ้ ำงควำมเช่ือมนัให้กบัผูถื้อหุ้น และผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม ตลอดจนเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ได้ท ำกำรเผยแพร่นโยบำยกำร 
ก ำกบัดูแลกิจกำร หลกักำร และแนวปฏิบติัผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯท่ีwww.interhides.com 

 
 

บริษทัฯ มีวตัถุประสงคท่ี์จะเร่ิมใหบ้ริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจฟอกหนงัท่ี 
มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและกำรบริหำรจดักำรท่ีดีโดยมุ่งเนน้กำรสร้ำงประโยชน์สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ 
ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มโดยรวมมีคุณธรรม ควำมโปร่งใส่และสำมำรถตรวจสอบไดโ้ดยบริษทัฯไดก้ ำหนด 
นโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เพื่อให้คณะกรรมกำรบริหำรและพนกังำนยดึเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั  
ดงัน้ี 

1. กำรปฏิบติัต่อผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยำ่งเทำ่เทียมกนัดว้ยควำมเป็นธรรม  
2. ควำมรับผดิชอบต่อกำรตดัสินใจและกำรกระท ำของตนเอง สำมำรถช้ีแจงและอธิบำยกำรตดัสินใจนั้นได ้
3. มีส ำนึกรับผดิชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยขีดควำมสำมำรถและประสิทธิภำพท่ีเพียงพอ  
4. กำรมีวสิัยทศัในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหก้บัองคก์รในระยะยำว  
5. กำรมีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจโดยมีโครงสร้ำงกำรบริหำรท่ีมีควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุ้นอยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม  
6. ควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนท่ีสำมำรถตรวจสอบไดแ้ละเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งโปร่งใสแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

    
       บริษทัฯตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบในกำรประกอบธุรกิจฟอกหนงั ซ่ึงเป็นอุตสำหกรรมท่ีตอ้งพึ่งพำ

และดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มเป็นอยำ่งดี จึงให้ควำมส ำคญักบักำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ และมีกระบวนกำรจดักำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มอยำ่งดี เพื่อป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัไดป้ลูกฝังแนวคิดและกำรปฏิบติัของบุคคำกรโดยมุ่งเนน้กระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
ซ่ึเงป็นรำกฐำนส ำคญัยิง่ต่อกำรเติบโตอยำ่งแขง็แกร่ง มัน่คง และย ัง่ยนืขององคก์ร 

 
10.1 กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
 10.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีจะเป็น
กำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ และไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยและเปิดเผยต่อสำธำรณะผำ่นส่ือต่ำงๆ ของ
บริษทัฯ ส่งเสริมสนบัสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตนในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีสมควรไดรั้บ 
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ทั้งสิทธิพื้นฐำนตำมกฎหมำย และสิทธิในกำรไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรท่ีส ำคญั สิทธิในกำรเสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ เสนอช่ือบุคคลท่ีสมควรเขำ้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั และกำรส่งค ำถำมล่วงหนำ้ก่อน
กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี ตลอดจนสิทธิในกำรเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อ
หุน้ โดยก ำหนดใหมี้กำรปรับปรุงและพฒันำแนวทำงกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

- ก ำหนดใหมี้กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทุกปีภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีอง
บริษทัฯ และหำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งพิจำรณำวำระพิเศษท่ีอำจเป็นเร่ืองท่ีกระทบ หรือ
เท่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำร
บริษทัฯสำมำรถเรียกประชุมวสิำมญัผูถ้ทือหุน้ไดเ้ป็นกรณีต่อไป 

- เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร หนงัสือมอบฉนัทะทุกแบบ ประกอบดว้ยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ส ำหรับผู ้
ถือหุ้นต่ำงประเทศท่ีแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนั้น) ตำมท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด 
รวมทั้งขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำระเบียบวำระผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ล่วงหนำ้ก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุ้นอย่ำงน้อย 30 วนัก่อนท่ีจะจัดส่งเอกสำรเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยระบุ
สถำนท่ี วนั เวลำประชุมให้ชดัเจน พร้อมทั้งรำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ขอ้มูลส ำคญั
และจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำควำมเห็นคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคร้ังท่ีผ่ำนมำ 
รำยงำนประจ ำปี หนังสือมอบฉันทะ และระบุวิธีกำรมอบฉันทะให้ชัดเจน และเอกสำร
ประกอบกำรประชุมอ่ืนๆ โดยจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 21 วนั ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรเพื่อกำรตดัสินใจในกำรลงมติอยำ่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใส พร้อมทั้งประกำศลงในหนงัสือพิมพท์ั้งฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษเป็นเวลำ 3 วนั
ติดต่อกนัก่อนวนัประชุมอย่ำงน้อย 3 วนั เพื่อเป็นกำรบอกกล่ำวกำรเรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
เป็นกำรล่วงหนำ้ส ำหรับใหผู้ถื้อหุน้เตรียมตวัมำร่วมประชุม 

- อ ำนวยควำมสะดวกให้ผูถื้อหุ้นในวนัประชุมอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยจดัเจำ้หน้ำท่ีตอ้นรับและให้
ขอ้มูลในกำรตรวจเอกสำรและลงทะเบียนเพื่อเขำ้ร่วมประชุมอยำ่งเพียงพอ โดยบริษทัฯ จะเปิด
ให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถรับกำรลงทะเบียนก่อนเวลำประชุม 1 ชั่วโมง และได้น ำระบบบำร์โค้ด 
(Barcode) มำใชใ้นกำรลงทะเบียนเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรลงทะเบียน  

- เปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมและเสนอช่ือผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเขำ้รับกำร
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัฯ พร้อมเผยแพรข้อมูลส ำหรับกำรประชุมผ่ำนทำง
เวบ็ไซตล่์วงหนำ้ก่อนกำรประชุม 30 วนั 

- จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปี โดยระบุวนั เวลำ และสถำนท่ีจดัประชุมชดัเจน
พร้อมทั้ งรำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม ว ัตถุประสงค์และเหตุผลควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคร้ังท่ีผำ่นมำ รำยงำนประจ ำปี หนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมระบุ
วิธีกำรมอบฉันทะอย่ำงชัดเจน และเอกสำรประกอบกำรประชุมอ่ืนๆ โดยบริษทัฯ ได้ท ำกำร
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จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำ 21 วนัเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรซ่ึงน ำมำใช้ตดัสินใจในกำร
ลงมติท่ีเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และมีโอกำสศึกษำวำระกำรประชุมล่วงหนำ้ พร้อม
ทั้งประกำศลงหนงัสือพิมพท์ั้งฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุม
อยำ่งนอ้ย 3 วนั เพื่อเป็นกำรบอกกล่ำวกำรเรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้เตรียมตวัมำร่วมประชุม 

- หลงักำรประชุมบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนเสียงในวนั
ท ำกำรถดัไปจำกวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ โดยแจง้เป็นจดหมำยข่ำวไปยงัตลำดหลกัทรัพยฯ์ ผำ่น
ระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

- บริษทัฯ ได้ระบุกำรมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมกำรไวใ้นหนังสือเชิญประชุมฯ และในกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ หำกกรรมกำรท่ำนใดมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรพิจำรณำวำระ
ใด ประธำนท่ีประชุมจะแจง้ใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมทรำบก่อนกำรพิจำรณำวำระโดยกรรมกำรท่ำนท่ี
มีส่วนไดส่้วนเสียนั้นจะไม่ร่วมประชุม และงดออกเสียงในวำระนั้นๆ 

 
10.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจได้ว่ำบริษทัฯ มีกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำร

บริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรก ำกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีกำรปฏิบติัและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียม
กนัและเป็นธรรมในเร่ืองต่ำงๆ อนัไดแ้ก่ ก ำหนดให้มีกำรใชสิ้ทธิอยำ่งเท่ำเทียมกนั ทั้งผูถื้อหุ้นรำยใหญ่และรำย
ยอ่ยในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ก ำหนดแนวทำงกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเท่ำเทียม รวมทั้งป้องกนัไม่ให้มีกำรขดัแยง้
ของผลประโยชน์หรือกำรใชข้อ้มูลภำยใน เพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นโดยมิชอบ กำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์อนัดีกบัผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ จดัให้ด ำเนินกำรประชุมผุถื้อหุ้นตำมล ำดบัวำระ ท่ีได้แจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม และมี
นโยบำยท่ีจะไม่เพิ่มวำระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ผูถื้อหุ้นล่วงหนำ้ โดยมีกำรจดัสรรเวลำในกำรประชุมอยำ่ง
เพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตั้งค  ำถำมในท่ี
ประชุม 
 

10.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ย่อมเก่ียวข้องกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลำยกลุ่ม ตั้งแต่ ผูถื้อหุ้น 
ลูกคำ้ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี ภำครัฐ พนกังำน ไปจนถึงชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงแต่ละกลุ่มยอ่มมี
ควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกนั ดงันั้น กลุ่มบริษทัฯ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น : บริษทัฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส มีระบบบญัชี
และกำรเงินท่ีมีควำมเช่ือถือได ้สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของบริษทัฯ 
ในระยะยำว และผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมำะสมอยำ่งต่อเน่ืองโดยคณะกรรมกำรผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน 
ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจ และเป็นธรรมต่อผู ้
ถือหุน้ทั้งรำยใหญ่และรำยยอ่ย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ ไม่ด ำเนินกำร
ใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ ไม่แสวงหำประโยชน์ให้ตนเอง และ
ไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภำยนอก 
 
การปฏิบัติต่อลูกค้า: บริษทัฯมีนโยบำย “มุ่งมนัพฒันำ เทคโนโลยีล ้ำหน้ำ ส่งตรงเวลำ สินคำ้คุณภำพ” มุ่งมัน่
สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจให้กบัลูกคำ้ และประชำชนท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑ์และบริกำรท่ีดีมีคุณภำพใน
ระดบัรำคำท่ีเหมำะสม และยกระดบัมำตรำฐำนให้สูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งรักษำสัมพนัธภำพท่ีดีและย ัง่ยืน 
จดัให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรเพื่อให้ลูกคำ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภำพผลิตภณัฑ์ ไม่ก ำหนดเง่ือนไขกำรคำ้ท่ีไม่เป็น
ธรรมต่อลูกคำ้ ปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง หรือเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้อยำ่งโปร่งใสและเท่ำเทียมกนั และให้
ควำมส ำคญัในกำรรักษำขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบัของลูกค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ และไม่น ำข้อมูลดงักล่ำวมำใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
 
การปฏิบัติต่อคู่ค้า: ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและควำมซ่ือสัตยใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ รักษำผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คำ้ 
โดยกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกติกำท่ีก ำหนดร่วมกนัอยำ่งเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่
เรียก ไม่รับหรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้ พร้อมปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีมีต่อคู่คำ้
อย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คู่ค้ำทรำบล่วงหน้ำ เพื่อหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำ โดยใช้หลกัของควำมสมเหตุสมผล และรักษำควำมลบัของคู่คำ้อย่ำงจริงจงัและสม ่ำเสมอ 
รวมถึงไม่น ำขอ้มูลของคู่คำ้มำใชเ้พื่อประโยชน์ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า: บริษทัฯ ให้ปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสำกล ภำยใตก้รอบ
แห่งกฏหมำยและยึดกติกำกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม บริษทัฯจะประพฤติปฏิบติัภำยใตก้รอบกติกำของกำร
แข่งขนัอยำ่งเสรี และเป็นธรรม ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำ ให้ร้ำยป้ำยสี และโจมตี
คู่แข่งโดยปรำศจำกมูลควำมจริง 
 
การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้: บริษทัฯ จะปฏิบติัตำมสัญญำ ขอ้ตกลง และเง่ือนไขท่ีมีต่อเจำ้หน้ีโดยเคร่งครัด รำยงำน
ฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัฯ แก่เจำ้หน้ีดว้ยควำมซ่ือสัตย ์ถูกตอ้ง และตรงเวลำ ให้แก่เจำ้หน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอและ
แจง้ให้เจำ้หน้ีทรำบล่วงหน้ำ หำกไม่สำมำรถปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนัในสัญญำ เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขและ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำย 
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การปฏิบัติต่อพนักงาน: มุ่งมัน่พฒันำองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงวฒันธรรม และบรรยำกำศ
กำรท ำงำน ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม ดูแลควำมปลอดภยั และรักษำสภำพแวดลอ้ม
กำรท ำงำน ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำ ถ่ำยทอดควำมรู้ และควำมสำมำรถของพนกังำน รับฟังขอ้คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค ก ำหนดและต่อยอดกำรปลูกฝังวฒันธรรม
องค์กร ดว้ยตระหนกัว่ำพนกังำนทุกคนเป็นหน่ึงปัจจยัส ำคญั และมีคุณค่ำ น ำมำซ่ึงควำมส ำเร็จ ควำมกำ้วหน้ำ 
และกำรเจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนของกลุ่มบริษทัฯ บริหำรจดักำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคลอ้งและสนบัสนุนกล
ยทุธ์ / เป้ำหมำยธุรกิจ และจดัวำงระบบและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้เทียบเคียงไดก้บัธุรกิจชั้นน ำ 
โดยมีควำมชดัเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทั้งกลุ่มบริษทัฯ โดยกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล
เป็นเร่ืองขององคก์ร ผูบ้งัคบับญัชำ และพนกังำนทุกคน 

- องค์กรจะคดัสรรและสร้ำงคนดี คนเก่ง ท่ีมีพฤติกรรมในกำรท ำงำนอย่ำง มืออำชีพ และพฒันำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถใหมี้ประสิทธิภำพในหนำ้ท่ีท่ีรับผดิชอบอยำ่งต่อเน่ือง 

- ผูบ้งัคบับญัชำมีหนำ้ท่ีวำงแผน ติดตำม ประเมินผล ให้ขอ้มูลป้อนกลบั และสนบัสนุนกำรพฒันำ
พนกังำนอยำ่งเสมอภำค 

- พนกังำนมีโอกำสเท่ำเทียมในกำรพฒันำทกัษะและควำมสำมำรถของตนเอง 
 
 บริษทัฯ ยงัให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงำน โดยควำมก้ำวหน้ำในอำชีพผล ตอบแทนและ
แรงจูงใจต่ำงๆ ข้ึนอยูก่บัคุณภำพ ผลส ำเร็จของงำน ทศันคติ และศกัยภำพของพนกังำน ส่งเสริมให้พนกังำนมี
คุณภำพชีวติในกำรท ำงำน มีควำมปลอดภยั และอำชีว อนำมยัท่ีดี ดูแลรักษำสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนให้มีควำม
ปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังำนอยูเ่สมอ 
 
การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม: บริษทัด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดำ้นควำมปลอดภยั คุณภำพชีวติ และกำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตระหนกัถึงคุณภำพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยกำรมีกำรวิจยัเร่ืองกระบวนกำรก ำจดั
ของเสียและกำรน ำกำกอุตสำหกรรมใหก้ลบัมำใชไ้ดอี้ก เพื่อลดปัญหำขยะอุตสำหกรรม ปลูกฝังจิตส ำนึกในเร่ือง
ควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนใน หมู่พนกังำนทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ืองและจริงจงั  
 
การให้ความส าคัญต่อคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจ: โดยกำรท่ีบริษทัฯ ปฏิบติังำนดว้ยมำตรฐำนอย่ำงต่อเน่ือง ก ำหนดและทบทวนนโยบำยคุณภำพ ควำม
มัน่คง ควำมปลอดภัย อำชีวิอนำมัย ส่ิงแวดล้อม และควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ โดยท่ี พนักงำนทุกคนต้อง
ด ำเนินงำน โดยมีระบบบริหำรคุณภำพ ควำมมัน่คง ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ส่ิงแวดลอ้ม และควำมต่อเน่ือง
ทำงธุรกิจ เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่ำสูงสุดทั้งต่อกำรปฏิบติังำน ต่อชีวิต ร่ำงกำย 
ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มบริษทัฯ จะด ำเนินกำรทุกวถีิทำง เพื่อควบคุมและป้องกนัควำมสูญเสียในรูปแบบ
ต่ำงๆ อนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุ อคัคีภยั กำรบำดเจ็บ หรือกำรเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน กำรสูญหำยหรือเสียหำยใน
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ทรัพยสิ์น กำรละเมิดระบบรักษำควำมปลอดภยั กำรปฏิบติังำนไม่ถูกวิธี และควำมผิดพลำดต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ตลอดจนกำรรักษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัต่อพนกังำน ผูป้ฏิบติังำนสมทบ และพนกังำนของผู ้
รับจำ้ง ทั้งน้ี ถือเป็นหนำ้ท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริหำรและพนกังำนในกำรรำยงำนกำรเกิดอุบติัเหตุ หรืออุบติักำรณ์ 
โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไว ้พร้อมด ำเนินกำรตำมแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉิน พร้อมจัด
ประชำสัมพนัธ์และส่ือสำร เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจให้กบัพนกังำนและกำรปลูกจิตส ำนึกดำ้นคุณภำพ ควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นวถีิด ำเนินชีวติประจ ำวนัของพนกังำน 
 
11 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทำงกำรเงิน 
ตอ้งด ำเนินกำรอยำ่งครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลำ ผำ่นช่องทำงท่ีเขำ้ถึงไดง่้ำย มีควำมเท่ำเทียมกนั น่ำเช่ือถือ ไม่ท ำ
ใหส้ ำคญัผดิ เพียงพอต่อกำรตดัสินใจของนกัลงทุนและไม่ขดัต่อขอ้ก ำหนดดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงำน
ก ำกับดูแล นอกจำกนั้ น ข้อมูลส ำคัญย ังรวมถึง รำยงำนกำรท ำหน้ำ ท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และกำรปฏิบติัตำมนโยบำยต่ำงๆ 

เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำขอ้มูลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั จะไดรั้บกำรเปิดเผยอย่ำงครบถว้น 
โปร่งใส ทนัเวลำ คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดก้ ำหนดแนวปฏิบติัไวด้งัน้ี 

- เปิดเผยนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยต่ำงๆ ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ 
เช่น รำยงำนประจ ำปี เวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 

- เปิดเผยรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงินและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไปอยำ่ง
ถูกต้องและครบถ้วน ทนัเวลำ โปร่งใส และไม่ขดัต่อข้อก ำหนดด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลของ
หน่วยงำนก ำกบัดูแล รวมถึงรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัต่อรำยงำนทำง
กำรเงินควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

- เปิดเผยบทบำทและหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนคร้ังของ
กำรประชุมและ จ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมกำรประชุมในปีท่ีผำ่นมำและควำมเห็น
จำกกำรท ำหน้ำท่ี  รวมถึงกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเน่ืองของ
คณะกรรมกำรบริษทัในรำยงำนประจ ำปี 

- เปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีสะทอ้นถึงภำระหนำ้ท่ี และควำม
รับผิดชอบของ แต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลกัษณะของค่ำตอบแทนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
ทั้งน้ี จ  ำนวนค่ำตอบแทนท่ีเปิดเผย ใหร้วมถึงค่ำตอบแทนท่ีกรรมกำรแต่ละท่ำนไดรั้บจำกกำรเป็น
กรรมกำรของบริษทัยอ่ยดว้ย 

- เปิดเผยกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผูบ้ริหำรทั้งทำงตรง คือ กำรถือหุ้นของตนเอง และทำงออ้ม 
เช่น กำรถือหุน้ของคู่สมรส ไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

- กรรมกำรและผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด 
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- เปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ทั้ งภำษำไทยและภำษำองักฤษให้ทนัต่อเหตุกำรณ์
ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึน นอกเหนือจำกท่ีได้เผยแพร่สู่ขอ้มูลตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดและผ่ำนช่องทำงของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 
12 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรมีภำรกิจและควำมรับผดิชอบในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั กฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงกำรพิจำรณำและใหค้วำม
เห็นชอบ ในกำรก ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรบริหำรจดักำร เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และงบประมำณ เป็นตน้ 
พร้อมทั้งติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุ้นภำยใตม้ำตรฐำนจริยธรรมดว้ยควำมสุจริตและควำมระมดัระวงั 
 
จริยธรรมธุรกจิ 
 บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ  ำกัด (มหำชน) มีจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ ซ่ึงพนักงำนทุกคนต้องพึง
ประพฤติปฏิบติัในฐำนะตวัแทนของบริษทัฯ ดงัน้ี 
 

1. กำรใหค้วำมเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบติั 
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยควำมเป็นธรรมไม่วำ่จะเป็น ผูซ้ื้อ ผูข้ำย คู่แข่ง ผูถื้อหุ้น พนกังำน ฯลฯ 
โดยไม่เลือกปฏิบติัต่อผูห้น่ึงผูใ้ด อนัเน่ืองจำกควำมแตกต่ำงเร่ืองเช้ือชำติ ศำสนำ สัญชำติ เพศ อำยุ หรือ 
พื้นฐำนกำรศึกษำ 

 
2. กำรรักษำควำมสุจริต 

บริษทัฯ ไม่ใช้วิธีกำรให้เงินหรือส่ิงของแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด เพื่อชักน ำให้กระท ำส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และไม่
ส่งเสริมกำรกระท ำดงักล่ำว อีกทั้งไม่พึงประสงค์ให้พนกังำนรับเงินหรือส่ิงของมีค่ำเกินปกติวิสัยจำก
ผูเ้ก่ียวขอ้งทำงธุรกิจกบับริษทัฯ เช่น ผูข้ำยสินคำ้หรือลูกคำ้ ฯลฯ 

 
3. กำรวำงตวัเป็นกลำงทำงกำรเมือง 

บริษทัฯ วำงตวัเป็นกลำง ไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรฝักใฝ่พรรคกำรเมืองใดๆ หรือผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีมีอ ำนำจ
ทำงกำรเมืองเพื่อแสวงหำผลประโยชน์พิเศษให ้

 
4. กำรรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ สนบัสนุนให้พนกังำนท ำกิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ภำยใตน้โยบำย อินเตอร์ไฮด์ กำ้วไกล 
รักควำมปลอดภยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
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การก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทศิทางในการด าเนินธุรกิจ 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ท ำหน้ำท่ีพิจำรณำอนุมติัเร่ืองท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ให้
สอดคลอ้งและตอบรับกบัสภำวะทำงธุรกิจท่ีเปล่ียนไป ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลุยทธ์ิ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน 
งบประมำณ แผนงำน โดยก ำหนดใหมี้กำรทบทวนเป็นอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯใหค้วำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมกบักิจกำรท่ีบริษทัฯด ำเนินอยูใ่นปัจจุบนั ทั้ง
ในระดบับริหำร และระดับปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรให้สอดคล้องกับ
เป้ำหมำย ธุรกิจ หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของแต่ละสำยงำน พร้อมทั้งได้ก ำหนดภำระหน้ำท่ี อ ำนำจกำร
ด ำเนินกำรของผูป้ฏิบติังำนและผูบ้ริหำรไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใชท้รัพยสิ์น
ของบริษทัฯใหเ้กิดประโยชน์ และมีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำมควบคุมและประเมินผลออกจำกกนั 
เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม นอกจำกน้ี ยงัมีกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบั
ระบบกำรเงิน โดยบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบรำยงำนทำงกำรเงินเสนอผูบ้ริหำรสำยงำนท่ีรับผดิชอบ 

บริษทัฯไดจ้ดัให้มีกำรตรวจเช็คเพื่อให้มัน่ใจว่ำ กำรปฏิบติังำนหลกัและกิจกรรมทำงกำรเงินท่ีส ำคญั
ของบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดและมีประสิทธิภำพ รวมถึงตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย
และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็น
อิสระ สำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มท่ี คณะกรรมกำรจึงก ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำร
ด ำเนินกำรโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และไดรั้บกำรประเมินผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ย 
 
การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีบทบำทท่ีสอดส่องดูแลและจดักำรแกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ี 
อำจจะเกิดข้ึนระหวำ่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษ ทฯ โดยไดก้ ำหนดแนวทำงในกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นส ำคญั ซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ควรมีส่วน
ร่วมในกำรตดัสินใจก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินกำร และกำรเปิดเผยขอ้มูลของรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผล
ประโยขน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
 
กำรก ำกบักำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ ์
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ (Compliance) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำท่ีสอบทำงให้บริษทัฯ ปฏิบติัตำม
กฏหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หรือขอ้ก ำหนดของ กลต. นโยบำย กฏ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและ
กฏหมำยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ รวมถึงมีกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฏเกณฑ์ (Compliance 
Risk) อยำ่งเหมำะสม 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2547-2558 โดยบริษทัฯ มีผูส้อบบญัชี
ดงัน้ี 

1. นำงสำววรำพร ประภำศิริกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำติทะเบียนเลขท่ี 4579 และ/หรือ 
2. นำงสำว วธู ขยนักำรนำว ี  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำติทะเบียนเลขท่ี  5423 และ/หรือ 
3. นำงสำวศิรำภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำติทะเบียนเลขท่ี 3844 และ/หรือ 

 
บุคคลทั้ ง 3 เป็นผูต้รวจสอบบัญชีท่ีได้รับอนุญำตให้สำมำรถเซ็นรับรองงบกำรเงินของบริษัทจด

ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ได ้โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ของบริษทัฯ  

บริษัทอนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) 2559 2558 2557 2556 

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

ค่ำตรวจสอบงบประจ ำปี 700,000 700,000 680,000 680,000 

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

รวม 1,218,000 1,218,000 1,180,000 1,180,000 

บริษัทย่อย (บริษัทอนิเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั)         

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

ค่ำตรวจสอบงบประจ ำปี 300,000 250,000 250,000 250,000 

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

รวม 400,000 350,000 350,000 350,000 

รวมทั้งหมด 1,618,000 1,568,000 1,530,000 1,530,000 
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11.ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

บริษทัฯ ตระหนกัดีวำ่ “สังคม” เป็นกลไกส ำคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมผลกัดนัให้กิจกำรของบริษทัฯ 
คงอยูแ่ละเติบโตอย่ำงมัน่นคง โดยเร่ิมจำกสังคมเล็กๆ ในองค์กร ไดแ้ก่พนกังำนซ่ึงเป็นหัวใจส ำคญัท่ีเสริม 
ศกัยภำพและ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัไปสู่สังคมระดบัชุมชน และระดบัประเทศ โดยมีกิจกรรมท่ีเป็น 
เป้ำหมำยในกำร ด ำเนินกำรในระดบัสังคมต่ำงๆ ในกำรด ำเนินธุรกิจ บริษทัฯให้ ควำมส ำคญักบักำรด ำเนิน 
งำนอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูท่ี้เก่ีวขอ้งทุกคนบนพื้นฐำนควำมโปร่งใสในกำรด ำเนิน 
งำนภำยใตก้ำรด ำเนินงำนท่ียดึ หลกัธรรมำภิบำล และ ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม ชุมชน 

บริษทัฯ จะให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียประโยชน์ทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ภำยใน ไดแ้ก่ พนกังำนและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก ไดแ้ก่ คู่คำ้และ
เจำ้หน้ี ลูกคำ้ คู่แข่ง ส่ิงแวดลอ้มและชุมชนหรือสังคม ซ่ึงมีรำยละเอียดอยูใ่นหัวขอ้ “สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย”  
ภำยใตห้วัขอ้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรของรำยงำนฉบบัน้ี 

นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบำยเก่ียวกบักำรเคำรพหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล กำรไม่ละเมิดทรัพยสิ์น
ทำงปัญญำของผูอ่ื้น และกำรป้องกนักำรทุจริตและกำรใหสิ้นบน ดงัน้ี 

 
การเคารพหลกัสิทธิมนุษยชนสากล : บริษทัฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ทุกคน
ตอ้งปฏิบติัตำมหลกัสิทธิมนุษยชนอยำ่งเคร่งครัด ให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในหลกัสิทธิมนุษยชนสำกลแก่พนกังำน
เพื่อน ำไปปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินงำนและไม่สนบัสนุนกิจกรรมใด ๆ ท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน 
 
จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา : บริษทัฯ ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ ทุก
คนตอ้งมีควำมรอบคอบและควำมระมดัระวงัในกำรใชง้ำนทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น 
 
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน : บริษทัฯ มีแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบักำรป้องกนักำร
ทุจริตและกำรใหสิ้นบน ดงัน้ี 

o กำรรับหรือใหท้รัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีอำจสร้ำงแรงจูงใจในกำรตดัสินใจอยำ่งไม่ชอบธรรม 
ควรด ำเนินกำรอยำ่งถูกตอ้ง ตรงไปตรงมำ และตอ้งมัน่ใจไดว้ำ่กำรด ำเนินกำรนั้นจะไม่ท ำให้เกิดขอ้
ครหำ หรือท ำให้บริษทัฯ เส่ือมเสียช่ือเสียง ส่ิงของท่ีกรรมกำรบริษทัฯ ไดรั้บโดยปกติแลว้จะเก็บไว้
ในส ำนกังำน หรือแจกจ่ำยใหก้บัพนกังำนในบริษทัฯ 

o กำรจดัซ้ือตอ้งด ำเนินตำมขั้นตอนท่ีก ำหนดไวต้ำมระเบียบของบริษทัฯ และมีควำมเป็นธรรมแก่ผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งโดยกำรตดัสินใจตอ้งค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพ และบริกำรท่ี
ไดรั้บ รวมทั้งตอ้งสำมำรถตรวจสอบไดอ้ยำ่งโปร่งใส 

o ในกำรท ำธุรกรรมกบัภำครัฐ บริษทัฯ จะตอ้งหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีอำจจูงใจใหรั้ฐ หรือพนกังำนของ
รัฐด ำเนินกำรท่ีไม่ถูกตอ้งเหมำะสม อย่ำงไรก็ดี กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำงกนั หรือกำร
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กระท ำใด ๆในขอบเขตท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบติันั้น สำมำรถกระท ำได ้เช่น กำรส่งสำร
เพื่อเป็นกำรแสดงควำมยนิดี หรือกำรใหช่้อดอกไมใ้นโอกำสต่ำง ๆ เป็นตน้ 

 
นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรร่วมพฒันำสังคมและชุมชน เน่ืองจำกบริษทัฯ ตระหนกัดีวำ่

สังคมและชุมชนมีส่วนส ำคญัต่อควำมย ัง่ยนืของกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยในรอบปีท่ีผำ่นมำบริษทัฯ ได้
มีกำรด ำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและชุมชนดงัน้ี 
 
 

1.สนับสนุนกจิกรรมวนัเด็ก ชุมชนซอยที.เจ.ซี. 
 

 
 
2.บริจาคของให้กบัโครงการปันกนัเพือ่น าไปช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาส 
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3.บริจาคน า้ดื่มให้กบัสมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ เพือ่น าไปบริจาคให้กบัโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านวาทู 
 

 
 
 
4.จัดท าริบบิน้ส่งมอบให้กบัหน่วยงานราชการ เพือ่น าไปแจกจ่ายให้กบัประชาชน 
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12. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
            คณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรของบริษทั ใหค้วำมส ำคญัและตระหนกัวำ่ ระบบกำรควบคุมภำยใน
เป็น กลไกส ำคญัท่ีจะสร้ำงควำมมัน่ใจต่อฝ่ำยบริหำรในกำรช่วยลดควำมเส่ียงทำงธุรกิจ ช่วยใหก้ำรด ำเนิน
ธุรกิจเป็นไป อยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรจดัสรรทรัพยำกรอยำ่งเหมำะสม และบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีไดต้ั้ง
ไว ้
            คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลให ้  
ระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษทัมีควำมเหมำะสมและมี  
ประสิทธิภำพ รวมถึงกำรดูแลให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยท่ีเ ก่ียวข้อง กำรดูแล 
มิให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั ตลอดจนกำรติดตำม ควบคุมดูแลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั กำรน ำทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชป้ระโยชน์ ในทำงมิชอบ หรือไม่มีอ ำนำจ รวมทั้งช่วย 
ปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์น ไม่ให้ร่ัวไหล สูญหำย หรือจำกกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ บริษทัไดจ้ดัให้มีกลไก 
กำรตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซ่ึงมีควำมเป็นอิสระท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบและ 
ประเมินประสิทธิภำพ และ ควำมเพียงพอ ของระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
และระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ในกำรปฏิบติังำน ของทุกหน่วยงำน ของบริษทั โดยน ำกรอบแนวทำงของ 
ระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรฐำนสำกลของCOSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission)และกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร(Enterprise Risk Management)มำ
ประยุกต์ใช้ ให้กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งข้ึน เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนดำ้นต่ำง ๆ ของบริษทัมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกท่ีสุด ฝ่ำยจดักำรของบริษทัจะน ำผล 
กำรตรวจสอบไปพิจำรณำ ด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อกำรพฒันำงำน ให้มีคุณภำพ
และฝ่ำยตรวจสอบภำยในไดจ้ดัใหมี้ระบบกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรของบริษทั อยำ่งสม่่ำเสมอ 
 

           คณะกรรมกำรบริษทัฯได้รับทรำบรำยงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีไดส้อบทำนและรับทรำบ 
ผลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และกำรแก้ไขปรับปรุงกำรปฏิบติังำนของ หน่วยงำนต่ำง ๆ 
เพื่อให้ระบบควบคุมภำยในมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและ คณะกรรมกำรบริษทัฯ 
จะประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในตำม องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
เป็นประจ ำทุกส้ินปี ส ำหรับปี 2559 นั้นคณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้สรุป ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเพียงพอ 
และควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี1/2560 
เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2560 เห็นว่ำโดยรวมบริษัทฯและบริษัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมี 
ประสิทธิภำพ เพียงพอเหมำะสมกบัลกัษณะของธุรกิจและไม่พบขอ้บกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยใน 
ท่ีมีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อควำมเช่ือถือได้โดยบริษทัฯได้จดัให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอท่ีจะ
ด ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง มีระบบควบคุมภำยใน ในเร่ืองกำรติดตำมควบคุม 
ดูแลกำรด ำเนินงำน ของบริษทัยอ่ยใหส้ำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
จำกกำรท่ี กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ รวมถึงกำรท ำธุรกรรม
กบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งเพียงพอแลว้ 
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1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
 
 คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้ก ำหนดให้มีผงัโครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร ซ่ึงปรับเปล่ียนให้เหมำะสม

สอดคล้องกบักำรเติบโตของธุรกิจ และสภำวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ มีกำรทบทวนนโยบำยและ
ระเบียบปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ และส่ือสำรเป็นลำยลักษณ์อกัษรให้พนักงำนได้รับทรำบแนวนโยบำยและ
เป้ำหมำยหลกัขององคก์รโดยทัว่ถึง เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจในทิศทำงเดียวกนั เอ้ืออ ำนวยให้พนกังำนสำมำรถ
ปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และเสริมสร้ำงควำมรู้ ทกัษะและควำมสำมำรถของบุคลำกรให้เหมำะสมกบั
งำนท่ีไดรั้บมอบหมำยอยำ่งต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัให้ควำมส ำคญักบักำรควบคุมภำยในในเร่ืองจริยธรรมและคุณภำพของคน ซ่ึง
เป็นกำรควบคุมท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดจิตส ำนึก (Soft Control) ควบคู่ไปกบักำรควบคุมเชิงปฏิบติักำร สร้ำงบรรยำกำศ
ของกำรควบคุม เพื่อให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อกำรควบคุมภำยใน ท ำให้ทั้ งพนักงำนและผูบ้ริหำรตระหนักถึง
ประโยชน์ของกำรควบคุมภำยในและเกิดศกัยภำพในกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง โดยก ำหนดเป็นขอ้พึงปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุ้น ต่อพนกังำน ต่อลูกคำ้ ต่อคู่คำ้ ต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ และต่อสังคมส่วนรวม รำยละเอียดอยูภ่ำยใตร้ำยงำน
กำรปฏิบติัตำมหลกัก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในรำยงำนน้ี ทั้งน้ี เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยรวมมีควำมเช่ือมัน่ต่อกรรมกำร 
ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯ ในกำรปฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำงมืออำชีพ ด้วยควำมซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็น
ธรรม ไม่แสวงหำประโยชน์ให้ตนเองโดยใช้ขอ้มูลใด ๆ ขององคก์รซ่ึงไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน ตลอดจน 
ก ำหนดมำตรกำรในกำรท ำธุรกรรมใด ๆ ในลกัษณะท่ีไม่ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ต่อองคก์รและ
ไดมี้กำรติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งจริงจงั 

 
2. การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) 

 
บริษทัฯ  มีกำรก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยธุรกิจขององคก์รไวอ้ย่ำงชดัเจนสำมำรถปฏิบติัและ

วดัผลได ้โดยก ำหนดไวเ้ป็นแนวทำง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ อ ำนำจหน้ำท่ี สำยกำรบงัคบับญัชำ กำรรำยงำน และ
ระเบียบวิธีปฏิบติังำนแต่ละระดบัขององคก์รเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และคุณค่ำหลกั 
(Core value) ขององคก์รไดอ้ยำ่งเหมำะสมในทุกส่วนงำน โดยพนกังำนในทุกกระบวนกำรไดมี้ส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดวตัถุประสงค์ของกระบวนกำรท่ีตนเก่ียวขอ้ง เพื่อให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับ
เป้ำหมำยหลกัขององคก์รท่ีไดรั้บรู้ร่วมกนัอยำ่งเกิดประสิทธิผล รวมทั้ง ไดมี้กำรสอบทำนวตัถุประสงคเ์ป็นระยะ 
ๆ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้ำ่วตัถุประสงคเ์หล่ำน้ียงัมีควำมสอดคลอ้งโดยรวมกบัเป้ำหมำยของบริษทัฯ 
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3. การระบุเหตุการณ์ทีเ่ป็นความเส่ียง (Event Identification) 
 
บริษทัฯ ไดมี้กำรระบุควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมต่อกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงแต่ละระดบั โดยมุ่งเนน้

ให้แต่ละหน่วยงำนสำมำรถระบุควำมเส่ียงทั้ งเหตุกำรณ์หรือปัจจัยเส่ียงต่ำง ๆ ท่ีอำจส่งผลเสียหำยต่อ
วตัถุประสงค์ในระดบัองค์กรและระดบัปฏิบติักำรของบริษทัฯ ไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งจำกปัจจยัภำยในองค์กร
และปัจจยัภำยนอกองค์กรโดยระบุถึงปัจจยัในทำงบวก (Opportunities) และปัจจยัในทำงลบ (Risks) เพื่อให้
สำมำรถหำแนวทำงปฏิบติัท่ีถูกตอ้งในกระบวนกำรต่ำง ๆ ภำยในองคก์รไดอ้ยำ่งสอดคลอ้งกนั 

 
4. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 
บริษทัฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรประเมินควำมเส่ียงว่ำเป็นเคร่ืองมือท่ีบ่งบอกล่วงหน้ำถึง

สัญญำณอนัตรำยท่ีอำจสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่บริษทัฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียง
ทุกปี ทั้งน้ี กำรประเมินดงักล่ำวจะสะทอ้นให้เห็นถึงควำมเส่ียงของกำรด ำเนินงำนท่ีแทจ้ริง ซ่ึงตอ้งกำรกำร
บริหำรโดยกำรก ำหนดกลไกกำรควบคุมท่ีถูกตอ้งและเหมำะสม ผลกำรประเมินควำมเส่ียงในแต่ละกิจกรรมน้ี
ไดถู้กน ำเสนอต่อผูบ้ริหำรระดบัสูงและคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำเป็นระยะ ๆ 

 
5. การตอบสนองต่อความเส่ียง (Risk Response) 

 
บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรควบคุมภำยในตำมแนวทำง COSO – ERM ในองคป์ระกอบเร่ืองควำม

เส่ียงอยำ่งครบถว้น ทั้งในเร่ืองกำรระบุเหตุกำรณ์เส่ียง กำรประเมินควำมเส่ียงและกำรตอบสนองต่อควำมเส่ียง 
โดยใหค้วำมส ำคญักบัปัจจยัควำมเส่ียงทั้งจำกภำยในและภำยนอก ตั้งแต่ควำมเส่ียงในระดบักิจกรรมจนถึงระดบั
องคก์ร โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ ไดน้ ำแนวทำงกำรวิเครำะห์จดักำรควำมเส่ียงมำประยุกตใ์ช้ เพื่อ
ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและผลักดันให้เกิดกำรควบคุมตนเอง (Control Self 
Assessment) ของหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อก่อใหเ้กิดกำรควบคุมท่ีสำมำรถลดควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกควำมเส่ียงให้อยู่
ในระดบัท่ียอมรับไดแ้ละสร้ำงมำตรฐำนกำรท ำงำนใหมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 

 
6. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมกำรควบคุมในทุกหน้ำท่ีและทุกระดบัของกำรปฏิบติังำนตำมควำมจ ำเป็น

อย่ำงเหมำะสม โดยได้จดันโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบติังำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อให้พนักงำนทุกคนมี
แนวทำงปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทั้งในดำ้นกำรเงิน กำรจดัซ้ือ กำรขำยสินคำ้ กำรควบคุมดูแลกำร
ใชท้รัพยสิ์นของบริษทัฯ ให้เกิดประโยชน์ มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำน ผูติ้ดตำมควบคุม ประเมินผล และ
ผูอ้นุมติั ออกจำกกนั เพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรก ำหนดวงเงิน
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อ ำนำจอนุมติัไวอ้ย่ำงชดัเจน จดัให้มีแผนกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยและวตัถุประสงค์ขององค์กร
ภำยใตก้รอบเวลำท่ีเหมำะสม โดยมีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบและติดตำมผลอย่ำงเป็น
อิสระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรควบคุมภำยในบริษทัฯ 
 

7. สารสนเทศ และการส่ือสาร (Information & Communication) 
บริษทัฯ ได้จดัให้มีระบบสำรสนเทศและช่องทำงกำรส่ือสำรทั้งภำยในและภำยนอกอย่ำงเพียงพอ 

เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อสถำนกำรณ์เพื่อให้กำรตดัสินใจทั้งของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย กรรมกำร และฝ่ำย
บริหำรของบริษทัฯ อยูบ่นพื้นฐำนของขอ้มูลท่ีมีควำมถูกตอ้งและมีควำมเป็นปัจจุบนั ซ่ึงรำยงำนหรือขอ้มูลต่ำง 
ๆ ไดแ้ก่ขอ้มูล/รำยงำนทำงดำ้นบญัชี กำรเงิน ขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลส ำคญัท่ีมีผลต่อกระบวนกำรพิจำรณำ
ประกอบกำรตดัสินใจ โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ในรำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
(56-1) ใน website ของบริษทัฯ และผำ่นช่องทำงและส่ือสำรเผยแพร่ขอ้มูลต่ำง ๆ ของตลำดหลกัทรัพย ์ตลอดจน
ให้ควำมส ำคญักำรควบคุมระบบสำรสนเทศให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรปฏิบติังำนและกำรบริหำร  ควบคุมกำรเขำ้ถึง
ขอ้มูลใหเ้ป็นไปตำมขอบเขตกำรปฏิบติังำนท่ีบริษทัฯ ก ำหนด และจดัให้มีกำรตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจวำ่ขอ้มูล
สำรสนเทศท่ีได้รับ ครบถ้วนถูกต้อง และเกิดประสิทธิภำพ สอดคล้อง ทนัเวลำ และเอ้ือประโยชน์เพื่อกำร
บริหำร กำรตดัสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งได้จดัให้มีระบบกำรส ำรองข้อมูล ระบบควำมปลอดภัย 
แผนงำนฉุกเฉินส ำหรับป้องกันควำมปลอดภยัของสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ เพื่อบริหำรจัดกำร
สำรสนเทศไดอ้ยำ่งสมบูรณ์มำกยิง่ข้ึน รองรับกบักำรขยำยตวัทำงธุรกิจอยำ่งเหมำะสม 
 

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 คณะกรรมกำรบริหำรจะติดตำมผลกำรปฏิบติัของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจดัให้มีกำร
ประชุมระดบัผูบ้ริหำรของหน่วยงำนในแต่ละสำยงำนอย่ำงน้อย 1 คร้ังต่อไตรมำส เพื่อเปรียบเทียบผลกำร
ด ำเนินกำรกับเป้ำหมำย และแผนงำนของทุกหน่วยงำนท่ีได้ก ำหนดไว้ เพื่อประเมินประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำรปฏิบติังำนและด ำเนินกำรแกไ้ขในระยะเวลำท่ีเหมำะสมและทนัท่วงที โดยบริษทัฯ ไดน้ ำ
ระบบกำรประเมินผลงำนโดยตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำน (KPI) มำใช้กบัหน่วยงำน ผูบ้ริหำร และพนกังำนอยำ่ง
ต่อเน่ืองทั้ งองค์กร โดยพฒันำระบบกำรประเมินให้เพิ่มมิติของกำรประเมินผลให้มีมุมมองรอบด้ำน และ
สอดคลอ้งกบัคุณค่ำหลกัขององค์กรท่ีจะสนบัสนุนให้เกิดกำรปฏิบติังำนตรงตำมเป้ำหมำย และสำมำรถวดัผล
กำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนและแต่ละคนไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรมและชดัเจนมำกยิง่ข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ทำงธุรกิจท่ีก ำหนดไว ้
 นอกจำกน้ี ยงัก ำหนดใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ มีควำมเป็นอิสระในกำรท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบ
และประเมินผล โดยก ำหนดให้มีระบบกำรติดตำมผลของโครงกำรตรวจสอบแต่ละโครงกำรอย่ำงใกลชิ้ด โดย
ได้ก ำหนดไวใ้นแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และรำยงำนผลตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เพื่อผลกัดนัใหมี้กำรปรับปรุงแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะ ลดควำมเส่ียงท่ีอำจมีผลกระทบต่อกระบวนกำร
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ท ำงำน ช่ือเสียง และฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงมีนยัส ำคญั ทั้งน้ี เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ต่อกำรก ำกบัดูแล
กิจกำร กำรควบคุมภำยในใหมี้ควำมชดัเจนโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้อยำ่งแทจ้ริง 
 
การแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ควรใชพ้นกังำนของบริษทัฯ เป็นผูต้รวจสอบภำยใน ประธำนฯ 

ใหค้วำมเห็นวำ่ จะตอ้งมัน่ใจวำ่ผูต้รวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระอยำ่งเพียงพอและจะตอ้งท ำงำนอยำ่ง
ตรงไปตรงมำโดยไม่มีควำมเกรงใจต่อกนั แต่ก็ตอ้งระมดัระวงัอยำ่ใหเ้กิดควำมขดัแยง้เกิดข้ึน  ซ่ึงคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเห็นวำ่ นำยภูเบศ เบญจสิริวรกุล ซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนำ้งำนผูต้รวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2556  เป็นผูมี้ควำมเขำ้ใจ
ในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และเป็นผูมี้ทกัษะในดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจึงเห็นวำ่นำยภูเบศ  เบญจสิริวรกุล มีควำมเหมำะสมท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดงักล่ำวไดต่้อไป 
ทั้งน้ี กำรพิจำรณำและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษทัฯ จะตอ้งผำ่นกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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Code รายการ ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนีก้ารค้า -                               -                             26,963,489.51        7,498,141.61        -                -                 34,461,631.12        

10-001-05-15-02 ลกูหนีอ่ื้น -                               -                             3,391,024.22         -                       -                -                 3,391,024.22         

10-001-06-01-01 ลกูหนีค้า่เคร่ืองจกัร -                               -                             -                         -                       -                -                 -                         

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า -                               - 20,544.00              -                       -                -                 20,544.00              

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

รวม -                          -                         30,375,057.73      7,498,141.61       -              -               37,873,199.34      

ชูว์แมนส์ AAC ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

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

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

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

43-002-01-00-11 รายได้คา่สาธารณปูโภค -                               -                             247,406.92            -                       -                -                 247,406.92            

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                               -                             62,176,141.55        -                -                 62,176,141.55        

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                               -                             -                         2,532,890.90        -                -                 2,532,890.90         

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                               -                             3,158,192.04         -                       -                -                 3,158,192.04         

43-011-02-01-11 รายได้คา่แรงพนกังานรายวนั-ISC -                               -                             3,539,269.11         -                       -                -                 3,539,269.11         

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -                               -                             -                         -                       -                -                 -                         

ซือ้เคร่ืองใช้ส านกังานและอ่ืนๆ -                               -                             19,200.00              -                       -                -                 19,200.00              

51-001-01-00-11 ซือ้สินค้าส าเร็จรูป 3,901.20                      -                         -                       -                -                 3,901.20                

52-001-07-00-11 ซือ้วตัถดุิบ-อปุกรณ์เย็บในประเทศ -                               -                             12,308.00              -                       -                -                 12,308.00              

60-030-00-00-11 คา่ทีป่รึกษา -                               -                             -                         -                       -                -                 -                         

60-051-00-00-11 จ่ายคา่เช่า -                               -                             -                         -                       -                -                 -                         

คา่บริการจ่าย (คา่แรงทีเ่รียกเก็บ IHL) -                         

ดอกเบีย้จ่าย -                         

เงินปันผลรับ -                         

รวม 3,901.20                   -                         71,177,787.62      2,532,890.90       -              -               73,714,579.72      

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ที่ 1/2559

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

sasitjup
Typewriter
73



Code รายการ ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนีก้ารค้า -                      -                       20,826,890.96     3,317,872.89      -                 -                 24,144,763.85      

10-001-05-15-02 ลกูหนีอ่ื้น -                      -                       2,988,938.38       -                     -                 -                 2,988,938.38        

10-001-06-01-01 ลกูหนีค้า่เคร่ืองจกัร -                      -                       -                       -                     -                 -                 -                        

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 82,196.26           -                       22,684.00            -                     -                 -                 104,880.26           

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                      -                       9,375.00              -                     -                 -                 9,375.00               

รวม 82,196.26         -                  23,847,888.34    3,317,872.89     -             -              27,247,957.49     

ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

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

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

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

43-002-01-00-11 รายได้คา่สาธารณปูโภค -                      -                       303,972.18          -                     -                 -                 303,972.18           

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                      -                       58,975,646.54     -                     -                 -                 58,975,646.54      

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                      -                       3,044,486.40      -                 -                 3,044,486.40        

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                      -                       2,873,769.67       -                     -                 -                 2,873,769.67        

43-011-02-01-11 รายได้คา่แรงพนักงานรายวนั-ISC 3,337,267.23       3,337,267.23        

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -                      -                       -                     -                 -                 -                        

ซือ้เคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                      -                       50,400.00            -                     -                 -                 50,400.00             

51-001-01-00-11 ซือ้สนิค้าส าเร็จรูป 76,818.94           -                       -                       -                     -                 -                 76,818.94             

52-001-07-00-11 ซือ้วตัถดุิบ-อปุกรณ์เยบ็ในประเทศ -                      -                       10,251.52            -                     -                 -                 10,251.52             

60-030-00-00-11 คา่ที่ปรึกษา -                      -                       -                       -                     -                 -                 -                        

60-051-00-00-11 จา่ยคา่เชา่ -                      -                       -                       -                     -                 -                 -                        

คา่บริการจา่ย (คา่แรงที่เรียกเก็บ IHL) 9,375.00              9,375.00               

ดอกเบีย้จา่ย -                        

เงินปันผลรับ 23,999,760.00     23,999,760.00      

รวม 76,818.94         -                  67,585,952.14    3,044,486.40     -             -              70,697,882.48     

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ที่ 2/2559

sasitjup
Typewriter
74



Code รายการ ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนีก้ารค้า -                    -                        17,044,263.95       6,126,087.28      -                 -                  23,170,351.23                      

10-001-05-15-02 ลกูหนีอ่ื้น -                    245,786.01           6,748,071.70         -                      -                 -                  6,993,857.71                         

10-001-06-01-01 ลกูหนีค้า่เคร่ืองจกัร -                    -                        -                          -                      -                 -                  -                                         

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 12,612.41         898,800.00 25,083.79               -                      -                 -                  936,496.20                            

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                    -                        20,183.14               15,461.50           -                 -                  35,644.64                              

รวม 12,612.41       1,144,586.01      23,837,602.58      6,141,548.78     -              -              31,136,349.78                  

ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

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

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

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

43-002-01-00-11 รายได้คา่สาธารณูปโภค -                    29,706.55             252,014.53             -                      -                 -                  281,721.08                            

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                    -                        48,528,047.87       -                      -                 -                  48,528,047.87                      

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                    -                        5,925,118.50      -                 -                  5,925,118.50                         

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-IG 122,672.40           122,672.40                            

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                    400,000.00           3,071,428.93         -                      -                 -                  3,471,428.93                         

43-011-02-01-11 รายได้คา่แรงพนกังานรายวนั-ISC 3,877,740.71         3,877,740.71                         

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -                    -                        -                          -                      -                 -                  -                                         

ซือ้เคร่ืองใช้ส านกังานและอ่ืนๆ -                    -                        24,400.00               -                      -                 -                  24,400.00                              

51-001-01-00-11 ซือ้สนิค้าส าเร็จรูป 11,787.30         1,408,400.00        141,918.29             -                      -                 -                  1,562,105.59                         

52-001-07-00-11 ซือ้วตัถดุบิ-อปุกรณ์เย็บในประเทศ -                    -                        34,464.50               -                      -                 -                  34,464.50                              

60-030-00-00-11 คา่ทีป่รึกษา -                    -                        -                          -                      -                 -                  -                                         

60-051-00-00-11 จา่ยคา่เชา่ -                    -                        -                          -                      -                  -                                         

คา่บริการจา่ย (คา่แรงทีเ่รียกเก็บ IHL) 52,508.14               52,508.14                              

ดอกเบีย้จา่ย 155,169.86       155,169.86                            

เงินปันผลรับ -                          -                                         

รวม 166,957.16      1,960,778.95      58,007,792.97      5,925,118.50     -              -              66,060,647.58                  

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ที่ 3/2559

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

sasitjup
Typewriter
75



Code รายการ ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนีก้ารค้า 267,362.22              23,968,459.83            1,832,647.55     -                -                 26,068,469.60       

10-001-05-15-02 ลกูหนีอ่ื้น -                   11,405,180.74         5,208,682.08              -                     -                -                 16,613,862.82       

10-001-06-01-01 ลกูหนีค้า่เคร่ืองจกัร -                   -                           -                             -                     -                -                 -                         

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 1,990.20           4,023,628.00 60,780.76 -                -                 4,086,398.96         

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                   -                           -                             21,400.00          -                -                 21,400.00              

รวม 1,990.20         15,696,170.96        29,237,922.67          1,854,047.55     -              -               46,790,131.38      

ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

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

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

43-001-01-00-11 รายได้คา่เช่า -                   800,000.00              2,025,270.00              -                     -                -                 2,825,270.00         

43-002-01-00-11 รายได้คา่สาธารณปูโภค -                   563,972.29              275,540.90                 -                     -                -                 839,513.19            

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                   -                           57,063,288.44            -                     -                -                 57,063,288.44       

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                   -                           -                             1,919,124.92     -                -                 1,919,124.92         

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                   600,000.00              2,948,805.55              -                     -                -                 3,548,805.55         

43-011-02-01-11 รายได้คา่แรงพนกังานรายวนั-ISC -                   249,871.24              4,460,468.39              -                     -                -                 4,710,339.63         

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -                   33,223,228.93         -                             -                     -                -                 33,223,228.93       

ซือ้เคร่ืองใช้ส านกังานและอ่ืนๆ -                   -                           37,200.00                   -                -                 37,200.00              

51-001-01-00-11 ซือ้สินค้าส าเร็จรูป 1,860.00           2,920,400.00           9,054.00                     -                     -                -                 2,931,314.00         

52-001-07-00-11 ซือ้วตัถดุิบ-อปุกรณ์เย็บในประเทศ -                   -                           117,420.00                 -                     -                -                 117,420.00            

60-030-00-00-11 คา่ทีป่รึกษา -                   -                           -                             -                     -                -                 -                         

60-051-00-00-11 จ่ายคา่เช่า -                   -                           -                             -                     -                 -                         

คา่บริการจ่าย (คา่แรงทีเ่รียกเก็บ IHL) 70,914.39                   70,914.39              

ดอกเบีย้จ่าย 43,698.63                43,698.63              

เงินปันผลรับ 23,999,760.00            23,999,760.00       

รวม 1,860.00         38,401,171.09        91,007,721.67          1,919,124.92     -              -               131,329,877.68     

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ที่ 4/2559

sasitjup
Typewriter
76



Code รายการ ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ รวม

10-001-02-01-01 ลกูหนีก้ารค้า -                     267,362.22             23,968,459.83      1,832,647.55     -                -                26,068,469.60               

10-001-05-15-02 ลกูหนีอ่ื้น -                     11,405,180.74        5,208,682.08        -                     -                -                16,613,862.82               

10-001-06-01-01 ลกูหนีค้า่เคร่ืองจกัร -                     -                         -                        -                     -                -                -                                 

20-001-02-01-01 เจ้าหนีก้ารค้า 1,990.20            4,023,628.00          60,780.76             -                     -                -                4,086,398.96                 

20-001-08-02-32 เจ้าหนีอ่ื้น -                     -                         -                        21,400.00          -                -                21,400.00                      

รวม 1,990.20          15,696,170.96      29,237,922.67     1,854,047.55    -             -             46,790,131.38            

ชูว์แมนส์ IG ISC โมเดอร์นฟอร์ม คุณชุติมา คุณองอาจ

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

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

43-001-01-00-11 รายได้คา่เชา่ -                     800,000.00             8,101,080.00        -                     -                -                8,901,080.00                 

43-002-01-00-11 รายได้คา่สาธารณปูโภค -                     593,678.84             1,078,934.53        -                     -                -                1,672,613.37                 

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-ISC -                     -                         226,743,124.40    -                     -                -                226,743,124.40             

41-001-01-xx-11 รายได้จากการขายให้-MDF -                     -                         -                        13,421,620.72   -                -                13,421,620.72               

43-011-00-00-00 รายได้อ่ืน Management Fee -                     1,000,000.00          12,052,196.19      -                     -                -                13,052,196.19               

43-011-02-01-11 รายได้คา่แรงพนักงานรายวนั-ISC -                     249,871.24             15,214,745.44      -                     -                -                15,464,616.68               

43-007-00-00-00 ขายเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -                     33,223,228.93        -                        -                     -                -                33,223,228.93               

ซือ้เคร่ืองใช้ส านักงานและอ่ืนๆ -                     131,200.00           -                     131,200.00                    

51-001-01-00-11 ซือ้สนิค้าส าเร็จรูป 94,367.44          4,328,800.00          150,972.29           -                     -                -                4,574,139.73                 

52-001-07-00-11 ซือ้วตัถดุิบ-อปุกรณ์เยบ็ในประเทศ -                     -                         174,444.02           -                     -                -                174,444.02                    

60-030-00-00-11 คา่ที่ปรึกษา -                     -                         -                        -                     -                -                -                                 

60-051-00-00-11 จา่ยคา่เชา่ -                     -                         -                        -                     -                -                -                                 

คา่บริการจา่ย (คา่แรงที่เรียกเก็บ IHL) -                     -                         132,797.53           -                     -                -                132,797.53                    

ดอกเบีย้จา่ย 155,169.86        43,698.63               -                        -                     -                -                198,868.49                    

เงินปันผลรับ -                     -                         47,999,520.00      -                     -                -                47,999,520.00               

รวม 249,537.30       40,239,277.64      311,779,014.40   13,421,620.72   -             -             365,689,450.06          

รายการในงบดุล

รายการระหว่างกัน

ส าหรับงวดไตรมาส ที่ 1-4/2559

บมจ.อินเตอร์ไฮด์

รายการ รวม

รายการในงบก าไรขาดทุน

Code

sasitjup
Typewriter
77



78 

 

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
 
14. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ 
 

บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56,261         2% 31,878         1% 7,507           0% 35,682         1% 26,940         1% 3,650           0%
เงินลงทุนชัว่คราว - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด 31,488         1% 16,767         1% 19,000         1% -                   0% -                   0% -                   0%
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 207,208       8% 335,617       13% 338,708       16% 200,475       8% 318,157       13% 309,380       15%
สินคา้คงเหลือ 666,957       24% 671,322       25% 620,132       29% 604,557       23% 588,678       23% 548,446       27%
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือวตัถุดิบและอะไหล่ -                   0% 6,056           0% 3,200           0% -                   0% 6,056           0% 3,200           0%
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,562         0% 8,723           0% 6,368           0% 7,411           0% 8,015           0% 5,772           0%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 973,476       36% 1,070,364    40% 994,915       46% 848,126       32% 947,847       37% 870,448       43%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0%
เงินลงทุนในบริษทัย่อย -                   0% -                   0% -                   0% 60,000         2% 20,000         1% 20,000         1%
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,753,590    64% 1,586,845    59% 1,116,784    52% 1,694,521    65% 1,555,974    61% 1,082,566    54%
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,823           0% 4,136           0% 2,552           0% 4,609           0% 2,965           0% 2,273           0%
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ซ้ือเคร่ืองจกัร -                   0% 193              0% 82                0% -                   0% 193              0% -                   0%
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,155           0% 5,702           0% 25,505         1% 5,776           0% 4,775           0% 25,150         1%
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 985              0% 3,567           0% 2,536           0% 981              0% 3,564           0% 2,534           0%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,766,552    64% 1,600,443    60% 1,147,459    54% 1,765,886    68% 1,587,470    63% 1,132,524    57%

รวมสินทรัพย์ 2,740,028    100% 2,670,808    100% 2,142,374    100% 2,614,012    100% 2,535,317    100% 2,002,972    100%

2558

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
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บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 436,000       16% 510,981       19% 185,394       9% 436,000       17% 510,981       20% 185,394       9%
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 221,117       8% 417,292       16% 233,672       11% 221,117       8% 417,292       16% 233,672       12%
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 228,500       8% 191,756       7% 169,888       8% 207,344       8% 161,388       6% 140,919       7%
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,324           0% 7,985           0% 18,463         1% 2,324           0% 7,985           0% 18,463         1%
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาว
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 171,448       6% 147,055       6% 116,256       5% 171,448       7% 147,055       6% 116,256       6%
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 21,761         1% 3,809           0% 4,205           0% 21,380         1% 3,593           0% 3,249           0%
ส ารองคา่เผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 7,962           0% -                   0% -                   0% 7,962           0% -                   0% -                   0%
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,631           0% 7,670           0% 8,225           0% 5,336           0% 7,854           0% 7,382           0%

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,094,743    40% 1,286,549    48% 736,102       34% 1,072,912    41% 1,256,149    50% 705,334       35%

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9,474           0% 11,881         0% 18,302         1% 9,474           0% 11,881         0% 18,302         1%
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 342,684       13% 220,287       8% 169,745       8% 342,684       13% 220,287       9% 169,745       8%
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17,128         1% 16,417         1% 14,831         1% 14,849         1% 14,069         1% 12,799         1%
ส ารองเผ่ือผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากขอ้กล่าวหา -                   0% -                   0% 105,000       5% -                   0% -                   0% 105,000       5%
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 2,333           0% 3,502           0% -                   0% 2,333           0% 3,502           0% -                   0%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 371,619       14% 252,086       9% 307,878       14% 369,340       14% 249,738       10% 305,846       15%

รวมหนี้สิน 1,466,362    54% 1,538,634    58% 1,043,980    49% 1,442,251    55% 1,505,887    59% 1,011,180    50%

2557
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

งบกำรเงนิรวม

2559 25582559 2558 2557

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 594,998,274 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
(2558: หุ้นสามญั 419,999,076 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 594,998       22% 419,999       16% 419,999       20% 594,998       23% 419,999       17% 419,999       21%

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
หุ้นสามญั 489,998,113 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
(2558: หุ้นสามญั 419,998,782 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 489,998       18% 419,999       16% 419,999       20% 489,998       19% 419,999       17% 419,999       21%

ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 211,584       8% 211,584       8% 211,584       10% 211,584       8% 211,584       8% 211,584       11%
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฏหมาย - บริษทัฯ 52,000         2% 42,000         2% 42,000         2% 52,000         2% 42,000         2% 42,000         2%
ส ารองตามกฏหมาย - บริษทัย่อย 2,000           0% 2,000           0% 2,000           0% -                   0% -                   0% -                   0%

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 518,085       19% 456,590       17% 422,811       20% 418,178       16% 355,847       14% 318,209       16%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,273,667    46% 1,132,173    42% 1,098,394    51% 1,171,761    45% 1,029,430    41% 991,792       50%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,740,028    100% 2,670,808    100% 2,142,374    100% 2,614,012    100% 2,535,317    100% 2,002,972    100%

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
2559 2558 2557 255725582559

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและการบริการ 1,943,202   99% 2,295,097   95% 1,851,645   99% 1,686,248   95% 1,951,283   88% 1,453,329   91%
รายไดอ่ื้น
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5,321          0% -                 0% 4,956          0% 5,321          0% -                 0% 4,956          0%
เงินปันผลรับจากบริษทัย่อย -                 0% -                 0% -                 0% 48,000        3% 125,999      6% 119,999      7%
อ่ืนๆ 8,927          0% 111,606      5% 6,023          0% 36,903        2% 132,993      6% 27,531        2%

รวมรำยได้ 1,957,450   100% 2,406,704   100% 1,862,624   100% 1,776,471   100% 2,210,275   100% 1,605,815   100%

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 1,550,684   79% 1,986,799   83% 1,502,386   81% 1,375,290   77% 1,796,164   81% 1,269,001   79%
คา่ใชจ่้ายในการขาย 36,371        2% 31,571        1% 22,783        1% 32,446        2% 26,698        1% 18,304        1%
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 102,470      5% 99,163        4% 96,841        5% 99,704        6% 94,914        4% 92,700        6%
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 7,962          0% -                 0% -                 0% 7,962          0% -                 0% -                 0%
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                 0% 22,828        1% -                 0% -                 0% 22,812        1% -                 0%
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,697,486   87% 2,140,361   89% 1,622,009   87% 1,515,401   85% 1,940,588   88% 1,380,005   86%

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 259,964      13% 266,343      11% 240,615      13% 261,070      15% 269,687      12% 225,810      14%
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (36,057)      (2%)    (38,582)      (2%)    (34,679)      (2%)    (36,255)      (2%)    (38,580)      (2%)    (34,678)      (2%)    
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 223,907      11% 227,761      9% 205,936      11% 224,815      13% 231,106      10% 191,132      12%
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (32,635)      (2%)    (25,983)      (1%)    (12,234)      (1%)    (32,706)      (2%)    (25,469)      (1%)    (5,790)        (0%)    

ก ำไรส ำหรับปี 191,272      10% 201,779      8% 193,702      10% 192,109      11% 205,637      9% 185,342      12%

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภนั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                 0% -                 0% (1,324)        0% -                 0% -                 0% (1,324)        0%

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี -                 0% -                 0% (1,324)        0% -                 0% -                 0% (1,324)        0%
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 191,272      10% 201,779      8% 192,379      10% 192,109      11% 205,637      9% 184,018      11%

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.39 0.41 0.40 0.39 0.42 0.38

2559 2558 2557 2559
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2558

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2557

งบกำรเงนิรวม
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บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรก่อนภำษี 223,907 227,761 205,936 224,815 231,106 191,132
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษเีป็นเงนิสดรบั (จ่ำย) จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 148,198 147,851 151,008 140,521 142,122 146,999
ค่ำเผือ่หนี้สงสยัหนี้จะสูญ (โอนกลบั) (63) 3,128 155 (63) 3,128 7
ตดัจ ำหน่ำยลกูหนี้กำรคำ้ 86 -            -            86          -            -            
กำรปรบัลดสนิคำ้คงเหลอืเป็นมลูค่ำสุทธทิี่จะไดร้บั 7,476 4,852      (1,052) 4,745      2,355 (1,369)
ตดัจ ำหน่ำยภำษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ที่จ่ำย 89 -            -            -            -            -            
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนชัว่ครำว (133) (112) -            -            -            -            
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยเครือ่งจกัรและอุปกรณ์ (1,127) 208 (92) (5,995) 208 (92)
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,250 2,137 3,520 1,875 1,746 1,488
โอนกลบัส ำรองเผือ่ผลเสยีหำยที่อำจเกดิขึ้นจำกขอ้กลำ่วหำ -            (105,000) -            -            (105,000) -            
(ก ำไร) ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กดิขึ้นจรงิ (2,375) 5,103 (296) (2,375) 5,103 (296)
เงนิปนัผลรบัจำกบรษิทัย่อย -            -            -            (48,000) (125,999) (119,999)
ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 2,950 -            -            2,100 -            -            
กำรเปลีย่นแปลงในมลูค่ำยุตธิรรมของสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยเงนิกูแ้ละ
   สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำ (1,179) 3,502 -            (1,179) 3,502 -            
ส ำรองค่ำเผือ่ผลเสยีหำยที่อำจเกดิขึ้น 7,962 -            -            7,962 -            -            
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบี้ย 34,528 31,504 33,141 34,726 31,503 33,140

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 422,568 320,933 392,320 359,218 189,773 251,011

สนิทรพัย์ด ำเนนิงำน (เพิม่ขึ้น) ลดลง

เงนิลงทุนชัว่ครำว - หลกัทรพัย์เพือ่คำ้ (14,587) 2,344 (19,000) -            -            -            
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 127,967 (239) (84,701) 117,166 (12,106) (87,666)
สนิคำ้คงเหลอื 2,945 (58,899) (5,011) (14,568) (45,444) (6,128)
สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น (2,244) 4,746 (1,919) 657 4,988 (1,988)
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น (1,709) (3,023) (708) (1,709) (2,097) (470)

หนี้สนิด ำเนนิงำนเพิม่ขึ้น (ลดลง)
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 34,081 30,483 43,746 43,293 29,085 51,035
จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (1,539) (551) (672) (1,096) (476) (672)
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (2,039) (555) 4,832 (2,518) 472 4,288

เงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 565,443 295,240 328,887 500,444 164,195 209,409
จ่ำยดอกเบี้ย (34,388) (31,910) (33,133) (34,586) (31,909) (33,133)
จ่ำยภำษเีงนิได้ (16,810) (6,511) (15,858) (15,964) (4,814) (9,460)

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 514,244 256,819 279,896 449,894 127,471 166,816

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

25572558 25582559 2557
งบกระแสเงนิสด
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บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(หน่วย: พนับาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิฝำกธนำคำรที่มภีำระค ้ำประกนัลดลง -            -            5,525 -            -            5,525
เงนิสดจ่ำยเพือ่ลงทุนในบรษิทัย่อย -            -            -            (40,000) -            -            
เงนิปนัผลรบัจำกบรษิทัย่อย -            -            -            48,000 125,999 119,999
ซือ้ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (312,509) (613,850) (72,465) (305,023) (611,583) (53,065)
เงนิสดจ่ำยดอกเบี้ยซึง่บนัทกึเป็นตน้ทุนของที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (2,468) (544) (225) (2,468) (544) (225)
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 4,904 881 216 38,127 881 216

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (310,074) (613,513) (66,949) (261,364) (485,247) 72,450

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึ้น (ลดลง) (74,981) 325,587 (152,286) (74,981) 325,587 (152,286)
เจำ้หนี้ทรสัตร์ซีทีเพิม่ขึ้น (ลดลง) (193,919) 160,339 90,844 (193,919) 160,339 90,844
จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ (7,938) (18,202) (20,888) (7,938) (18,202) (20,888)
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำว 307,770 357,419 100,000 307,770 357,419 100,000
จ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำว (160,979) (276,078) (145,853) (160,979) (276,078) (145,853)
จ่ำยเงนิปนัผล (49,740) (168,000) (147,115) (49,740) (168,000) (147,115)

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (179,788) 381,066 (275,298) (179,788) 381,066 (275,298)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 24,383 24,371 (62,351) 8,742 23,290 (36,032)
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้ปี 31,878 7,507 69,858 26,940 3,650 39,682

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 56,261 31,878 7,507 35,682 26,940 3,650

ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รำยกำรที่ไมใ่ช่เงนิสด
เจำ้หนี้ค่ำเครือ่งจกัรเพิม่ขึ้น 2,968 4,309 (3,234) 2,968 4,309 (547)
เงนิจ่ำยลว่งหน้ำค่ำซือ้เครือ่งจกัรเพิม่ขึ้น (ลดลง) (193) 110 19 (193) 193 -            
เงนิปนัผลคำ้งจ่ำยเพิม่ขึ้น 38 -            116 38 -            116

2558 25572557 2559
งบกระแสเงนิสด

2559 2558

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

อัตรำสภำพคล่อง 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.89 0.83 1.35 0.79 0.75 1.23
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.27 0.30 0.50 0.22 0.27 0.44
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 7.16 6.81 6.26 6.50 6.22 5.48
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 50.98 53.62 58.34 56.13 58.69 66.57
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 2.32 3.08 2.46 2.31 3.16 2.35
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 157.50 118.63 148.67 158.34 115.54 155.19
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 7.38 10.99 10.04 7.46 11.88 10.97
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 49.46 33.22 36.35 48.93 30.72 33.27
วงจรเงินสด (วัน) 159.02 139.03 170.66 165.54 143.51 188.50

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 20.20 13.43 18.86 18.44 7.95 12.68
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 13.33 6.74 12.67 10.92 0.55 5.39
อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.84 8.79 10.46 11.39 10.54 12.75
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 15.90 18.09 18.01 17.45 20.35 19.04

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.61 11.07 11.14 10.14 11.88 11.17
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ถาวร (%) 15.56 19.70 20.79 16.06 20.44 19.99
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.71 0.86 0.86 0.65 0.77 0.73

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงนิ
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.15 1.36 0.95 1.23 1.46 1.02
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 7.21 6.90 6.94 7.20 6.99 6.51

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ
2558

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

2559 2557 255725592558
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15. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
สรุปสาระส าคญัและภาพรวมผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
 
               อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย มีการพฒันาการต่อเน่ืองกวา่ 50 ปี และมีความสามารถดา้นการผลิตสูงสุด
ในอาเซียน ทั้งในยอดจ าหน่ายยานยนตใ์นประเทศและการประกอบรถยนตข์ยายตวัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นการ
ผลิต การตลาด การจา้งงาน การพฒันาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ประเทศไทยถือเป็นฐานการ
ผลิตของผูผ้ลิตยานยนตท์ัว่โลก และเป็นฐานการผลิตรถยนตปิ์กอพัและรถจกัรยานยนตอ์นัดบัตน้ ๆ ของโลก ซ่ึง
ทางรัฐบาลไดต้ั้งเป้าในการท่ีจะผลิตรถยนตใ์หไ้ด ้3 ลา้นคนัต่อปี ภายปี พ.ศ. 2562  
 ส าหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ในปี พ.ศ. 2560 คาดวา่ตลาดรถยนตจ์ะมีโอกาสฟ้ืนตวัมากข้ึนจากปัจจยั
บวกหลายดา้น ท าใหผู้บ้ริโภคในกลุ่มรายไดป้านกลาง กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มธุรกิจ มีก าลงัซ้ือมากข้ึน ประเภท
รถยนตท่ี์คาดวา่จะมีโอกาสปรับตวัไดดี้กวา่กลุ่มอ่ืนก็คือ รถยนตน์ัง่ขนาดเล็ก เพราะโครงการรถยนตค์นัแรกจะ
ครบสัญญาถือครอง 5 ปี ในปี พ.ศ. 2560 และจะท าให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการเปล่ียนรถยนตค์นัใหม่ โดยมีการ
ส ารวจวา่ผูบ้ริโภคท่ีเขา้ร่วมโครงการรถยนตค์นัแรกจะซ้ือรถยนตค์นัใหม่ หลงัจากท่ีหมดโครงการแลว้อยูท่ี่ร้อย
ละ 10 -20  คิดเป็นตวัเลขประมาณ 1.25 – 2.5 แสนคนั ส่งผลให้ตลาดรวมรถยนตใ์นประเทศปี 2560 มีโอกาส
ขยายตวัร้อยละ 2 ถึง 6 คิดเป็นยอดขายรถยนต ์770,000 ถึง 800,000 คนั 
 

รายได้จากการประกอบธุรกจิ  
(ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายไดจ้ากอุตสาหกรรมยานยนต ์ 1,637 84% 1,977 82% 1,395 75% 
รายไดท่ี้มิใช่จากอุตสาหกรรมยานยนต ์ 306 16% 318 13% 457 24% 

รายไดอ่ื้น 9 0% 112 5% 11 1% 

รวม 1,952 100% 2,407 100% 1,863 100% 

 

                  ปี 2559 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากอุตสาหกรรมยานยนต ์ลดลง 340 ลา้นบาทจากปี 2558  หรือลดลงร้อยละ 
17.20 ในขณะท่ีรายไดท่ี้มิใช่จากอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลง 12 ลา้นบาทจากปี 2558 หรือปรับลดลงร้อยละ 
3.77  

รายได้จากการขายและบริการ    
(ล้านบาท) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,326 68% 1,698 74% 1,423 77% 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 617 32% 597 26% 429 23% 

รวม 1,943 100% 2,295 100% 1,852 100% 
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การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน  
 

ผลการด าเนินงาน ปี 2559 งบการเงินรวมของบริษทัฯ มีก าไรสุทธิ  191.27  ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 201.78 ลา้นบาท  ก าไรสุทธิลดลง 10.51 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.21  
อยา่งไรก็ตาม ก าไรสุทธิของปี 2558 จ านวน 201.78 ลา้นบาทประกอบดว้ย ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 96.78 
ลา้นบาท และ การโอนกลบัส ารองเผื่อผลเสียหายท่ีไดต้ั้งไว ้จ  านวน 105 ลา้นบาท ดงันั้นหากเปรียเทียบ ก าไร
สุทธิจากการด าเนินงานแลว้จะเห็นวา่ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี 2559 เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเป็นจ านวนเงิน 
94.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 97.63 อนัเป็นผลจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
รายได้ 

รายไดจ้ากการขายและบริการรวมปี  2559  เท่ากบั 1,943.20 ลา้นบาท เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ท่ีมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากบั 2,295.10 ลา้นบาท ลดลง 351.90 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
15.33  ซ่ึงเป็นผลมาจากตลาดรถยนตท่ี์ซบเซาลง 
 
ค่าใช้จ่าย 
 ต้นทุนขายและบริการ   

ตน้ทุนขายและบริการปี 2559 เท่ากบั 1,550.68  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 79.80 ของรายไดจ้ากการขาย
และบริการ เปรียบเทียบกบัปีก่อนซ่ึงมีตน้ทุนขายและบริการเท่ากบั 1,986.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.57 
ของรายไดจ้ากการขายและบริการ โดยปัจจยัหลกัยงัคงมาจากภาวะตน้ทุนค่าวตัถุดิบในส่วนของหนงัดิบท่ีปรับ
ลดลง ส่งผลใหก้ าไรขั้นตน้เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2559 ปรับเพิ่มข้ึนจากปี 2558 ซ่ึงอยุท่ี่
ร้อยละ 13.43 เป็นร้อยละ 20.20  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารปี 2559 มีจ านวน 138.84  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.14  ของรายได้
จากการขายและบริการ เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 130.73 ลา้น
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.70  ของรายได้จากการขายและบริการ ซ่ึงบริษทัฯ มียอดขายท่ีลดลงจากปีก่อน ท าให้
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวปรับเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขายท่ีลดลง 
 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   

ค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทัฯ ในปี 2559 เท่ากบั 36.06 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 จ  านวน 2.52 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.54  ทั้งน้ี เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัฯ มีการปรับเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท าให้
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีลดลง นอกจากน้ีบริษทัฯ รับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเป็นจ านวนเงิน 5.32 ลา้นบาท โดยเป็น
การรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนแลว้จ านวน 5.61 ลา้นบาท และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจ านวน 0.29 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนจากระดบัท่ี 36 บาท/เหรียญสหรัฐใน
ตอนตน้ปี มาอยูท่ี่ระดบั 34-35 บาท/เหรียญสหรัฐ ในระหวา่งปีน้ี 
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การวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 
สินทรัพย์  
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยห์ลกั ประกอบดว้ย เงินสด ลูกหน้ี สินคา้คงเหลือ และท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ โดยสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 มีมูลค่าเท่ากบั 2,740.03 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 
69.22 ลา้นบาท จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.59 โดยเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  

 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากบั 56.26 ลา้นบาท 

เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2558 จ  านวน 24.38 ลา้นบาท 
 ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ  

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 ลูกหน้ีการคา้สุทธิของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากบั 207.21 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 
2558 จ  านวน 128.41 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 38.26  เน่ืองจากประสิทธิภาพการบริหารหน้ี ประกอบ
กบัยอดขายลดลง ท าใหย้อดคงคา้งปรับลดลง 
 สินค้าคงเหลอืสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 สินคา้คงเหลือสุทธิของบริษทัฯ มีมูลค่าเท่ากบั 666.96 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ิน
ปี 2557 จ  านวน 4.36 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.65   
หนีสิ้น  
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 1,466.36 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2558 เป็นจ านวน 
72.27 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.70  โดยหน้ีสินรวมดงักล่าวประกอบดว้ยหน้ีสินหมุนเวียน จ านวน 
1,094.74 ลา้นบาท และหน้ีสินระยะยาว จ านวน 371.62 ลา้นบาท  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 1,273.67 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2558  เป็น
จ านวน 141.49 ลา้นบาท คิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 12.49  ดงัน้ี  
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ล้านบาท) 

ทุนเรือนหุ้น 
ส่วนเกินมูลค่า

หุ้น 
ส ารองตาม
กฎหมาย 

ก าไรสะสมยงั
ไม่ไดจ้ดัสรร 

รวม 

ยอดยกมา 419.998 211.584 44.000 456,590 1,132.173 
เพ่ิมส ารองตามกฎหมาย - - 10.000 (10.000) -  

หุ้นปันผล 69.999 - - (69.999) - 
เงินปันผลจ่าย - - - (49.778) (49.778) 
ก าไรส าหรับปี - - - 191.272 191.272 

รวม 489.998 221.584 54.000 518.085 1,273.667 
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การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน  (งบการเงินรวม) 
 

1. สภาพคล่อง 
 

 
 
จากกราฟแสดงใหเ้ห็นวา่ ปี 2559 บริษทัฯ มีสภาพคล่องดีข้ึนจากปีก่อนเล็กนอ้ย โดยอตัราส่วน

สภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วยงัคงมีค่านอ้ยกวา่ 1 เท่า  เน่ืองจากภาระหน้ีสินหมุนเวยีน
มีมากข้ึน ในขณะท่ีอตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือปรับตวัลดลงจาก 3.08 เป็น 2.32 เท่า เน่ืองจาก
ตลาดรถยนตมี์ภาวะซบเซาลงจากปี 2558  ท าใหย้อดขายและตน้ทุนปรับตวัลดลง 

 

2. ความสามารถในการท าก าไร 
 

 
 
ในปี 2559 บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนมาเป็นร้อยละ 20.20 และ 9.84 

ตามล าดบั สาเหตุเน่ืองมาจากตน้ทุนค่าวตัถุดิบในส่วนของหนงัดิบปรับลดลง ท าให้ตน้ทุนขายและบริการ
ลดลงในสัดส่วนท่ีมากกวา่การลดลงของยอดขาย 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) ปี 2559 ปรับตวัลดลงจากปี 2558 จากร้อยละ 18.09 เป็นร้อยละ 
15.90 เน่ืองจากมีผลก าไรลดลง และมีการเพิ่มส่วนของผูถื้อหุน้ข้ึน โดยการจ่ายปันผลระหวา่งกาลในปี 
2559 มีจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ซ่ึงการจ่ายหุน้ปันผลดงักล่าวท าใหฐ้านะการเงินของบริษทัฯ มีความ
แขง็แกร่ง และมีสภาพคล่องเพิ่มข้ึน เน่ืองจากไม่ตอ้งใชเ้งินสดในการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด  นอกจากน้ียงั
ท าใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดลงดว้ย 
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3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

 
 
ปี 2559 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(ROA) และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ถาวร ปรับตวัลดลง เหลือร้อยละ 9.61 และ 15.56 ตามล าดบั จากปี 2558 อตัราผลตอบแทนร้อยละ 11.07 
และ 19.70 ตามล าดบั สาเหตุมาจากบริษทัฯ มีผลก าไรลดลง รวมถึงสินทรัพยร์วมท่ีมีเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก
บริษทัฯ มีการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรเพิ่มเติมเพือ่ขยายกิจการ 

 

4. ความสามารถในการช าระหนี้ 
 

 
 

ปี 2559 ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียของบริษทัฯ ปรับตวัสูงข้ึนมาเป็น 7.21 เท่า จากปี 2558  
6.90 เท่า โดยยงัอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งดี  ในขณะท่ีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E) ณ ส้ินปี 2559 ลดลงมา
อยูท่ี่ 1.15 เท่า จากปี 2558 ท่ีเป็น 1.36 เท่า แสดงให้เห็นไดว้า่ บริษทัฯ มีฐานะการเงินท่ีแขง็แกร่งข้ึน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 “บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควร
ตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

 
(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูล

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงิน
สดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วน
ท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแล
ใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว และบริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่อง
และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 
ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความ

ถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายใหน้างสาววรรณวสิา ด ารงสกุลวงษ์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้ก
หนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนางสาววรรณวสิา ด ารงสกุลวงษก์ ากบัไว ้ บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่
ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
ช่ือ                ต าแหน่ง      ลายมือช่ือ 

 
นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ ์ กรรมการผูจ้ดัการ  _______________________ 

 
นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ        รองกรรมการผูจ้ดัการ  _______________________ 
 
ผู้รับมอบอ านาจ 

ช่ือ                ต าแหน่ง      ลายมือช่ือ 

 
นางสาววรรณวสิา ด ารงสกุลวงษ ์ เลขานุการบริษทั  _______________________ 
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         รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และ เลขานุการบริษทั 
 

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ทีด่ ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ (5) 

 1. นายธีระ  วภูิชนิน 
- ประธานกรรมการ 
 
 

67 - ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน   
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร DCP  
รุ่นท่ี 6/2001 และ ACP รุ่นท่ี 5 

- ไม่มี - -ไม่มี- 12 2518 - 2533 
2533 - 2537 
2537 - 2540 
2541 - 2546 
2543 - ปัจจุบนั 
2543 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 

รองประธาน 
ผูแ้ทนประจ าประเทศไทย 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  

บริษทั อเมริกนัอินเตอร์เนชัน่แนลแอสชวัรัน จ ากดั/ ประกนัภยั 
Prudential Asset Management Asia Ltd./ กองทุน 
กลุ่มบริษทัพรีเมียร์/ อสงัหาริมทรัพยแ์ละคา้ขาย 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย/ สถาบนัการเงิน 
บริษทั พรีเซียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 

 2. นายองอาจ  ด ารงสกลุวงษ์ 
- รองประธานกรรมการ  
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผูจ้ดัการ 
  (มีอ านาจลงนาม) 

59 - มธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร DAP 
รุ่นท่ี 44/2005 

220,850,436 
(45.08%) 
(รวมหุน้ท่ี 
คู่สมรสถือ) 

คู่สมรส 
นางสาวชุติมา 

25 2531 - 2534 
2535 - 2537 
2535 - 2558 
2548 - ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงฟอกหนงัโอซี (เลิกกิจการ)/ ฟอกหนงั 
บริษทั โรงฟอกหนงัโอซี จ ากดั (เลิกกิจการ)/ ฟอกหนงั 
บริษทั วีวิด อทีเลีย จ ากดั / ผลิตช้ินงานเคลือบสีผลิตภณัฑ ์
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
 

 3.นายช.นันท์ เพช็ญไพศิษฏ์ 
-กรรมการค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
 

65 - ปริญญาตรีบญัชีบณัทิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 28/2547 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Certification Program รุ่นท่ี 76/2549 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Audit 
Committee Program รุ่นท่ี 28/2552 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Successful 
- Formulation & Execution of 
Strategy  

-ประกาศนียบัตรหลกัสุตร     Financial 
Institutions Governance Program 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2 2543 – 2544 
2544 – 2551 
2551 – 2554 
2554 – 2555 
2554 – 2555 
2549 – ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั 

ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภาษี 
เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 
ท่ีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพ 
ผูต้รวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการค่าตอบแทนและ
กรรมการอิสระ 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั 
กรมสรรพากร 
กรมสรรพากร  
กระทรวงการคลงั 
ธนาคารออมสิน 
บมจ. กรุงเทพประกนัภยั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
 

 4.นายสมชาต ิ ลมิปานุภาพ 65 - บญัชีมหาบณัฑิต/บญัชี 700,000 - ไม่มี - 12 2518 - 2527 ผูต้รวจสอบภายใน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ทีด่ ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ (5) 

- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร DAP  
รุ่นท่ี 43/2005 และACP รุ่นท่ี 8 

(0.15%) 
 

2528 - 2542 
2542 - 2551 
2551 - 2556 
2548 – 2558 
2558 - ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการสาขา 
ผูจ้ดัการฝ่ายงานบริหารสินเช่ือพิเศษ 
ผูจ้ดัการฝ่ายประนอมหน้ีต่างจงัหวดั 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)/ ธนาคารพาณิชย ์
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 

 5. นายสมยศ  อคัคไพบูลย์ 
-กรรมการอิสระ 
-กรรมการสรรหา 

66 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี  
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
(ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. 2517) 
- โครงการเสริมสร้างผูจ้ดัการยุคใหม่  
(ปี พ.ศ. 2538) คณะพาณิชยศาสตร์และ   
 การบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- นกับญัชียุคใหม่ (ปี พ.ศ. 2539) คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director 
Accreditation Program รุ่นท่ี 118/2558 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2 2518 – 2553 
 
 
 
2553 – 2559 
 
2559 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 

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

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั(มหาชน)  
  

  
   

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

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

56 - อาชีวศึกษา สาขาการบญัชี 
วิทยาลยัปัญญาพาณิชย ์

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร DCP  
รุ่นท่ี 66/2005 

 
 
 

220,850,436 
(45.08%) 
(รวมหุน้ท่ี 
คู่สมรสถือ) 

คู่สมรส 
นายองอาจ 

25 2531 – 2534 
2535 - 2537 
2535 – ปัจจุบนั 
 

รองผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โรงฟอกหนงัโอซี (เลิกกิจการ)/ฟอกหนงั 
บริษทั โรงฟอกหนงัโอซี จ ากดั (เลิกกิจการ) / ฟอกหนงั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
 

 7.นายอวยชัย  มตธินวรุิฬห์ 57 - ปริญญาโท - ไม่มี - - ไม่มี - 12 2529 - 2532 พนกังานฝ่ายเคร่ืองจกัรกล บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั/คา้ขาย (Trading) 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ทีด่ ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ (5) 

- กรรมการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาบริหารธุรกิจ 
Campbell University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร DAP 
รุ่นท่ี 44/2005 

2532 - 2535 
2535 - 2536 
2536 - 2541 
2541 - 2546 
2546 - 2549 
2549 - 2551 
 
2551 - 2556 
 
2548 - ปัจจุบนั 

หวัหนา้แผนก 
ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการ 
ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
กรรมการและรองฝ่ายธุรกิจขนส่งและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
กรรมการและผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจ
ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน 
กรรมการ 

บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั/คา้ขาย (Trading) 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั/คา้ขาย (Trading) 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั/คา้ขาย (Trading) 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั/คา้ขาย (Trading) 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั/ คา้ขาย (Trading) 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั/ คา้ขาย (Trading) 
 
บริษทั ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน่ ไทยแลนด ์จ ากดั/ คา้ขาย (Trading) 
 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 

 8. นายทกัษะ บุษยโภคะ 
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

67 - ปริญญาโท 
New Technology Venture วิทยาลยั
การจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาตรี 
พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร 
DCP รุ่นท่ี 32/2003 

1,834,000 
(0.38%) 

พี่ชาย 
นางสาวชุติมา 

4 2540 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2532 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษทั โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จากดั (มหาชน)/เฟอร์นิเจอร์ 
บริษทั โมเดร์นฟอร์ม เฮลทแ์อนดแ์คร์ จ ากดั 
บริษทั โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ จ ากดั 
บริษทั ระฟ้าแอสโซซิเอท จ ากดั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
บริษทั แอ๊บโซลูท ไฮจีนิคส์ จ ากดั 

 9.นายนิต ิเน่ืองจ านงค์  
- กรรมการ 
 
 
 
 
 
 

36 - นิติศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั in 
collaboration with Indiana University  

- นิติศาสตร์บณัฑิต (Academic 
Excellence) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

- ใบรับรองการศึกษา High School 
Diploma The Winchendon School – 
บอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 

116,666 
(0.03%) 

- ไม่มี - 4 2545 
2548 
 
2556 – ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ทนายความ 
อาจารยป์ริญญาโท หลกัสูตรกฎหมาย
ธุรกิจ ภาคภาษาองักฤษ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูอ้  านวยการศูนยก์ฎหมายศรีปทุม และ
อาจารยค์ณะนิติศาสตร์ 
ผูอ้  านวยการศูนยฝึ์กอบรมมาตรฐานการ
บริการดา้นสุขภาพระดบัสากลแห่งประเไทย 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จ ากดั (ILCT)/ส านกังานกฎหมาย 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั/สถาบนัการศึกษา 
 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
บริษทั โมเดอร์นฟอร์ม เฮลทแ์อนดแ์คร์ จ  ากดั/เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์
มหาวิทยาลยัศรีปทุม/สถาบนัการศึกษา 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล/สถาบนัการศึกษา 
 
บริษทั นิติ แอนด ์ แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชัน่แนล ลีเกิล จ ากดั 

 10.นางสาววรรณวสิา ด ารงสกลุวงษ์ 31 - ปริญญาโท  23,333,333 บุตรสาว 6 2551 – 2557 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
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ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ทีด่ ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ (5) 

- เลขานุการบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารธุรกิจ Executive MBA 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ 

- ปริญญาตรี  
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอาเซียนย ู

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร 
The Company Secretary Program 
รุ่นท่ี 43/2011 

(4.76%) นายองอาจ 
และ 

นางสาวชุติมา 

2554 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

เลขานุการบริษทั 
ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบริหาร 

บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)/ ฟอกหนงั 
 

 
หมายเหตุ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามขอ้ 3 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ. 5 /2547 เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
                         นายธีระ  วิภูชนิน ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 เป็นตน้ไป 
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เอกสารแนบ  2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
 
 

รายช่ือบริษทั บริษทัอินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ  ากดั 
(บริษทัยอ่ย) 

บริษทั อินเตอร์ กรีน จ ากดั 
รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร (บริษทัยอ่ย) 

1. นายธีระ  วภิูชนิน 
2. นายองอาจ  ด ารงสกุลวงษ ์
3. นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ 
4. นายอวยชยั  มติธนวิรุฬห์ 
5. นายสมชาติ  ลิมปานุภาพ 
6. นายทกัษะ บุษยโภคะ 
7. นายนิติ เน่ืองจ านง 
8. นาย ช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ์ 
9. นาย สมยศ อคัคไพบูลย ์

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

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
X. / ,//, /// 

/ ,//, /// 
 

 
X. / ,//, /// 

/ ,//, /// 
 

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

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง  
 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

จ านวนและ
สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)  

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

จ านวนปี
ทีด่ ารง
ต าแหน่ง 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกจิ (5) 

1. นายภูเบศ  เบญจสิริวรกลุ 
- หวัหนา้หน่วยตรวจสอบ       
ภายใน 
 
 

42 - ปริญญาโท   
บริหารธุรกิจบณัฑิต                                          
สาขาการจดัการทัว่ไป 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 

- ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ 
สาขาการจดัการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

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

 

- ไม่มี - -ไม่มี- 4 2556 - ปัจจุบนั 
2555 – 2556 
2550 - 2553 
2546 - 2550 
2544 - 2546 

ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการส่วนวิเคราะห์ตน้ทุน 
ผูจ้ดัการส่วนวิเคราะห์ตน้ทุน 
ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกตน้ทุน 
วิศวกรออกแบบ 
 

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

 
 

-  ไม่มี     - 
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เอกสารแนบ 5  เอกสารแนบอืน่ๆ 

 
 

- ไม่มี     - 


