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รายงานจากคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ส.กิ จชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 เพื่อผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ
ชนิดความหนาแน่นปานกลางหรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และได้นาบริษัทเข้าจดทะเบียนและทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เพื่อเสริมความสามารถในการขยายการลงทุนให้มีความแข็งแกร่งในธุรกิจต่อไปในอนาคต
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอรไพรส์ จากัด (มหาชน) “เอสเคเอ็น” จัดตัง้ ขึน้ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในการผลิตแผ่นไม้
เพื่อทดแทนธรรมชาติ ด้วยสานึกในการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้
ดาเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใส เพื่อขับเคลื่อนบริษัทของเรา
ไปสูว่ ิสยั ทัศน์ที่เราตัง้ ไว้วา่ “บริษัทมุง่ มั่นที่จะเป็ นหนึง่ ในผูน้ าทางด้านการผลิตวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเน้นสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ลกู ค้าและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายภายใต้การบริหารที่ยดึ หลักธรรมาภิบาลที่ดี และมาตรฐานการผลิตทีม่ ี
คุณภาพสูค่ วามยั่งยืนของธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และสังคม”
ในปี 2563 ภาพรวมด้านสภาวะตลาดแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติมีการปรับตัวดีขนึ ้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน แม้จะได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่แพร่ระบาดทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน
ทางการเมืองและการค้าโลกที่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน และการขนส่งสินค้า รวมถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
บาทเทียบดอลลาร์สหรัฐที่มีความผันผวนค่อนข้างมากในช่วงปี 2563
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและโรคระบาดที่เกิดขึน้ บริษัทมีการติดตามสถานการณ์และ
วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อวางแผนการบริหารจัดการให้เหมาะสม รวมถึงบริษัทได้ม่งุ เน้นการศึกษา
พัฒนากระบวนการผลิต คุณภาพของสินค้า และศึกษาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการดาเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐานระดับสากลต่างๆ และยังคง
ได้รบั การตอบรับจากคูค่ า้ ทัง้ ในและต่างประเทศเป็ นอย่างดีเสมอมา
สาหรับ บริษั ท เอส.คลีเ บอร์ เคมี ค อล จ ากัด (บริษั ท ย่อย) ภายใต้โครงการลงทุน ในกิ จการโรงงานผลิตกาวและสารเคมี
ได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2563 และพร้อมดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในต้นปี 2564 นอกจากนี ้ โครงการลงทุน
“โซลาร์รูฟ” ซึง่ เป็ นโครงการที่สนับสนุนการลดต้นทุนด้านพลังงานของบริษัทในระยะยาวได้ดาเนินการติดตัง้ แล้วเสร็จและเริม่ ทดลองผลิต
และจ่ายไฟฟ้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 อย่างไรก็ดี การดาเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นถือเป็ นอีกหนึ่งก้าวที่สาคัญของบริษัทในการ
เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและผลักดันให้บริษัทมุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์ที่วางไว้
สุดท้ายนี ้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณลูกค้าผูม้ ีอปุ การคุณที่คอยสนับสนุนและเป็ นแรงผลักดัน ให้บริษัทคัดสรร
ผลิตภัณฑ์และปรับปรุ งการบริการให้มีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทเติบโตขึน้ อย่างมั่นคงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ผูถ้ ือหุน้ คูค่ า้ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกท่าน และสถาบันการเงินที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้ม่นั ใจว่าบริษัทจะมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม
และบริหารจัดการภายใต้หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ ายต่อไป และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รบั การ
สนับสนุนเป็ นอย่างดีจากทุกท่านตลอดไป
ดร.สุวิทย์ ธนียวัน
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ น
ผู้ท รงคุณ วุฒิ แ ละมี คุณ สมบัติ ค รบตามเกณฑ์ที่ ก าหนดโดยตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่า น
ประกอบด้วย
1. นายธะเรศ โปษยานนท์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พล.ต.ท.สัญชัย ไชยอาพร
กรรมการตรวจสอบ
3. นายทิวฒ
ั น์ รัตนเกตุ
กรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการกากับหลักหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานและผลักดันให้
บริษัทปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ความสาคัญกับการกาหนดโครงสร้างและกระบวนการทางานที่เป็ นระบบ มุ่งเน้นการเป็ นองค์กร
โปร่งใส และยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครัง้
โดยได้มีการหารือร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ดงั นี ้
1. การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ของบริษัท รวมถึงรายการระหว่าง
กัน ร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดยได้สอบถามผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุ งรายการบัญชีที่
สาคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและ
ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผูส้ อบบัญชี เพื่อให้ม่นั ใจว่าการ
จัดทางบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไป มีความเชื่อถือได้
และทันเวลา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็ นประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งบการเงิน
2. การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง อันเกิดจาก
ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งที่สง่ ผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งให้ดียิ่งขึน้ เพื่อให้เกิดความพร้อม
รองรับกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้
3. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องและการบริหาร
จัดการโดยเน้นการดาเนินงานอย่างมืออาชีพและเป็ นระบบโดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผูต้ รวจสอบ
ภายในทุก ไตรมาส เพื่ อ ให้บ ริษั ท มี ร ะบบควบคุม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เ พี ย งพอ เหมาะสม และมี
ประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตาม
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผูต้ รวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปั ญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ และเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบนั ของบริษัท
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4. การสอบทานการทารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญในการพิจารณาการทารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามตรวจสอบ
ความถูกต้องในเบือ้ งต้น รวมทัง้ ให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานรายการดังกล่าวเป็ นประจา ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ารายงานดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. การสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทไม่ได้
กระทาการที่ขดั ต่อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ บริษัท สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จากัด โดยผูส้ อบบัญชี คือ
นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 และ/หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 และ/หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชืน้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผูส้ อบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ มีความเป็ นอิสระและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และนาเสนอที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิในลาดับต่อไป
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้
ความรู ค้ วามสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทาง
การเงินของบริษัท มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องตาม
กฎหมายข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ รวมถึงระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
นายธะเรศ โปษยานนท์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
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สารจากกรรมการผูจ้ ดั การ
ในปี ที่ผ่านมา ภาพรวมด้านสภาวะตลาดแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติมีการปรับตัวดีขนึ ้ เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยในปี 2563 บริษัทมี
รายได้จากการขาย 2,466.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2562 เท่ากับ 132.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 5.67 มีตน้ ทุนจากการ
ขายสาหรับปี 2563 เท่ากับ 1,878.76 ล้านบาท ลดลง 10.41 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 76.16 ของรายได้จากการขาย และมีกาไร
สุทธิ 175.69 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2562 เท่ากับ 111.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ 173.42
บริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 บริษัทมีปริมาณการขายสินค้าและราคาขายเพิ่มสูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี
2562 อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก ซึง่ ส่งผลกระทบทางด้าน
การขนส่งสินค้าจากการปิ ดประเทศในหลายประเทศทั่วโลก การขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้า และจากสถานการณ์ตลาด
ต่างประเทศที่ผนั ผวนจากปั จจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองและการค้าโลก รวมถึงผลกระทบจากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นสกุล
เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัท ได้มีการประเมินสถานการณ์และติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมปรับกลยุทธ์และวางแผนการ
ดาเนินงานกิจกรรมทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านการบริหาร การผลิต การขายและการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
รวมถึงปรับปรุ งประสิทธิ ภาพเครื่องจักรและพัฒนาการผลิตให้มีตน้ ทุนที่สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี ้ บริษัทได้มุ่ งเน้นการศึกษาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับมาตรฐานสากล และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย ศึกษา
พัฒานาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนรักษาความมั่นคงทางการเงิน และผลการดาเนินงานให้มีเสถียรภาพ รวมทัง้ การให้ ความสาคัญและ
สนับสนุนให้บคุ ลากรของบริษัท พัฒนาความรูค้ วามสามารถและทักษะในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการสือ่ สารนโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชั่นและแนวทางปฏิบตั ิให้บคุ ลากรภายในองค์กรรับทราบและเน้นยา้ ให้ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด และดาเนินงานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล บริหารงานอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมที่ย่งั ยืน
โดยในปี 2563 จากการดาเนินงานภายใต้โครงการลงทุน “โซลาร์รูฟ ” เพื่อลดต้นทุน ด้านพลังงานของบริษัทในระยะยาวได้
ดาเนินการติดตัง้ และเริ่มทดลองผลิตและจ่ายไฟฟ้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และสาหรับโครงการลงทุนจัดตัง้ บริษัท เอส.คลีเบอร์
เคมีคอล จากัด (บริษัทย่อย) เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมี ได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน
ปลายปี 2563 และตัง้ เป้าผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นปี 2564 ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจด้านต้นทุนวัตถุดิบ และเป็ นแหล่งวิจัย
พัฒนาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี ้ โครงการดังกล่าวข้างต้นถือเป็ นอีกหนึง่ ก้าวที่สาคัญของบริษัทในการเพิ่มศักยภาพทางการ
แข่งขันและผลักดันให้บริษัทมุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์ที่วางไว้
สุดท้ายนี ้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ คู่คา้ ที่ให้ความไว้วางใจในการดาเนินงาน
ของบริษั ท รวมทั้ง พนักงานของบริษัท ที่ ร่ว มกัน ปฏิ บัติ ห น้าที่ ที่ ได้ร ับ มอบหมายด้วยความรับ ผิ ดชอบ ขอให้ค ามั่นว่า เราจะนาเอา
ประสบการณ์แ ละความเชี่ ย วชาญในการท างานในวงการไม้ ม ากว่า 30 ปี ประกอบกับ การท างานโดยยึด มั่น ความโปร่ง ใสและ
หลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงควบคู่กบั ธรรมชาติ สังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน สืบต่อไปในอนาคต
นายวิชัย แสงวงศ์กิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อปี 2553 ภายใต้ชื่อ บริษัท ส.กิจชัย เอ็มดีเอฟ จากัด
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ จากนัน้ ในปี 2559 ได้แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด และปี 2560 บริษัทได้เข้า
เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท
ดาเนินงานภายใต้นโยบายที่มุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากมาตรฐานการผลิตระดับสากล และบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาล
ตลอดจนการรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
1.1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายและกลยุทย์ในการดาเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็ นหนึง่ ในผูน้ าทางด้านการผลิตวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นสร้างคุณ
ค่าสูงสุดให้แก่ลกู ค้าและผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายภายใต้การบริหารที่ยดึ หลักธรรมาภิบาลที่ดี และมาตรฐานการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพสูค่ วาม
ยั่งยืนของธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และสังคม
พันธกิจ
เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ของบริษัท บริษัทมีพนั ธกิจ ดังนี ้
1) ผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ ภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากล
2) มุง่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์วสั ดุทดแทนธรรมชาติ
3) ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในทุกๆ ด้าน
4) ส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ค้ ณ
ุ ธรรม และจริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม รวมถึงผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
เป้ าหมายและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแปรรู ปไม้มายาวนานกว่า 30 ปี จึงเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปแผ่นไม้
เป็ นอย่างดี โดยการต่อยอดจากทรัพยากรไม้ที่มดี ว้ ยการเพิ่มมูลค่าจากเศษไม้มาแปรรูปผลิตเป็ นแผ่นไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel)
โดยบริษัทเลือกใช้เครือ่ งจักรใหม่เป็ นเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการผลิตและนาเข้าจากประเทศเยอรมนี มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่าง
เข้มงวดทุกขัน้ ตอน ซึ่งบริษัทดาเนินงานภายใต้นโยบายที่มงุ่ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพจากมาตรฐานการผลิตระดับสากล และมุ่งเน้น
การพัฒนากระบวนการผลิตให้มีระยะเวลาที่สนั้ ควบคุมปริมาณการใช้วตั ถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เอ็มดี
เอฟที่มีคุณภาพ ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ นอกจากนี ้ บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาให้บุคลากรมี
ความรู ้ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
พัฒนาการที่สาคัญของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี ้
ปี 2553 :

บริษัทจดทะเบียนตัง้ ขึน้ ด้วยทุนจดทะเบียน 600.00 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิ จผลิตและจาหน่ายแผ่น ไม้
เอ็มดีเอฟ และเริ่มดาเนินการก่อสร้างโรงงานและติดตัง้ เครื่องจักรเพื่อผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟที่อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง

ปี 2554 :

ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ
สิทธิประโยชน์อื่น ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ตามที่กาหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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ปี 2555 :

ติดตัง้ เครือ่ งจักรเสร็จสิน้ บริษัทเริม่ ดาเนินการทดสอบระบบ (Test Run)

ปี 2556 :

ทดสอบระบบ (Test Run) เสร็จ สิน้ บริษั ท เริ่ม ดาเนิ น การผลิตและจาหน่ายแผ่น ไม้เอ็ มดี เอฟเชิ งพาณิ ชย์
โดยเริม่ จาหน่ายให้กบั ลูกค้าภายในประเทศ และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ

:

ได้รบั การรับรองมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และแผ่นไม้เอ็มดีเอฟแบบบาง (Thin MDF)
จาก MUTU Certification International ว่าเป็ นไปตามมาตรฐาน California Code of Regulation 93120

ปี 2557 :

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 12/2557 ของบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 600.00 ล้าน
บาท เป็ น 720.00 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1.20 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 100.00
บาท เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้

:

ได้ร ับ การรับ รองมาตรฐานคุณ ภาพ ISO 9001:2008 ซึ่ง เป็ น มาตรฐานรับ รองระบบบริ ห ารงานคุณ ภาพ
(Quality Management System)

ปี 2558 :

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 4/2558 ของบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนชาระแล้ว จาก 720.00
ล้านบาท เป็ น 600.00 ล้านบาท

ปี 2559 :

ได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001:2004 ซึ่งเป็ นมาตรฐานรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management System)

:

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ของบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิแปรสภาพบริษัทเป็ นบริษัทมหาชนจากัด และ
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็ น บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) และได้จดทะเบียน แปรสภาพจากบริษัท
จากัดเป็ นบริษัทมหาชนจากัดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

:

นอกจากนี ้ ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ คราวเดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
600.00 ล้านบาท เป็ น 800.00 ล้านบาท พร้อมกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ
100.00 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 200.00 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก และนาหุน้ สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2560 :

ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สาหรับสายการผลิตที่ 2 ของบริษัท
โดยได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี และสิทธิประโยชน์อื่น ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ตามที่
กาหนดในบัตรส่งเสริมการลงทุน

:

บริษัทได้จดทะเบียนและเริ่มซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการขยายกาลังการผลิต ชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว และเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ

:

ได้ร ับ การรับ รองมาตรฐานคุณ ภาพ ISO 9001:2015 ซึ่ง เป็ น มาตรฐานรับ รองระบบบริ ห ารงานคุณ ภาพ
(Quality Management System)

ปี 2561 :

ได้ร ับ การรับ รองเกี่ ย วกั บ ปริ ม าณของสารฟอร์ม าลดี ไ ฮด์ใ นผลิ ต ภัณ ฑ์ต ามมาตรฐาน United States
Environmental Protection Agency : U.S. EPA จาก MUTU Certification International
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:

จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด (บริษัทย่อย) เพื่อประกอบธุรกิ จ ผลิต และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ด้วยทุนจดทะเบียนรวม 100,000,000.00 บาท เป็ นหุน้ สามัญ
จานวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100

:

ได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001:2015 ซึ่งเป็ นมาตรฐานรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management System)

:

ติดตัง้ เครือ่ งจักรสาหรับสายการผลิตที่ 2 เสร็จสิน้ และเริม่ ดาเนินการทดสอบระบบ (Test Run)

:

บริษัทเริม่ ดาเนินการผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟเชิงพาณิชย์ สาหรับสายการผลิตที่ 2

ปี 2562 :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 ของบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิโครงการลงทุน “โซลาร์รูฟ” เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าสาหรับใช้ภายในโรงงาน และตกลงลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2562

:

ได้รบั การรับรองมาตรฐานอุตสากรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry) ซึ่งเป็ นมาตรฐานรับรองการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ (Green System) มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

:

ได้รบั การรับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSC-COC (Chain of Custody) ซึ่งเป็ นการรับรองว่า
บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ทมี่ ีการบริหารจัดการอย่างมีความรับผิดชอบตามมาตรฐาน FSC ได้

ปี 2563 :
1.3

ติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ ชนิดติดตัง้ บนหลังคา และเริม่ ดาเนินการผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษัทและบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงสร้างการถือหุน้ ดังนี ้
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
(SKN)
ร้อยละ 100

บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนชาระแล้ว สัดส่วนการถือหุน้
(บาท)
(ร้อยละ)

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) ผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ

800,000,000

-

บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด

75,000,000

100

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กาว
และสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
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1.4

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ 2 กลุม่ หลักของบริษัท คือ กลุม่ ส.กิจชัย และ กลุม่ สหกิจ ทัง้ นี ้ รายละเอียดของบริษัทซึง่ ถือหุน้ โดยกลุม่ ส.กิจชัย
และกลุม่ สหกิจ และดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา สามารถสรุปได้ ดังนี ้
ปี ที่
จังหวัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ก่อตั้ง
ทีต่ ั้ง

สัดส่วนการถือหุน้
(ร้อยละ)
กลุ่ม
กลุ่ม
อื่นๆ
ส.กิจชัย สหกิจ

1. บริษัท ส.กิจชัย จากัด

2524 ผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ระยอง

100.00

-

-

2. บริษัท สหกิจแกลง จากัด

2535

ระยอง

-

100.00

-

3. บริษัท ไทยอีสเทิรน์ วูด้ (1987) จากัด

2537 ผลิตและจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ระยอง

84.22

15.78

-

4. บริษัท ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล จากัด

2540

ระยอง

100.00

-

-

ชื่อบริษัท

โรงเลือ่ ยไม้ยางพารา
ผลิตและจาหน่าย
แผ่นไม้ปาร์ติเกิล้
และเชือ้ เพลิงอัดแท่ง

1/

5. บริษัท เอส.อี.พี.เวิรล์ ไวด์ จากัด

2545

โรงเลือ่ ยไม้ยางพารา

พังงา

33.33

-

66.67

6. บริษัท สหกิจแสนตุง้ จากัด

2546

โรงเลือ่ ยไม้ยางพารา

ตราด

-

100.00

-

7. บริษัท ส.พลายวู๊ด จากัด

2547

ผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้อดั

ระยอง

50.00

50.00

-

8. บริษัท แกลงแพคกิง้ วู๊ด จากัด

2547

ผลิตและจาหน่ายไม้พาเลท

ระยอง

-

40.00

60.00

9. บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) 1/

2553

ผลิตและจาหน่าย

ระยอง

52.35

23.02

24.63

10. บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จากัด

2558

โรงเลือ่ ยไม้ยางพารา

บึงกาฬ

100.00

-

-

11. บริษัท สหกิจตราด จากัด

2559

โรงเลือ่ ยไม้ยางพารา

ตราด

-

100.00

-

แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ

ข้อมูลสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564
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หมายเหตุ:

สวนยาง

ชาวสวน

2

2

ขายโดยตรง/
ขายผ่านนายหน้า

ผูจ้ ดั จาหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง

หมายถึง ธุรกิจที่มีบริษัทที่ถือหุน้ โดย กลุม่ ส.กิจชัย และ/หรือกลุม่ สหกิจ ดาเนินการอยู่

ปี กไม้ และเศษไม้เป็ นผลพลอยได้ที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปไม้ของโรงเลื่อย และเศษชิน้ ไม้และฝุ่ น ไม้ เป็ นผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ

บริษัท

โรงแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ

เศษชิน้ ไม้ ฝุ่ นไม้

โรงแผ่นไม้ปาร์ติเกิล้

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้

ส.กิจชัย และไทยอีสเทิรน์ วูด้

2

กิ่งไม้ หรือปลายไม้

ปี กไม้ เศษไม้

ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล

โรงแผ่นไม้อดั

โรงเลื่อยไม้ที่รบั เหมาสวนจากเจ้าของสวนยางโดยตรง โดยส่วนใหญ่จะเป็ นโรงเลื่อยไม้ที่มีขนาดใหญ่ ในขณะที่โรงเลื่อยไม้ที่มีขนาดเล็กลงมา โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการรับซือ้ ไม้ทอ่ นจากผูร้ ับเหมาสวนรายย่อย
หรือนายหน้ารวบรวมไม้

ผูร้ บั เหมาสวนรายย่อย
/ นายหน้ารวบรวมไม้

ไม้ทอ่ น

โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครือ่ งไม้

(ผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ / ผูจ้ ดั จาหน่ายวัสดุก่อสร้าง)

ธุรกิจปลายน้า

1

ไม้ยาง

1

โรงเลื่อยไม้
ส.พลายวู๊ด

โรงงานแปรรูปแผ่นไม้

ผู้รับซือ้ ไม้
ไม้แปรรูป

(แปรรูปแผ่นไม้)

(สวนยางพาราและผูร้ บั ซือ้ ไม้)

สหกิจแกลง และสหกิจแสงตุง้

ธุรกิจกลางน้า

ธุรกิจต้นน้า

แผนภาพห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทีส่ าคัญของอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ยางพารา และธุรกิจของกลุ่ม ส.กิจชัย และกลุ่ม สหกิจ ในห่วงโซ่อุปทาน

1.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกลุ่มผู้ถอื หุน้ ที่มีการดาเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มผูถ้ ื อหุน้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ส.กิ จชัย และกลุ่ม สหกิ จ มีประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญในธุรกิ จต่างๆ ที่เกี่ ยวเนื่องกับ
การแปรรู ปไม้ยางพารามายาวนานกว่า 30 ปี โดยทัง้ สองกลุม่ ดาเนินธุรกิจโรงเลื่อยไม้ ซึ่งมีการเหมาสวนเพื่อโค่นต้นยางพารา และแยก
ส่วนต่างๆ ของไม้ยางพารา สาหรับป้อนเป็ นวัตถุดิบเข้าสูโ่ รงงานแปรรู ปแผ่นไม้ภายใต้การดาเนินงานของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้อดั แผ่นไม้ปาร์ติเกิล้ และแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ซึ่งสินค้าที่ได้จากโรงงานแปรรู ปไม้ดงั กล่าวจะถูกนาไปใช้เป็ น
วัตถุดิบสาหรับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์อีกทอดหนึง่
การประกอบธุรกิจของสหกิจแกลง และสหกิจแสนตุ้ง ที่มีรายการธุรกรรมทางธุรกิจเกี่ยวข้องกัน
บริษัทดาเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกันกับทัง้ สองบริษัท โดยรับซือ้ วัตถุดิบไม้จากสหกิจแกลง และสหกิจแสนตุง้ โดยทัง้
สองบริษัทดาเนินธุรกิจโรงเลือ่ ยไม้ที่มีการเหมาสวนยางพารา โดยจะนาส่วนที่เป็ นลาต้นขนาดใหญ่ ไปใช้เป็ นวัตถุดิบของโรงเลื่อย
ไม้ และนาส่วนที่เหลืออื่นๆ ซึ่งได้แก่ กิ่งไม้และปลายไม้ มาจาหน่ายให้แก่บริษัท ทัง้ นี ้ เพื่อป้องการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จากรายการธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัทอื่นที่ถือหุน้ โดย กลุม่ ส.กิจชัย และกลุม่ สหกิจ จึงได้จดั ทานโยบายการทารายการระหว่างกัน
สาหรับใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิและขัน้ ตอนการกากับดูแลการทารายการระหว่างกัน เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทภายใต้การดาเนินธุรกิจของทัง้ สองกลุม่ ผูถ้ ือหุน้ จะมีความโปร่งใสและชัดเจนมากขึน้
นอกจากนี ้ บริษัทได้จัดทานโยบายการรับซือ้ วัตถุดิบไม้ เพื่อกาหนดวิธีการมาตรฐาน สาหรับการตัง้ ราคารับซือ้ ไม้จาก
ผูข้ ายทุกรายโดยไม่คานึงถึงการเป็ นบุคคลภายนอกหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่คานึงถึงความพอเพียงของวัตถุดิบและประโยชน์
สูงสุดของบริษัทเป็ นสาคัญ
1.

การประกอบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของ ส.กิจชัย วู้ด แพนเนล และ ส.พลายวู๊ด ที่อาจมีความคล้ายคลึงกัน
ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล และ ส.พลายวู๊ด ประกอบธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท โดยแต่ละบริษัทผลิตและ
จาหน่ายแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ประเภทต่างๆ กัน โดยผลิตภัณฑ์ของ ส.กิ จชัย วูด้ แพนเนล
ส.พลายวู๊ด และบริษัท คือ แผ่นไม้ปาร์ติเกิล้ แผ่นไม้อดั และแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ตามลาดับ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ลว้ นเป็ นที่นิยม
นามาใช้ในอุตสาหกรรมตกแต่งและก่อสร้าง และอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์
อย่างไรก็ดี หากประเมินจากพืน้ ฐานของการดาเนินธุรกิจของทัง้ สองบริษัทว่ า ในอนาคตอาจจะหันมาประกอบธุรกิจการ
ผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟแข่งขันกับบริษัท จนก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นนั้ เป็ นไปได้นอ้ ย เนื่องจาก
เครื่องจักรและกระบวนการผลิตแผ่นไม้แต่ละประเภทมีความต่างกัน หาก ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล และ ส.พลายวู๊ด จะเข้ามา
ประกอบธุรกิจแผ่นไม้ MDF จะต้องมีการติดตัง้ เครือ่ งจักรใหม่ซงึ่ ใช้เงินลงทุนที่สงู ทัง้ นี ้ ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล ได้หยุดสายการผลิต
แผ่นไม้ปาร์ติเกิ ล้ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และยังไม่มีแผนที่จะกลับมาดาเนินการผลิตแผ่น ไม้ปาร์ติเกิ ล้ อีก นอกจากนี ้
กลุม่ ส.กิจชัย และกลุม่ สหกิจ มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดผ่านการลงทุนของบริษัท
โดยบริษัทได้มีการทาสัญญาไม่แข่งขันกันทางการค้า (Non - Competition Agreement) กับ ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการของ
ส.พลายวู๊ด และ ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล ทุกราย รวมถึงบุคคลใน กลุม่ สหกิจ ที่ไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ และกรรมการใน ส.พลายวู๊ด และ
ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล เพื่อเป็ นการแสดงความประสงค์ในการไม่ดาเนินการ หรือประกอบธุรกิจในอนาคตที่มีลกั ษณะเป็ นการ
แข่งขันกับบริษัท ซึ่งได้แก่ ธุรกิจผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ แผ่นไฟเบอร์บอร์ด และแผ่นไม้ปาร์ติเกิล้ เพื่อเป็ นการป้องกันการแข่งขัน
ทางธุรกิจ ที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต
2.
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1.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัททีเ่ กี่ยวข้องกันบางบริษัท ที่ใช้ชื่อที่มีคาว่า “ส.กิจชัย” เช่นเดียวกับชื่อของบริษัท
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทได้ดาเนินธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแปรรู ปไม้ยางพารามายาวนาน และมีการจัดตัง้ บริษัทเพื่อ
ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันหลายบริษัท โดยบริษัทที่กลุม่ ส.กิจชัย เข้าถือหุน้ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ จะใช้ชื่อบริษัทดังกล่าวที่มี คาว่า “ส.กิจชัย”
ตามชื่อของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี ้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทที่ชื่อมีคาว่า “ส.กิจชัย” เช่นเดียวกับบริษัทซึ่งดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพารา ได้แก่ 1) บริษัท ส.กิจชัย จากัด 2) บริษัท ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล จากัด และ 3) บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จากัด
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าชื่อของบริษัทดังกล่าวทัง้ 3 บริษัท จะใช้ชื่อที่มีคาว่า “ส.กิจชัย” เช่นเดียวกันกับบริษัท แต่บริษัทดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กบั บริษัทเพียงการมีกลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการร่วมกันกับบริษัท และมีรายการทางการค้าธุรกิจระหว่างกัน ซึ่ง เป็ น
รายการธุรกิจปกติของบริษัทเท่านัน้ โดยไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็ นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทแต่อย่างใด
ทัง้ นี ้ ในปี 2563 ธุรกรรมที่บริษัทได้ทากับบริษัทที่เกี่ยวโยงมีเหตุผลและความจาเป็ นของการทาธุรกรรมดังกล่าว ดังมีรายละเอียด
ตามหัวข้อ 12 “รายการระหว่างกัน” หัวข้อย่อย 12.1 “รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง”
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษั ท ส.กิ จ ชัย เอ็ น เตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) เดิ ม ชื่ อ บริษั ท ส.กิ จ ชัย เอ็ ม ดี เ อฟ จ ากัด จดทะเบี ย นก่ อ ตั้ง ขึน้ เมื่ อ วัน ที่
28 กัน ยายน 2553 โดยกลุ่ม ส.กิ จ ชัย และกลุ่ม สหกิ จ และได้จ ดทะเบี ย นเป็ น บริษั ท มหาชน เมื่ อ วัน ที่ 14 กัน ยายน 2559 จากนัน้
ในปี 2560 บริษัทได้เข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทนุ ชาระแล้ว
800 ล้า นบาท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ห ลัก ของบริ ษั ท คื อ แผ่ น ไฟเบอร์บ อร์ด ความหนาแน่ น ปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรื อ
แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
โครงสร้างรายได้
รายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้จากการขาย คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99 ของรายได้รวม โดยประมาณร้อยละ 95 - 98
ของรายได้จากการขายเป็ นรายได้ที่มาจากการส่งออก ในขณะที่รายได้จากการขายในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 2 - 5
ของรายได้จากการขายของบริษัท ทัง้ นี ้ โครงสร้างรายได้สาหรับปี 2561 และ 2562 และ 2563 แสดงได้ดงั ตารางต่อไปนี ้

รายการ
รายได้จากการขาย
- รายได้จากการส่งออก
- รายได้จากขายในประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้

รายได้รวมของบริษัทสาหรับปี 2561 2562 และ 2563
สาหรับปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2562
2563
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท ร้อยละ
1,540.08
98.02
2,334.51
98.26
2,466.93
99.51
1,503.25
95.68
2,257.43
95.02
2,359.57
95.18
36.83
2.34
77.08
3.24
107.36
4.33
31.13
1.98
41.22
1.74
12.18
0.49
1,571.21
100.00
2,375.73
100.00
2,479.11
100.00

2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทประกอบธุรกิ จผลิตและจาหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือ
แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (MDF Board) ซึ่งเป็ นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ประเภทแผ่นไฟเบอร์บอร์ด (Fiber Board)
ที่ผลิตจากการนาเส้นใยของไม้ยางพารามาผสมกับสารยึดเกาะ ซึง่ เป็ นกาวเคมีประเภทยูเรียฟอร์มลั ดีไฮด์ (Urea Formaldehyde Resin)
แล้วจึงอัดเป็ นแผ่นให้เป็ นเนือ้ เดียวกัน
แผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ขนึ ้ จากความรู แ้ ละเทคโนโลยี ในการแปรรูป
ไม้ ให้สามารถใช้เศษส่วนย่อยต่างๆ ของไม้ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยการนามาอัดขึน้ เป็ นแผ่นไม้ เพื่อทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ
ซึ่งหาได้ยากและมีราคาสูงในปั จจุบนั ประเภทของแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ที่นิยมนาไปใช้ในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ไม้สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทหลัก คือ 1) แผ่นไม้อดั (Plywood) 2) แผ่นไม้ปาร์ติเกิล้ (Particle Board) และ 3) แผ่นใยไม้
อัดแข็ง หรือที่เรียกกันว่า แผ่นไฟเบอร์บอร์ด (Fiber Board) โดยแผ่นไม้เอ็มดีเอฟที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของบริษัทนัน้ จัดเป็ นประเภทหนึง่ ของ
แผ่นไฟเบอร์บอร์ด (Fiber Board)
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แผ่นไฟเบอร์บอร์ด (Fiber Board) ผลิตขึน้ จากการนากิ่งไม้หรือปลายไม้ของต้นไม้ที่มีเส้นใยสูงมาบดเป็ นเส้นใยแล้วจึงนาเส้น
ใยไม้ไปอัดให้เป็ นแผ่นไม้ดว้ ยความร้อน โดยมีกาวเคมีเป็ นตัวประสานให้ยดึ เหนี่ยวกันเป็ นแผ่น ทัง้ นี ้ แผ่นไฟเบอร์บอร์ดสามารถแบ่งตาม
ประเภทความหนาแน่น ได้ 2 ประเภท คือ 1) แผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่น
ไม้เอ็มดีเอฟ และ 2) แผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่น สูง (High Density Fiber Board) ซึ่งแผ่นไฟเบอร์บอร์ด 2 ประเภทมีระดับความ
หนาแน่นที่แตกต่างกัน ทาให้คณ
ุ สมบัติความแข็งแรงทัง้ ในด้านการต้านแรงดัดงอแรงตึงแนวฉากที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ดีเนื่องจากแผ่น
ไฟเบอร์บอร์ด 2 ประเภทมีขนั้ ตอนการผลิตที่เหมือนกัน เครือ่ งจักรของบริษัทจึงสามารถปรับเปลีย่ นให้ผลิตแผ่นไม้ได้ทงั้ 2 ประเภท
แผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟเป็ นแผ่นไม้ทดแทนไม้
ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ที่มีคณ
ุ สมบัติที่ใกล้เคียงไม้ธรรมชาติ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ เตียง เครือ่ งใช้สานักงาน เป็ นต้น รวมถึงใช้ในงานก่อสร้า ง งานตกแต่ง เครือ่ งใช้ในครัวเรือน เช่น
บัว วงกบ ผนังห้อง กรอบประตู เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ลักษณะของแผ่นไม้เอ็มดีเอฟที่บริษัทผลิตได้ สรุปได้ดงั นี ้
ขนาดของผลิตภัณฑ์

: ขนาดของแผ่นไม้เอ็มดีเอฟที่เครือ่ งจักรผลิตได้มีขนาดหน้ากว้างสูงสุด 8 ฟุต และขนาดความยาวสูงสุด
24 ฟุต โดยสามารถตัดให้เป็ นขนาดแผ่นย่อยๆ ตามคาสั่งซือ้ ของลูกค้า

ความหนาของ
ผลิตภัณฑ์

: บริษัทสามารถปรับระดับความหนาของแผ่นไม้เอ็มดีเอฟได้ตงั้ แต่ 1.0 มิลลิเมตร จนถึง 30.0 มิลลิเมตร
โดยจะแบ่งแยกตามความหนาได้ ดังนี ้
- แผ่นไม้ขนาดบางพิเศษ
มีความหนาตัง้ แต่ 1.0 มิลลิเมตร ถึง 2.4 มิลลิเมตร
- แผ่นไม้ขนาดบาง
มีความหนาตัง้ แต่ 2.5 มิลลิเมตร ถึง 4.0 มิลลิเมตร
- แผ่นไม้ขนาดกลาง
มีความหนามากกว่า 4.1 มิลลิเมตร ถึง 9.0 มิลลิเมตร
- แผ่นไม้ขนาดหนา
มีความหนามากกว่า 9.1 มิลลิเมตร ถึง 25.0 มิลลิเมตร
- แผ่นไม้ขนาดหนาพิเศษ
มีความหนาตัง้ แต่ 25.1 มิลลิเมตร ถึง 30.0 มิลลิเมตร

คุณสมบัติพิเศษของ
ผลิตภัณฑ์

: บริษัทผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ ดังนี ้
- แผ่นไม้เอ็มดีเอฟชนิดทนความชืน้ (High Moisture Resistance board – HMR)
- แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ FSC ( MDF-FSC )

ระดับมาตรฐานความ : แผ่นไม้เอ็มดีเอฟของบริษัทใช้กาวเคมีประเภท ยูเรียฟอร์มลั ดีไฮด์ (Urea Formaldehyde Resin) เป็ น
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สารเชื่อมประสานเส้นใยของไม้เข้าด้วยกัน โดยประเภทของยูเรียฟอร์มลั ดีไฮด์ (Urea Formaldehyde
Resin) ที่บริษัทสามารถใช้ผลิต แบ่งตามมาตรฐานในการวัดปริมาณและการระเหยของสารฟอร์มลั ดี
ไฮด์ (Formaldehyde) ในผลิต ภัณ ฑ์ ตามมาตรฐานสิ่ง แวดล้อ ม สาหรับ สิน ค้า เฟอร์นิ เ จอร์ ได้ 3
ประเภท ซึง่ ครอบคลุมตลาดหลักเกือบทั่วโลก ได้แก่
- มาตรฐานยุโรป
• E1 : ปริมาณฟอร์มลั ดีไฮด์ ≤ 8 มิลลิกรัมต่อปริมาณไม้ 100 กรัม
• E2 : ปริมาณฟอร์มลั ดีไฮด์ > 8 มิลลิกรัมต่อปริมาณไม้ 100 กรัม แต่
< 30 มิลลิกรัมต่อปริมาณไม้ 100 กรัม
- มาตรฐานสหรัฐอเมริกา
• CARB P2 : ความหนาไม้ ≤ 8 มิลลิเมตร ปริมาณฟอร์มลั ดีไฮด์ ≤ 0.13 ส่วนต่อล้านส่วน
• CARB P2 : ความหนาไม้ > 8 มิลลิเมตร ปริมาณฟอร์มลั ดีไฮด์ ≤ 0.11 ส่วนต่อล้านส่วน
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ในปี 2563 บริษัทมีการสั่งซือ้ วัตถุดิบกาวเคมีจากผูผ้ ลิตรายใหญ่จานวนน้อยราย โดยมีการสั่งซือ้ จากผูข้ ายบางรายมากกว่าร้อย
ละ 30 ของยอดซือ้ รวม ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพาผูข้ ายวัตถุดิบกาวเคมี นอกจากนี ้ บริษัทยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุดิบกาว ดังมีรายละเอียดตามหัวข้อ 3. “ปั จจัยความเสีย่ ง” หัวข้อย่อย 3.1.2 “ความเสีย่ งจากการเสือ่ มสภาพของวัตถุดิบกาวเคมีและ
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูข้ ายวัตถุดิบกาวเคมีจานวนน้อยราย” นอกจากวัตถุดิบกาวแล้ว บริษัทมีการพึง่ พาวัตถุดิบไม้จากผูจ้ ดั จาหน่าย
รายใดรายหนึ่งเป็ นปริมาณเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซือ้ รวม ซึ่งทาให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องการพึ่งพาผูข้ ายวัตถุดิบไม้จานวน
น้อยราย และนอกจากนี ้ บริษัทยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบไม้ในด้านต่างๆ อาทิ ความเพียงพอของวัตถุดิบไม้, ความผันผวน
ของราคา, การเสือ่ มคุณภาพ ดังมีรายละเอียดตามหัวข้อ 3. “ปั จจัยความเสีย่ ง” หัวข้อย่อย 3.1.1 “ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบไม้”
มาตรฐาน/ใบรับรองและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทได้รับ
บริษัทดาเนินงานตามนโยบายที่ม่งุ เน้นการสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการทางานอย่างยั่งยืน มีพัฒนาการ
กระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลจากสถาบันที่ให้การรับรองหลายแห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ
ดังนี ้
มาตรฐานและใบรับรองด้านคุณภาพที่บริษัทได้รับ
มาตรฐาน/
ใบรับรอง

คาอธิบาย

เดือน/ปี ที่ได้รับการ
รับรองเป็ นครั้งแรก

MUTU certification
international

รับรองมาตรฐานการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
(Medium Density Fiber Board)
ตามมาตรฐาน California Code of Regulation 93120

เมษายน 2556

MUTU certification
international

รับรองมาตรฐานการผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์แผ่นไม้เอ็มดีเอฟแบบบาง

เมษายน 2556

ISO 9001:2015

รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System)

ธันวาคม 2560

MUTU certification
international

รับรองปริมาณของสารฟอร์มลั ดีไฮด์ในผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ
United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA

มีนาคม 2561

(Thin Medium Density Fiber Board)
ตามมาตรฐาน California Code of Regulation 93120

จาก MUTU Certification International
ISO 14001:2015

รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
(Environmental Management System)

กรกฏาคม 2561

Green Industry

รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว
(Green Industry : Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

มีนาคม 2562

Bureau Veritas
Certification

รับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSC-COC
(Chain of Custody Certification)

สิงหาคม 2562
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บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัท
1. บริษัทได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1364(2)/2554 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาหรับสายการผลิตแรก
ตัง้ แต่วนั ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 โดยได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งประกอบด้วยการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครือ่ งจักร
และยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลมูลค่ารวมไม่เกิน 1,461,388,776.82 บาท เป็ นเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ (สิน้ สุดวันที่ 6 มกราคม 2564) และได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมไปรวม
คานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั การยกเว้นภาษี นิติบคุ คลนัน้
2. บริษัทได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 60-0836-1-00-1-0 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สาหรับสายการผลิตที่ 2
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งประกอบด้วยการยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร
และยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลมูลค่ารวมไม่เกิน 1,928,000,000 บาท เป็ นเวลา 3 ปี นับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ (สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564) และได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมไปรวม
คานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั การยกเว้นภาษี นิติบคุ คลนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทอยู่ระหว่าง
การยื่นขอขยายอายุสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของบัตรส่งเสริมการลงทุนสาหรับสายการผลิตที่ 2 เพิ่มเติมอีก 3 ปี หลังจาก
สิทธิประโยชน์ในช่วงแรกหมดอายุ
2.2

การตลาดและการแข่งขัน
ในปี 2563 บริษัทมีเป้าหมายในการดาเนินงานด้านการตลาด เพื่อให้สอดคล้องตามวิสยั ทัศน์และพันธกิ จ โดยมุ่งเน้นการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดความหนาพิเศษ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ สมบัติพิเศษ เพิ่มสัดส่วนปริมาณขายของกลุม่ ลูกค้าในภูมิภาคอื่นๆ
และการมุง่ เน้นการเพิ่มสัดส่วนช่องทางการจัดจาหน่าย ประเภทขายตรง นอกจากนี ้ บริษัทยังติดตามถึงสถานการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึน้ และ
ที่อาจส่งผลกระทบในด้านการขายและการตลาดทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการติดต่อสือ่ สารกับลูกค้าผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
2.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
บริษัทมุง่ มั่นที่จะขยายกลุม่ ลูกค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลก โดยเน้นสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ลกู ค้าในทุกๆ ด้าน ด้วยบริการที่ดี
และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากมาตรฐานการผลิตระดับสากล ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ของบริษัทเป็ นการผลิตตามคาสั่งซือ้ ของลูกค้า
(Custom Made Order) โดยมีเพียงส่วนน้อยที่เป็ นการผลิตเพื่อเตรียมไว้เพื่อจาหน่ายในประเทศ (Made to Stock) โดยสัดส่วนยอดขาย
ส่วนใหญ่เป็ นการขายต่างประเทศคิดเป็ นประมาณร้อยละ 95-98 ของยอดขายของบริษัท
ลูกค้ากลุม่ เป้าหมายของบริษัททัง้ ในประเทศและต่างประเทศ แบ่งออกได้เป็ น 3 กลุม่ หลัก ได้แก่
1) ผู้จัดจาหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (Wholesalers/ Distributors) โดยลูกค้ากลุม่ นีจ้ ะมีฐานลูกค้า ซึง่ อาจเป็ นร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ จะทาหน้าที่เป็ นตัวกลางในการนาเข้าและกระจายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟและวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ให้กบั ฐานลูกค้าของตนเอง
โดยลูกค้ากลุม่ นีม้ กั จะมีปริมาณการสั่งซือ้ ที่สงู และค่อนข้างสม่าเสมอ
2) โรงงานผลิ ต เฟอร์นิเ จอร์และบริ ษัท รั บเหมาก่อ สร้ า ง ซึ่งซือ้ แผ่นไม้เอ็มดีเอฟเพื่อนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบสาหรับผลิต
ผลิตภัณฑ์หรือใช้ในงานของตนเอง เช่น ใช้แผ่นไม้เอ็มดีเอฟเพื่อไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายในอาคาร หรือเพื่อประกอบ
เป็ นเฟอร์นิเจอร์ Built-in เป็ นต้น
3) โรงงานปิ ดผิวแผ่นไม้ ซึง่ ซือ้ แผ่นไม้เอ็มดีเอฟเพื่อนาไปดาเนินกระบวนการผลิตเพิ่มเติม โดยปิ ดผิวไม้ดว้ ยแผ่นไม้วีเนียร์หรือ
แผ่นเมลามีน ก่อนนาไปจาหน่ายต่อให้กบั โรงงานเฟอร์นิเจอร์ บริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือร้านค้าปลีกอื่นๆ
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กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเกือบทัง้ หมดจะเป็ นลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงเอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทัง้ นี ้ สาหรับลูกค้าในต่างประเทศโดยทั่วไป บริษัทจะมีการตกลงราคาขาย 2
แบบ คือ (1) ราคาขายแบบ Free on Board Loading Port (FOB) (“ราคาขายแบบ FOB”) คือ ราคาขายสินค้าในกรณีที่บริษัทรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าจนถึงกาบเรือ และ (2) ราคาขายแบบ Cost and Freight (CNF) (“ราคาขายแบบ CNF”) ซึ่งเป็ นราคาขาย
สินค้าแบบ FOB ที่รวมค่าระวางเรือ ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า
2.2.2 ช่องทางการจัดจาหน่าย
ช่องทางในการจัดจาหน่ายของบริษัทนัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ การขายผ่านนายหน้า และการติดต่อ
ลูกค้าโดยตรง โดยสัดส่วนของรายได้จากการขายแบ่งตามช่องทางผ่านนายหน้าและติดต่อลูกค้าโดยตรง คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ
40 และร้อยละ 60 ของรายได้จากการขายทัง้ หมด ตามลาดับ
สัดส่วนของรายได้จากการขายแบ่งตามช่องทางผ่านนายหน้าและติดต่อลูกค้าโดยตรง ปี 2563
ขายผ่านนายหน้า , 40%
0%

20%

ขายตรง , 60%
40%

60%

80%

100%

ทัง้ นีบ้ ริษัทได้วางกลยุทธ์สาหรับการดาเนินกิจกรรมทางด้านการขายและการตลาด โดยมุง่ เน้นการติดต่อลูกค้าโดยตรงทัง้ ในกลุม่
ลูกค้าเดิม และตลาดใหม่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง
หลากหลาย รวมถึงยังได้ศึกษาตลาดในประเทศ และ/หรือ ภูมิภาคใหม่ๆ เพื่อสรรหาตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์แผ่น
ไม้เอ็มดีเอฟได้ โดยในปี 2563 มีการขายไปสูภ่ มู ิภาคใหม่ๆ มากขึน้
อย่า งไรก็ ดี ในปี 2562 และปี 2563 บริษั ท ไม่มี ก ารขายผ่า นนายหน้า รายใดเกิ น ร้อ ยละ 30 ของรายได้จ ากการขาย ดัง มี
รายละเอียดตามหัวข้อ 3 “ปั จจัยความเสีย่ ง” หัวข้อย่อย 3.1.9 “ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงนายหน้ารายใหญ่”
2.2.3 กลยุทธ์การแข่งขัน
ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการแปรรู ปไม้มายาวนานกว่า 30 ปี จึงเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรู ป
แผ่นไม้เป็ นอย่างดี โดยบริษัทเลือกใช้เครือ่ งจักรใหม่นาเข้าจากประเทศเยอรมนีที่เป็ นผูน้ าในด้านเทคโนโลยีการผลิตแผ่นไม้ทดแทน ด้วย
เทคโนโลยีของเครือ่ งจักรที่ทนั สมัย การควบคุมอย่างเข้มงวดทุกกระบวนการผลิต และการมุง่ เน้นที่จะพัฒนาปรับปรุงขัน้ ตอนการผลิตให้
มีระยะเวลาการผลิตที่สนั้ การควบคุมปริมาณการใช้วตั ถุดิบให้มีประสิทธิ ภาพสูงสุด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขัน ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟที่มีคณ
ุ ภาพ ส่งมอบตรงเวลา มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าอย่างหลากหลาย และมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้จดั ให้มีการประเมินความความพึงพอใจจากลูกค้า ซึ่งเป็ นข้อมูลสาคัญในการปรับปรุ งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้
ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สูงสุด โดยในปี 2563 บริษัทได้รบั การตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทัง้ ด้านคุณภาพ การจัดส่ง การแพ็คสินค้า
และการบริการ ทาให้ม่นั ใจได้ว่าบริษัทสามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสร้างคุณค่าสูงสุด
ให้กบั ลูกค้าได้

S.KIJCHAI ENTERPRISE
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ระดับความพึง่ พอใจของลูกค้า ปี 2563
QUALITY
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86%
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2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ไม้แปรรู ปเป็ นวัตถุดิบที่นาไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม โดยที่สาคัญได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ อุตสาหกรรมก่อสร้าง
โดยนาไปใช้เป็ นวัสดุสาหรับก่อสร้างหรือตกแต่ง เช่น พืน้ เสาโครงสร้าง ผนัง ขอบประตู บัว วงกบ เป็ นต้น โดยทั่วไปการแปรรู ปไม้แบ่ง
ออกตามลักษณะผลิตภัณฑ์ได้เป็ น 2 ประเภท คือ ไม้เลื่อยแปรรู ป (Sawn Timber) และแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based
Panel)
1) ไม้เลื่อยแปรรูป (Sawn Timber) คือ การนาไม้ทอ่ นขนาดใหญ่มาเลือ่ ยให้ได้ขนาดและคุณภาพตามที่ตอ้ งการ และนาไปอัด
และอบนา้ ยาเคมีเพื่อรักษาคุณภาพก่อนจาหน่าย ไม้เลื่อยแปรรู ป (Sawn Timber) ผลิตมาจากไม้ยืนต้นได้หลายชนิดทัง้ ไม้
เนือ้ แข็ง เช่น ไม้สกั ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน และไม้พยุง เป็ นต้น และไม้เนือ้ อ่อน เช่น ไม้ยางพารา เป็ นต้น
2) แผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ขนึ ้ จากความรูแ้ ละเทคโนโลยีให้สามารถนา
เศษส่วนย่อยต่างๆ ของไม้ที่เหลือจากกระบวนการทาไม้แปรรู ป เช่น เศษชิน้ ไม้ และเศษของต้นไม้ที่มีขนาดเล็กจนไม่สามารถ
นาไปทาไม้เลื่อยแปรรู ปได้ เช่น กิ่งไม้ และปลายไม้ มาแปรรู ปเป็ นแผ่นไม้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ทดแทน การใช้ไม้ทอ่ น
ขนาดใหญ่ซงึ่ หาได้ยากและมีราคาสูงในปั จจุบนั
อุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
แผ่นไม้เอ็มดีเอฟได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายในการนามาผลิตเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องตกแต่งประเภทต่างๆ เนื่องจากมี
คุณสมบัติที่ใกล้เคียงไม้จริง ในขณะที่มีราคาที่ไม่สงู นักเมื่อเทียบกับ ไม้ทดแทนธรรมชาติ (Wood-based Panel) ชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
จากสถานการณ์จากแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ที่แพร่ระบาดทั่วโลกนัน้ ส่งผลกระทบ ต่อภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่เกิดการชะลอตัวลงจากการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกระทบต่อกาลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค ซึง่ กลุม่ ไม้ทดแทนธรรมชาติก็
ได้รบั ผลกระทบเช่นกันในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดีหากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เริ่มคลี่คลาย คาดว่าภาคเศรษฐกิจ
จะเริม่ มีการฟื ้ นตัวและอาจส่งผลให้ความต้องการแผ่นไม้เอ็มดีเอฟและไม้ทดแทนธรรมชาติชนิดอื่นๆมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขนึ ้
2.2.5 ภาวการณ์แข่งขัน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟเป็ นการแข่งขันในตลาดต่างประเทศเป็ นหลัก เนื่องจากตลาดสาคัญของบริษัท
รวมถึงของผูผ้ ลิตรายอื่นในประเทศไทยล้วนเป็ นลูกค้าต่างประเทศ อีกทัง้ ประเทศไทยเองก็เป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกแผ่นไม้เอ็มดีเอฟราย
สาคัญของโลกในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
ผู้ผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟในประเทศไทย
ประเทศไทยจัดเป็ นหนึ่งในกลุม่ ประเทศผูน้ าด้านการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟเพื่อการส่งออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และของโลก โดยตลาดส่งออกหลักของผูผ้ ลิตรายใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ ประเทศในแถบภูมิภาคตะวันออกกลาง เวียดนาม ไต้หวัน
และสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น
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ตามข้อมูลสถิติที่รวบรวมและเผยแพร่ในเว็บไซต์ แสดงให้เห็นว่าปริมาณการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟของประเทศไทยเติบโตขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องมาตลอด โดยโรงงานของผูผ้ ลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟส่วนใหญ่ในประเทศจะมีที่ตงั้ อยูใ่ นภาคใต้ และภาคตะวันออก เนื่องจากอยูใ่ กล้
กับแหล่งเพาะปลูกสวนยางพาราที่ สาคัญ โดยในปั จจุบนั กาลังการผลิตรวมของผูผ้ ลิตรายใหญ่ 9 รายในประเทศในปี 2563 เท่ากับ
ประมาณ 5.19 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึง่ หากพิจารณากาลังการผลิตสูงสุดของบริษัท ซึง่ เท่ากับประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
คิดเป็ นร้อยละ 9.64 ของกาลังการผลิตรวมทัง้ ประเทศ หรือเรียกได้ว่าเป็ นผูผ้ ลิตขนาดกลางในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี แม้ว่ากาลังการ
ผลิตของบริษัทจะไม่ได้สงู มากนักเมื่อเทียบกับผูผ้ ลิตรายใหญ่ของประเทศ แต่บริษัทยังคงพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
ตารางแสดงกาลังการผลิตของผูผ้ ลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟรายใหญ่ในประเทศไทย
ที่ตั้งโรงงาน

กาลังการผลิตสูงสุดในการผลิตแผ่น
ไม้เอ็มดีเอฟ (ลูกบาศก์เมตรต่อปี )

ชลบุรี สระบุรี สุราษฎร์ธานี
นนทบุรี กาญจนบุรี

1,380,000
1,200,000

บริษัท พาเนล พลัส จากัด

สงขลา

670,000

บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จากัด

สงขลา

570,000

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ระยอง

500,000

สุราษฎร์ธานี

270,000

บริษัท ระยอง เอ็มดีเอฟ จากัด

ระยอง

256,700

บริษัท ไวส์วดู ส์ จากัด

เพชรบุรี

240,000

บริษัท อะโกรไฟเบอร์ จากัด
รวม

ปราจีนบุรี

100,000
5,186,700

บริษัท
บริษัท วนชัย กรุป๊ จากัด (มหาชน)
บริษัท เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ จากัด

บริษัท เอส.พี.บี.พาเนล อินดัสตรีส้ ์ จากัด

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และเว็ปไซต์ของแต่ละบริษัท

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
2.3.1 ฐานการผลิตและกาลังการผลิต
ปั จจุบนั บริษัทมีโรงงานผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟแห่งเดียว ตัง้ อยู่ที่อาเภอแกลง จังหวัดระยอง มีขนาดที่ดินรวมประมาณ 159 ไร่
3 งาน 13 ตารางวา โดยโรงงานดาเนินการผลิตทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึง่ ประกอบด้วยสายการผลิตจานวน 2 สายการผลิต ดังนี ้
สายการผลิตที่ 1 มีกาลังการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟสูงสุดโดยเฉลีย่ ที่ประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
สายการผลิตที่ 2 เริ่มดาเนินการในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2561 มีกาลังการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟสูงสุด โดยเฉลี่ยที่ประมาณ 21,600
ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
โดยในปี 2563 ทัง้ สองสายการผลิต มีอตั ราการใช้กาลังผลิตเฉลีย่ อยูใ่ นระดับที่สงู กว่าร้อยละ 90 ของกาลังการผลิตสูงสุด
เครื่องจักรหลักของบริษัทนาเข้าจากประเทศเยอรมนี โดยผูผ้ ลิตเครื่องจักรซึ่งเป็ นผูน้ าเทคโนโลยีการผลิ ตเครื่องจักรผลิตแผ่นไม้
ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ประเภทต่างๆ ซึ่งได้รบั การยอมรับจากทั่วโลก เครื่องจักรของบริษัทนัน้ เป็ นสายการผลิต
ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการผลิต และควบคุมการสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ทงั้ หมด นอกจากนี ้ บริษัทผูผ้ ลิต
เครือ่ งจักรมีทีมงานซึง่ สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตลอด โดยสามารถตรวจสอบปั ญหาหรือความผิดปกติตา่ งๆ ของเครือ่ งจักรผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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ที่ผา่ นมาบริษัทให้ความสาคัญเรือ่ งคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตเป็ นสาคัญ มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งจักรและ
โรงงานมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นการบารุ งรักษาเครื่องจักร ระบบความปลอดภัย และระบบป้องกันมลภาวะเป็ นพิษในเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ บริษัทมีการปรับปรุ งการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยใช้ขอ้ มูลการผลิตในอดีตมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสูตรการผลิตให้เหมาะสมกับเครือ่ งจักรและผลิตภัณฑ์ในแต่ละงาน และวางแผนการผลิตโดยกาหนดเครือ่ งจักรและ
ประเภทของวัตถุดิบให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อลดการสูญเสียระหว่างผลิตและลดระยะเวลาการผลิตให้นอ้ ยลง
2.3.2 ขั้นตอนการผลิต
บริษัทมีขนั้ ตอนการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ดังนี ้
กระบวนการผลิตเริม่ ต้นจากการเตรียมวัตถุดิบ โดยการนาวัตถุดิบไม้เข้าเครื่องกะเทาะเปลือกไม้ (Debarker) ให้เหลือแต่แกนใน
ของไม้ และนาแกนไม้มาสับให้เป็ นชิน้ ไม้สบั (Chip) จากนัน้ ลาเลียงชิน้ ไม้สบั ไปสู่ขนั้ ตอนการนึ่ง เพื่อทาให้นิ่มลงและนาไปบดให้เป็ น
เส้นใย พร้อมทัง้ ฉีดกาวเคมียเู รียฟอร์มาดีไฮด์ (Urea Formaldehyde) เพื่อเชื่อมประสานเส้นใยไม้เข้าด้วยกัน และนาเส้นใยไม้ผสมกาว
นัน้ ลาเลียงผ่านท่ออบ (Dryer) พร้อมกับผ่านระบบคัดแยกสิ่งปนเปื ้อนอื่นๆ เพื่อให้เส้นใยไม้แห้งลง รวมทัง้ เพื่อลดการปะปนของสิ่ง
ปนเปื ้อนอื่นๆ จากนัน้ ส่งต่อเข้าเครือ่ งโรยใยไม้และเข้าสูข่ นั้ ตอนการอัดแผ่นโดยใช้ความร้อนและความดันสูง เพื่อให้กลายเป็ นแผ่นไม้แข็ง
ที่รอการตัดและขัดผิว (“Master Board”) แผ่นไม้จะถูกทิง้ ไว้ให้เย็นและแข็งตัวก่อนที่จะส่งต่อไปยังขัน้ ตอนการขัดและตัดแผ่นไม้ โดยจะมี
การตรวจสอบคุณภาพตลอดทัง้ กระบวนการผลิต ทัง้ นี ้ สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วจะถูกแพ็คและจัดเก็บใน
คลังสินค้าสาเร็จรูป เพื่อรอการจัดส่งต่อไป
2.3.3 การจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ มี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) วัตถุดิบไม้ยางพารา 2) กาวเคมีประเภทยูเรียฟอร์มลั ดีไฮด์
(Urea Formaldehyde Resin) และ 3) สารเคมีอื่นๆ เช่น แอมโมเนียมคลอไรต์ (สารทาให้กาวแข็งตัว) สารยูเรีย และแว๊กซ์ เป็ นต้น
โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัททัง้ วัตถุดิบ ไม้ยางพารา กาวเคมี และสารเคมีอื่นๆ สามารถจัดหาได้จากภายในประเทศ
ทัง้ นี ้ การจัดหาวัตถุดิบแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี ้
1) วัตถุดิบไม้ยางพารา
ในปั จจุบนั วัตถุดิบไม้เกือบทัง้ หมดที่บริษัทใช้ในการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ มาจากไม้ยางพาราในส่วนที่เป็ นกิ่งก้านและ
ปลายลาต้นเป็ นหลัก และรวมถึงส่วนอื่นๆ ของไม้ยางพาราที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่างประมาณ 2 - 6 นิว้ ทัง้ นี ้ นอกจาก
ไม้ยางพาราแล้ว ไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีเส้นใยสูง เช่น ไม้ยคู าลิปตัส ก็สามารถนามาผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟได้ แต่เนื่องจากไม้ยางพารา
เป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีปริมาณการปลูกมากในประเทศรวมถึงในพืน้ ที่ภาคตะวันออก ซึง่ เป็ นที่ตงั้ โรงงานของบริษัท บริษัทจึงเลือกใช้
ไม้ยางพาราเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต
แหล่งวัตถุดิบไม้ยางพาราในปั จจุบันของบริษัทมาจากสวนยางพาราที่โค่นในภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งมีพืน้ ที่
ครอบคลุมตัง้ แต่จงั หวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว เป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการรับ
ซือ้ วัตถุดิบไม้ยางพาราจากภาคอื่นๆ ของประเทศด้วยเพื่อเป็ นการกระจายแหล่งวัตถุดิบของบริษัท ซึ่งปั จจุบนั บริษัทรับซือ้ กิ่งไม้
และปลายไม้ยางพาราจากทัง้ ผูร้ บั เหมารายย่อย นายหน้าผูร้ วบรวมไม้ หรือโรงเลื่อยไม้ ซึ่งส่วนใหญ่ จะนาวัตถุดิบไม้ยางพาราที่
ได้จากการไปรับเหมาโค่นสวนยางพาราในแต่ละพืน้ ที่มาจาหน่ายให้กบั บริษัท โดยกระบวนการจัดซือ้ เป็ นไปตามนโยบายการ
จัดซือ้ วัตถุดิบไม้ ซึ่งจะพิจารณาจากราคาตลาดในการรับซือ้ ไม้ และปริมาณความต้องการใช้ในการผลิตในแต่ละช่วงเวลาเป็ น
สาคัญ
2)

วัตถุดิบกาวเคมี
กาวเคมีประเภท ยูเรียฟอร์มลั ดีไฮด์ (Urea Formaldehyde Resin) เป็ นวัตถุดิบสาคัญในกระบวนการผลิตของบริษัท ที่ใช้
เป็ นสารเชื่อมประสานเส้นใยของไม้เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถอัดขึน้ รูปเป็ นแผ่นได้ ในปั จจุบนั กาวเคมียเู รียฟอร์มลั ดีไฮด์ที่บริษัท
สั่งซือ้ เพื่อใช้ในการผลิตมีหลากหลายประเภท ซึ่งจะแตกต่างกันที่ปริ มาณสารฟอร์มลั ดีไฮด์ และสัดส่วนปริมาณสารเคมีอื่นๆ ที่
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เป็ นส่วนผสมอยูใ่ นกาวเคมี เนื่องจากกาวเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญคุณภาพของกาวเคมีสง่ ผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการ
ผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ในปั จจุบนั บริษัทสั่งซือ้ กาวเคมียเู รียฟอร์มลั ดีไฮด์ (Urea Formaldehyde Resin) จาก
ผูผ้ ลิตรายใหญ่ นอ้ ยราย ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ ในประเทศที่มีโรงงานผลิตกาวเองและผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วเท่านัน้
โดยปั จจัยที่บริษัทใช้เลือกผูข้ ายในแต่ละครัง้ ขึน้ อยู่กบั ประเภทของกาวเคมีที่ตอ้ งการสั่งซือ้ และราคาที่ได้รบั เสนอในแต่ละครัง้
โดยกาวเคมีตา่ งประเภทกัน หรือประเภทเดียวกัน ที่ส่งั ซือ้ จากผูข้ ายต่างรายกัน จะถูกจัดเก็บแยกจากกัน เพื่อป้องกันการปะปนซึง่
อาจส่งผลต่อคุณภาพของกาวและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ อย่างไรก็ดี บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัทที่ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมี ถือเป็ นอีกหนึ่งความมั่นใจที่บริษัทจะมีแหล่ง
วัตถุดิบกาวเคมีที่ใช้ในการผลิตอย่างมีประสิทธิ ภาพ
วัตถุดิบสารเคมีอื่นๆ
สาหรับสารเคมีอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตมีสดั ส่วนที่ไม่สงู มากนัก เมื่อเทียบกับวัตถุดิบไม้ และวัตถุดิบกาวเคมี โดยที่สาคัญ
ได้แก่ ยูเรีย และแว็กซ์ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ สารเคมีอื่นๆ ที่บริษัทใช้ส่วนใหญ่เป็ นสารเคมีที่หาซือ้ ได้ท่ วั ไปจากในประ เทศ อย่างไรก็ดี
บริษัทจะมีรายชื่อของผูจ้ ดั จาหน่ายสารเคมีแต่ละชนิดหลายราย โดยจะมีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนการตัดสินใจ
สั่งซือ้ เป็ นประจา ซึ่งสารเคมีสว่ นใหญ่สามารถสั่งซือ้ ได้จากผูจ้ ดั จาหน่ายภายในประเทศทัง้ หมด อาจมีเพียงบางครัง้ ที่จะสั่งซือ้
สารเคมีบางประเภทจากต่างประเทศขึน้ อยูก่ บั ราคาที่ได้รบั เสนอในแต่ละครัง้ เปรียบเทียบกัน
ในปี 2563 บริษัทมีการสั่งซือ้ วัตถุดิบกาวเคมีจากผูผ้ ลิตรายใหญ่ จานวนน้อยราย โดยมีการสั่งซือ้ จากผูข้ ายบางราย
มากกว่าร้อยละ 30 ของยอดซือ้ รวม ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพาผูข้ ายวัตถุดิบกาวเคมี นอกจากนี ้ บริษัทยังมีความ
เสี่ย งที่ เกี่ ย วข้อ งกับ วัตถุดิ บกาว ดัง มี ร ายละเอียดตามหัวข้อ 3. “ปั จ จัย ความเสี่ยง” หัว ข้อ ย่อย 3.1.2 “ความเสี่ยงจากการ
เสื่อมสภาพของวัตถุดิบกาวเคมีและความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูข้ ายวัตถุดิบกาวเคมีจานวนน้อยราย” นอกจากวัตถุดิบกาวแล้ว
บริษัทมีการพึง่ พาวัตถุดิบไม้จากผูจ้ ดั จาหน่ายรายใดรายหนึ่งเป็ นปริมาณเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซือ้ รวม ซึ่งทาให้บริษัทอาจ
มีความเสี่ยงในเรื่องการพึ่งพาผูข้ ายวัตถุดิบไม้จานวนน้อยราย และนอกจากนี ้ บริษัทยังมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบไม้ใน
ด้านต่างๆ อาทิ ความเพียงพอของวัตถุดิบไม้, ความผันผวนของราคา, การเสื่อมคุณภาพ ดังมีรายละเอียดตามหัวข้อ 3. “ปั จจัย
ความเสีย่ ง” หัวข้อย่อย 3.1.1 “ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบไม้”
3)

2.3.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสาคัญด้านการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมที่ดี เพื่อไม่ให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบทางลบต่อสิง่ แวดล้อม
ทัง้ ในเรื่องการกาจัดฝุ่ นละออง กลิ่นสารเคมี และบาบัดนา้ เสีย อย่างครบถ้วน โดยเครื่องจักรหลักของบริษัทจะติดตัง้ ระบบควบคุมฝุ่ น
ละอองที่มีประสิทธิภาพจึงไม่มีฝนุ่ ละอองฟุ้งกระจายในบริเวณโรงงาน และได้ติดตัง้ เครื่องกาจัดกลิ่นสารเคมีตา่ งๆ ที่อาจเป็ นอันตรายไว้
อย่างครอบคลุม อีกทัง้ ยังมีระบบบาบัดนา้ เสียที่เป็ นระบบปิ ด โดยจะนานา้ เสียที่บาบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตและไม่มี
การระบายออกสูส่ งิ่ แวดล้อม
นอกจากนี ้ บริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 (Environmental Managment
System) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 ที่ใช้เป็ นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดระบบ
การจัดการของตนเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้ บริษัทยังได้รบั การรับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่
ผลิตภัณฑ์ FSC-COC (Chain of Costody) ซึง่ เป็ นการรับรองว่าบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีความ
รับผิดชอบตามมาตรฐาน FSC ได้ และบริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green system) จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นการรับรองว่าบริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ที่ผา่ นมาในอดีตจนถึงปั จจุบนั บริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องในเรือ่ งมลภาวะสิง่ แวดล้อมแต่อย่างใด
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ปั จจัยความเสี่ยง
3. ปั จจัยความเสี่ยง
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบไม้
ไม้ยางพาราที่เป็ นวัตถุดิบหลักของบริษัท เป็ นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกจนถึงการโค่นสวน และใน
การรวบรวมไม้ปริมาณมากเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตของบริษัทอาจต้องอาศัยนายหน้าผูร้ วบรวมไม้หรือโรงเลื่อยไม้เพื่อจัดหาและ
รวบรวมวัตถุดิบไม้ นอกจากนี ้ วัตถุดิบไม้ดงั กล่าวมีราคาที่อาจผันผวนไปตามปั จจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ดังนัน้
บริษัทจึงมีความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบไม้ ดังนี ้
1) ความเพียงพอของวัตถุดิบไม้: จากการศึกษาข้อมูลพบว่าปั จจุบนั ปริมาณวัตถุดิบไม้ยางพาราและปริมาณการตัดเฉลี่ยต่อปี
ในภูมิภาคตะวันออก มีปริมาณเพียงพอและสามารถรองรับกาลังการผลิตที่จะเพิ่มขึน้ ได้ นอกจากนีใ้ นภูมิภาคใกล้เคียงมี
การปลูกไม้ยางพาราในปริมาณที่สงู สามารถเป็ นแหล่งวัตถุดิบสารองในอนาคตได้
2) การพึ่งพิงผูข้ ายวัตถุดิบไม้รายใหญ่นอ้ ยราย: ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีการรับซือ้ วัตถุดิบไม้จากผูจ้ ดั จาหน่ายรายใด
รายหนึง่ เป็ นปริมาณเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดซือ้ รวม โดยรายการซือ้ ดังกล่าวถือเป็ นการพึง่ พิงต่อผูจ้ ดั จาหน่ายรายใหญ่
น้อยรายที่สามารถส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทได้อย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ดี บริษัทได้มีการติดต่อผูข้ าย
วัตถุดิบไม้รายใหญ่เพิ่มเติมอยู่เสมอ และมีการกาหนดระเบียบปฏิบตั ิการจัดซือ้ วัตถุดิบไม้ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการทา
บันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิ ในการปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) กับบริษัทผูข้ ายวัตถุดิบไม้รายใหญ่ ที่เป็ นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็ นมาตรการอันให้สิทธิแก่บริษั ทที่จะได้เข้าซือ้ ไม้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายทัง้ สองก่อน เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าบริษัทจะ
สามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่อง
3) การมีผขู้ ายวัตถุดิบไม้รายใหญ่ 2 ราย เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องซึง่ อาจเกิดรายการที่ไม่เป็ น Arm’s Length หากระบบควบคุม
ภายในไม่ดีพอ: อย่างไรก็ดี การจัดซือ้ ไม้จากผูข้ ายทุกรายจะต้องเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิการจัดซือ้ วัตถุดิบไม้เพื่อความ
เป็ นธรรมและเหมาะสม รวมถึงมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดซือ้ ไม้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการควบคุมดูแลการรับซือ้ วัตถุดิบไม้
ให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่าว และมีบุคคลที่ทาหน้าที่ต รวจสอบกระบวนการจัดซือ้ วัตถุดิบไม้และรายงานผลให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
4) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบไม้: บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบไม้อย่างใกล้ชิดโดยตลอด และบริษัทจะตัง้
ราคารับซือ้ ไม้โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสารวจสภาวะตลาดของวัตถุดิบไม้ และพิจารณาถึงปริมาณไม้ที่ตอ้ งการใช้
เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบไม้ให้มีความเหมาะสมและเป็ นไปตามภาวะตลาด ตลอดจนสามารถปรับกล
ยุทธ์การขายเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนที่เปลีย่ นแปลงไปได้
5) การเสือ่ มคุณภาพของวัตถุดิบไม้หากเก็บไว้นานเกินไป: อย่างไรก็ดี วัตถุดิบไม้เป็ นวัตถุดิบที่มีการหมุนเวียนตลอด ประกอบ
กับการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้ที่ใช้วิธีรบั ซือ้ เข้ามาก่อนให้ไปใช้ในการผลิตก่อน (First In First Out) นอกจากนี ้ บริษัทยังมี
การวางแผนการผลิตล่วงหน้า ทาให้บริษัททราบถึงปริมาณการใช้วตั ถุดบิ ไม้ที่ตอ้ งการใช้เ พื่อนามาประกอบการวางแผนการ
รับซือ้ ไม้ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 ความเสี่ยงจากการเสือ่ มสภาพของวัตถุดิบกาวเคมีและความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ขายวัตถุดิบกาวเคมีจานวนน้อยราย
บริษัทใช้กาวเคมีประเภทยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ เป็ นหนึง่ ในวัตถุดิบหลักในการผลิตแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ ซึง่ วัตถุดิบกาวมีความเสีย่ งจาก
การเสือ่ มสภาพหากเก็บไว้นานเกินไป โดยบริษัทเลือกที่จะสั่งซือ้ กาวเคมีจากผูผ้ ลิตรายใหญ่ซงึ่ มีจานวนน้อยราย เนื่องจากผูผ้ ลิตดังกล่าว
มีโรงงานผลิตกาวเคมีเป็ นของตนเอง ทาให้สามารถจัดส่งวัตถุดิบกาวได้ในระยะเวลาที่สนั้ และแน่นอน ประกอบกับการวางแผนการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทสามารถวางแผนการจัดซือ้ ให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยไม่จาเป็ นต้องจัดเก็บกาวเคมีไว้ในปริมาณที่
สูง นอกจากนี ้ บริษัทได้จดั ตัง้ บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด (บริษั ทย่อย) ที่ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
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กาวและสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีแผนเริม่ ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ซึง่ จะสามารถเพิ่มความมั่นใจได้วา่
บริษัทจะได้รบั กาวเคมีที่มีคณ
ุ ภาพ รวมถึงช่วยลดความเสีย่ งจากการพึง่ พิงผูข้ ายวัตถุดิบกาวเคมีจานวนน้อยรายได้
3.1.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงตลาดส่งออกที่อาจกระจุกตัวอยูใ่ นบางภูมิภาค
บริษัทมีรายได้สว่ นใหญ่มาจากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยตลาดส่งออกหลักของบริษัทคือ ภูมิภาคตะวันออกกลาง
ดังนัน้ บริษัทจึงมีความเสีย่ งหากเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ตลาดในภูมิภาคหลักยกเลิกหรือลดการสั่งซือ้ สินค้าจากบริษัท หรือเกิดภาวะการณ์
ที่ทาให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศลูกค้าได้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีการวางแผนกลยุทธิ์ทางการตลาดทีม่ งุ่ เน้นจะกระจายการขาย
ไปยังหลากหลายประเทศ และมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดในประเทศใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการส่งออกไปยัง
ประเทศใดประเทศหนึง่
3.1.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีรายได้หลักมาจากการส่งออก ซึ่งจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการชาระค่าสินค้าเป็ นส่วนใหญ่ ในขณะที่ตน้ ทุนและ
ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทเกือบทัง้ หมดเป็ นสกุลเงินบาท บริษัทจึงมีความเสีย่ งจากความไม่สอดคล้องของสกุลเงิน (Currency Mismatch)
ระหว่างรายได้กบั ต้นทุนและค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ดี บริษัทมีการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี ้
บริษัทยังมีความเสีย่ ง หากอัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงินของประเทศคูแ่ ข่งกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ อัตราแลกเปลี่ยน
สกุลเงินบาทกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จะทาให้ผสู้ ง่ ออกจากประเทศนัน้ มีความได้เปรียบในการตัง้ ราคาจากการอ่อนค่าของค่าเงิน ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีการติดตามสถานการณ์ความผันผวนของค่าเงินอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้สามารถปรับแผนการขายได้ทนั ต่อสถานการณ์
3.1.5 ความเสี่ยงจากการที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) หมดอายุลง
บริษัทได้รบั สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน คือการได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล สาหรับกาไรสุทธิจากการประกอบ
กิจการสาหรับสายการผลิตที่ 1 เป็ นระยะเวลา 8 ปี ซึง่ หมดอายุลงในวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยมีมลู ค่าสูงสุดไม่เกิน 1,461.38 ล้านบาท
และสาหรับสายการผลิตที่ 2 ซึ่งได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักร และยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลในมูลค่าไม่เกิน 1,928.00
ล้านบาท เป็ นเวลา 3 ปี ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนัน้ หากบริษัทใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี เต็มมูลค่า หรือบัตร
ส่งเสริมการลงทุนนัน้ หมดอายุลง จะส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางภาษี เพิ่มขึน้ และอาจกระทบต่อกาไรสุทธิของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทอยู่
ระหว่างการพิจารณายื่นขอขยายอายุสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของบัตรส่งเสริมการลงทุนสาหรับสายการผลิตที่ 2 เพิ่มเติม หลังจากสิทธิ
ประโยชน์ในช่วงแรกหมดอายุ
3.1.6 ความเสี่ยงจากการเกิดอัคคีภยั
วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท คือไม้และกาวเคมี รวมถึงสินค้าของบริษัทคือแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ จัดเป็ นวัสดุที่ติด ไฟได้ง่าย
ดังนัน้ บริษัทจึงมีความเสีย่ งจากการเกิดอัคคีภยั อย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการควบคุมสาหรับการทางานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ มีการ
ติดตัง้ ระบบป้องกันอัคคีภยั แบบอัตโนมัติในสายการผลิต และติดตัง้ อุปกรณ์ดบั เพลิงตามจุดต่างๆ ของโรงงาน ตลอดจนจัดให้มีการอบรม
ดับเพลิงเบือ้ งต้นและซ้อมแผนรับมือหากเกิดอัคคีภยั อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการทาประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
3.1.7 ความเสี่ยงจากการที่ผู้บริโภคหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ประเภทอื่นๆ
แผ่นไม้เอ็มดีเอฟจัดอยูใ่ นกลุม่ แผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติใกล้เคียงกับไม้เลือ่ ยแปรรูปแต่มี
ราคาที่ไม่สงู นักเมื่อเทียบกัน หากในอนาคตมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ สมบัติเทียบเคียงกับ
แผ่นไม้เอ็มดีเอฟในราคาและต้นทุนที่ต่ากว่า บริษัทจะมีความเสี่ยงจากการที่ผบู้ ริโภคหั นไปใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ประเภทอื่นๆ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคาสั่งซือ้ และผลการดาเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ดี แผ่นไม้เอ็มดีเอฟเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการคิดค้นการผลิต
มากว่า 30 ปี และนิยมใช้เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง หากผูบ้ ริโภคต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ชนิดอื่นๆ บริษัทคาด
ว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะไม่เป็ นไปอย่างฉับพลันและบริษัทคาดว่าจะสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมได้
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3.1.8 ความเสี่ยงจากมาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน
(Countervailing Duty) จากประเทศผู้นาเข้าสินค้าของบริษัท
ในปั จจุบนั ประเทศผูน้ าเข้าแผ่นไม้เอ็มดีเอฟมีการประกาศมาตรการภาษี ตอบโต้การทุ่มตลาดและ/หรือมาตรการตอบโต้การ
อุดหนุนสาหรับสินค้าแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยมีการประกาศมาตรการจากประเทศต่างๆ ดังนี ้
1) ประเทศอินเดี ยมีการประกาศใช้มาตรการภาษี ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty) สาหรับการนาเข้าแผ่น ไม้
เอ็มดีเอฟที่มีความหนาเท่ากับหรือมากกว่า 6 มิลลิเมตร กับกลุ่มประเทศผูส้ ่งออกแผ่นไม้เอ็มดีเอฟไปยังประเทศอินเดีย
ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย
2) ประเทศอินเดียมีการประกาศมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty) สาหรับการนาเข้าสินค้า Fiberboards
กับกลุม่ ประเทศผูส้ ง่ ออก Fiberboards ไปยังประเทศอินเดีย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลงั กา ไทย และเวียดนาม
ซึ่งการประกาศมาตรการภาษี ตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการตอบโต้การอุดหนุนดังกล่าว ส่งผลให้ผนู้ าเข้าแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
ไปยังประเทศที่มีการประกาศมาตรการมีตน้ ทุนการนาเข้าที่สงู ขึน้ จากภาษี สว่ นเพิ่ม บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ผนู้ าเข้าในประเทศ
อินเดียยกเลิกหรือลดการสั่งซือ้ สินค้าจากบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทมีปริมาณการส่งออกไปยังประเทศอินเดียในสัดส่วนที่ ไม่มีนยั สาคัญ
และไม่มี น โยบายการตัด ราคาขาย นอกจากนี ้ บริษั ท ได้เ ข้า ร่ว มการพิ จ ารณาตรวจสอบตามมาตรการภาษี ต อบโต้การทุ่มตลาด
(Anti-dumping Duty) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty) ข้างต้น ซึ่งปั จจุบนั อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา
ตรวจสอบตามมาตรการดังกล่าว ทัง้ นี ้ เพื่อให้บริษัทได้รบั ผลกระทบจากการประกาศใช้มาตรการภาษี ตอบโต้การทุม่ ตลาดและมาตรการ
ตอบโต้การอุดหนุนน้อยที่สดุ จึงเชื่อว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการความเสีย่ งในเรือ่ งนีไ้ ด้ และไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผลการ
ดาเนินงานของบริษัท
3.1.9 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้ารายใหญ่
ในปี 2559 บริษัทมีการขายผ่านนายหน้าใหญ่รายหนึ่งเกิ นร้อยละ 30 ของรายได้จากการขาย ดังนัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยง
หากนายหน้ารายดังกล่าวยกเลิกการเป็ นนายหน้าหรือไม่เสนอขายสินค้าของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณ
การจาหน่ายสินค้าผ่านนายหน้ารายอื่นๆ ที่มีอยู่เดิม รวมทัง้ เพิ่มจานวนนายหน้ารายใหม่ๆ อีกทัง้ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัดส่วนการขาย
โดยติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้ารายดังกล่าว โดยตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นต้นมา บริษัทไม่มีรายได้จาก
การขายผ่านนายหน้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้จากการขาย
3.1.10 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด
ในปี 2563 เกิ ดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ซึ่ง เป็ นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วและกระจายวงกว้างมากขึน้ ซึ่งทาให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้รบั ผลกระทบ
โดยตรงจากสถานการณ์ดงั กล่าว เป็ นผลให้สภาวะทางเศรษฐกิจโลกเกิดความไม่แน่นอน ทัง้ นี ้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รบั คาสั่งซือ้
จากลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศลดลง หรือทาให้ตอ้ งเลื่อนการส่งมอบสินค้า เนื่องจากประเทศของลูกค้ามีการประกาศปิ ดประเทศ
(Lockdown) ทาให้ไม่สามารถรับสินค้าได้ หรืออาจจะประสบปั ญหาด้านการขนส่งจากการขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์บรรจุสินค้า รวมถึง
อาจส่งผลให้บริษัทต้องหยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ดี บริษัทมีการเจรจากับลูกค้าเพื่อหาทางเลือกในการจัดส่ง และ
ติดตามสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินสถานการณ์ และวางแผนรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าวได้อย่าง
ทันท่วงที รวมทัง้ กาหนดแนวปฏิบตั ิให้กบั บุคลากรเพื่อป้องกันและลดความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้
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3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสีย่ งจากโครงสร้างบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ 2 กลุม่ คือ กลุม่ ส.กิจชัย และกลุม่ สหกิจ มีโรงงานแปรรู ปแผ่นไม้ที่มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัท
ได้แก่ 1) ส.กิจชัย วูด้ แพนแนล และ 2) ส.พลายวู๊ด โดยแต่ละบริษัทผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ (Wood-based Panel)
ประเภทต่างๆ กัน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของ 2 บริษัทดังกล่าว มีความแตกต่างจากบริษัทในด้านต่างๆ เช่น วัตถุดิบ กระบวนการผลิต
การนาไปใช้งาน และกลุม่ ลูกค้า เป็ นต้น นอกจากนี ้ ยังมี การทาสัญญาไม่แข่งขันทางการค้า (Non-Competition Agreement) เพื่อเป็ น
การป้องกันการแข่งขันทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต
3.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผูถ้ อื หลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมี 2 กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ คือ กลุม่ ส.กิจชัย (และในนาม ส.กิจชัย แคปปิ ตอล) และ กลุม่ สหกิจ มีหนุ้ รวมกัน
มากกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่สามารถควบคุมมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อมีมติที่แตกต่างได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกาหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจของกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเข้าทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานและการบริหารงานของบริษัทแทนผูถ้ ือหุน้ รายย่อย เพื่อป้องกั นความ
เสีย่ งที่อาจเกิดขึน้
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
4.
4.1

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป
(1)

ข้อมูลของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ชนิดและราคาของหุน้
Website
เลขานุการบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
S.Kijchai Enterprise Public Company Limited (“SKN”)
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
99/9 หมูท่ ี่ 7 ตาบลห้วยยาง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
038-928188
038-928189
0107559000435
800,000,000
800,000,000
หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท
http://www.skn.co.th/
โทรศัพท์: 038 928 188 ต่อ 5301
E-mail: hr01@kijchai.co.th
โทรศัพท์: 038 928 188 ต่อ 5301
E-mail: skn@kijchai.co.th

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด
S.Kleber Chemical Company Limited
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมีเพื่ออุตสาหกรรม
99 หมูท่ ี่ 3 ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
038-928188
038-928189
0215561005624
100,000,000
75,000,000
หุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมด
-

นักลงทุนสัมพันธ์

(2)

ข้อมูลของบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ชนิดและราคาของหุน้
สัดส่วนการถือหุน้
Website
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(3) บุคคลอ้างอิงอื่น
3.1 นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
ชื่อบริษัท
:
ที่ตงั้
:
โทรศัพท์
:
โทรสาร
:
3.2 ผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ชื่อบริษัท
ที่ตงั้
โทรศัพท์
ผูส้ อบบัญชี

4.2

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02 009 9381
02 009 9001

: บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด
: 338 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ เอ ชัน้ 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
: 02 275 9599
: นายบรรจง พิชญประสาธน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147
: นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429
: นางสาวเขมนันท์ ใจชืน้
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260

ข้อมูลสาคัญอืน่
- ไม่มี -
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ผูถ้ ือหุน้
5.
5.1

ผู้ถอื หุ้น
ผู้ถอื หุ้น
(1)

โครงสร้างผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการกระจายการถือหุน้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัท
ผู้ถอื หุ้นสัญชาติไทย
- นิตบิ คุ คล
- บุคคลธรรมดา
ผู้ถอื หุ้นสัญชาติต่างด้าว
- นิตบิ คุ คล
- บุคคลธรรมดา

(2)

จานวนหุ้น
800,000,000
799,451,900
422,817,700
376,634,200
548,100
125,000
423,100

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
100.00
99.93
52.85
47.08
0.07
0.02
0.05

รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
(ก) รายชื่อและจานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date)
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผู้ถอื หุ้น
บริษัท ส.กิจชัย แคปปิ ตอล จากัด
นายสงวน แสงวงศ์กิจ
นายสมนึก แสงวงศ์กิจ
นางมาลัย ตัง้ ศุภอนันต์
นายสุรสิทธิ์ แสงวงศ์กิจ
นายสุรศักดิ์ แสงวงศ์กิจ
นางสุภชา เจริญเสริมสกุล
กองทุนเปิ ด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี ้
นางสาวสุจิตรา แสงวงศ์กิจ
นางสาวแสงจันทร์ แสงวงศ์กิจ
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
รวมทั้งสิน้
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จานวนหุ้นที่ถอื

%

400,800,000
54,600,000
52,500,000
15,540,000
13,530,000
12,890,000
12,322,000
11,372,200
10,800,000
9,871,000
205,774,800
800,000,000

50.100
6.825
6.563
1.943
1.691
1.611
1.540
1.422
1.350
1.234
25.722
100.000
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(ข.) รายละเอียดผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ส.กิจชัย แคปปิ ตอล จากัด (เป็ น Holding Company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่วนของจานวนหุ้น
ทีจ่ าหน่ายแล้วทั้งหมด (%)

นางนัฎพร อารยะปราการ
นางสาวณัฐนรี อารยะปราการ
นางสาวกนกพร อารยะปราการ
นางกิติยา นีบเลอร์
นางสาวรติกร แสงวงศ์กิจ
นายชรินทร์วชั ร์ แสงวงศ์กิจ
นางสาววิชตุ า แสงวงศ์กิจ
นางสาวธัญธร แสงวงศ์กิจ
นางสาวสุนิษา แสงวงศ์กิจ
นายชัยวัฒน์ ทวีพิรยิ ะ
นายคุณานนท์ ทวีพิรยิ ะ
นางสาววริศรา ทวีพิรยิ ะ
นางสาววริยา ทวีพิรยิ ะ
นายวิชยั แสงวงศ์กิจ
นางเอมอร แสงวงศ์กิจ
นางสาวอรวรรณ แสงวงศ์กิจ
นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ
นายหาญกิจ แสงวงศ์กิจ
นางสุภา แสงวงศ์กิจ
นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ

100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
30,000
20,000

10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
2.00

รวมทั้งสิน้

1,000,000

100.00

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ผู้ถอื หุ้น

(3) ข้อตกลงระหว่างกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ขอ้ ตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย
ชื่อสัญญา

:

- บันทึกข้อตกลงเรือ่ งสิทธิในการปฏิเสธก่อน ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
- บันทึกสิน้ สุดการเป็ นคูส่ ญ
ั ญาของบันทึกข้อตกลงเรือ่ งสิทธิในการปฏิเสธก่อน
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
- บันทึกแก้ไขบันทึกข้อตกลงเรือ่ งสิทธิในการปฏิเสธก่อน ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ลักษณะสัญญา

:

ข้อตกลงเรือ่ งสิทธิในการปฏิเสธก่อนเกี่ยวกับการซือ้ ขายไม้ยางพารา

คูส่ ญ
ั ญา

:

-

บริษัทฯ
บริษัท สหกิจแกลง จากัด
บริษัท สหกิจแสนตุง้ จากัด
บริษัท สหกิจตราด จากัด*

(*คูส่ ญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องตกลงให้บริษัท สหกิจตราด จากัดสิน้ สุดการเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในบันทึกข้อตกลงเรื่องสิทธิใน
การปฏิเสธก่อน โดยมีผลเป็ นอันยกเลิกและสิน้ ผลผูกพันต่อ บริษัท สหกิจตราด จากัด โดยทันที ตามบันทึก
สิน้ สุดการเป็ นคูส่ ญ
ั ญาของบันทึกข้อตกลงเรือ่ งสิทธิในการปฏิเสธก่อน ลงวันที่ 18พฤศจิกายน 2559)
S.KIJCHAI ENTERPRISE
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ลักษณะ
ความสัมพันธ์
5.2

:

(1) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริษัท บางรายเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ กรรมการในบริษัท สหกิจแกลง จากัด
(2) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริษัท บางรายเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ กรรมการในบริษัท สหกิจแสนตุง้
จากัด

หลักทรัพย์อนื่ ที่ไม่ใช่หนุ้ สามัญ
-ไม่มี-
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
6.

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษี เงินได้นิติบุคคลและหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด และตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน แผนการลงทุน การขยาย
ธุรกิ จในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้เงื่ อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงิ นสดเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิ จ และการดาเนินการดังกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหุน้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเห็นสมควร
ซึง่ ในปี 2561 - 2563 บริษัทมีรายละเอียดอัตราการจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
รายการ
อัตรากาไรสุทธิตอ่ หุน้
อัตราเงินปั นผล (บาท/หุน้ )
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

0.26
0.0982
39.99

0.08
0.0306
40.07

0.20
0.1687 1/
80.86

1/

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวดเก้าเดือน สิน้ สุด
วันที่ 30 กันยายน 2563 และกาไรสะสม ในอัตรา 0.1687 บาทต่อหุน้ และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติงดจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะเสนอต่อที่ประขุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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โครงสร้างการจัดการ
7.

โครงสร้างการจัดการ
บริษัทมีโครงสร้างการจัดการที่มกี ารแบ่งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
และฝ่ ายบริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้มกี ารถ่วงดุลอานาจและสามารถตรวจสอบได้ ดังนี ้
7.1

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิที่มปี ระสบการณ์หลากหลายในแต่ละสาขาวิชาชีพและมีคณ
ุ สมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทัง้ ต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบั ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มี
มหาชนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจานวน 12 ท่าน ประกอบด้วย 1) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร จานวน
8 ท่าน โดยในจานวนนีเ้ ป็ นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ และ 2) กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหาร จานวน 4 ท่าน
รายละเอียดคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุม ประจาปี 2563 ดังนี้

รายชื่อ

1. ดร.สุวทิ ย์ ธนียวัน
2. นายวิชยั แสงวงศ์กิจ
3. นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ
4. นายชัยวัฒน์ ทวีพิรยิ ะ
5. นายสงวน แสงวงศ์กิจ
6. นายสุพจน์ มัสยามาศ
7. นายสมนึก แสงวงศ์กิจ
8. น.ส.กนกพร อารยะปราการ
9. น.ส.อรวรรณ แสงวงศ์กิจ
10. นายธะเรศ โปษยานนท์

11. พล.ต.ท.สัญชัย ไชยอาพร

12. นายทิวฒ
ั น์ รัตนเกตุ
13. น.ส.วิชตุ า แสงวงศ์กิจ1/
1/

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด)
คณะ
คณะ
คณะ
การประชุม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้ถอื หุ้น
บริษัท ตรวจสอบ สรรหาฯ
ปี 2563
6/6
1/1
6/6
1/1
5/6
1/1
6/6
1/1
6/6
1/1
6/6
1/1
6/6
1/1
6/6
1/1
6/6

-

2/2

1/1

6/6

4/4

2/2

1/1

6/6

4/4

2/2

1/1

6/6
-

4/4
-

2/2

1/1
-

น.ส.วิชตุ า แสงวงศ์กิจ เป็ นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย แต่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริษัท
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โดยมี (1) นางสาวจุไรรัตน์ อาจวิชัย (2) นางสาวจุไรรัตน์ ลีไ้ พโรจน์กุล และ (3) นางสาวอัจฉริยะ ชาญด้วยกิจ ทาหน้าที่เป็ น
เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มี อานาจกระท าการแทนบริษัท คื อ (1) นายวิ ชัย แสงวงศ์กิจ ลงลายมื อชื่ อ ร่ว มกับนายวิเชี ยร แสงวงศ์กิจ และ
ประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ (2) นายวิชยั แสงวงศ์กิจ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ หรือนายสงวน แสงวงศ์กิจ หรือ
นางสาวกนกพร อารยะปราการ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท หรือ (3) นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายชัยวัฒน์ ทวีพิรยิ ะ หรือนายสงวน แสงวงศ์กิจ หรือนางสาวกนกพร อารยะปราการ หรือนางสาวอรวรรณ แสงวงศ์กิจ รวมเป็ นสองคน
และประทับตราสาคัญของบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร จานวน 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดการเข้า
ร่วมประชุม ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7.2

รายชื่อ
นายวิชยั แสงวงศ์กิจ
นายสุพจน์ มัสยามาศ
น.ส.อรวรรณ แสงวงศ์กิจ
นายธงชัย ตัง้ ศุภอนันต์
น.ส.กนกพร อารยะปราการ
นางกิติยา นีบเลอร์
นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ
น.ส.วิชตุ า แสงวงศ์กิจ

ตาแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด

ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

12 /12
12 /12
12 /12
11 /12
12 /12
12 /12
12 /12
12 /12

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผบู้ ริหารจานวน 8 ท่าน ดังนี ้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S.KIJCHAI ENTERPRISE

รายชื่อ
นายวิชยั แสงวงศ์กิจ
นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ
นางกิติยา นีบเลอร์
นายธีรวิทย์ หนูสง
นายสุพจน์ มัสยามาศ
น.ส.อรวรรณ แสงวงศ์กิจ
น.ส.วิชตุ า แสงวงศ์กิจ
น.ส.พัชสนันท์ เสนุชยั

ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหาร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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โครงสร้างการจัดการภายในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย จานวน 2
ชุด (ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน) และคณะกรรมการบริหาร ตามโครงสร้าง
บริหารงาน ดังนี ้

7.3

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ ให้ (1) นางสาวจุไรรัตน์ อาจวิชยั และ (2) นางสาวจุไรรัตน์ ลีไ้ พโรจน์กุล ดารงตาแหน่งเป็ น
เลขานุการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 9 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ ให้ นางสาวอัจฉริยะ ชาญด้วยกิจ ดารงตาแหน่ง
เลขานุการบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
7.4.1 นโยบายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร และผูบ้ ริหาร ซึง่
เป็ นไปตามนโยบายกาหนดค่าตอบแทนที่บริษัทได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจะคานึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
เทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
7.4.2 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี ้
1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรู ค้ วามสามารถ และมีคุณภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั บริษัทได้
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
4) เป็ นอัตราที่เทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน
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ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้กาหนดให้มีค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้
ประชุมกรรมการ ดังนี ้
ค่าเบีย้ ประชุม (บาท/ครั้ง)

ตาแหน่ง

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ซึง่ มิได้เป็ นประธาน
คณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน หรือกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน หรือพนักงานบริษัท
กรรมการบริษัทที่เป็ นพนักงานบริษัท

ค่าตอบแทน การประชุม
การประชุม
รายเดือน คณะกรรมการ การประชุม
การประชุม
(บาท/เดือน) สรรหาและ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ถอื หุ้น
กาหนด
ตรวจสอบ
บริษัท
ค่าตอบแทน
40,000
15,000
15,000
30,000
15,000
10,000
10,000
25,000
10,000
10,000
10,000
-

15,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

15,000

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000

-

ทัง้ นี ้ สาหรับกรรมการบริษัทที่ดารงตาแหน่งกรรมการชุดย่อยด้วย ให้ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนเพียงตาแหน่งเดียว โดยในกรณีที่
ค่าตอบแทนรายเดือนของตาแหน่งต่างๆ มีอัตราที่เท่ากัน ให้ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนในตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่ง แต่ในกรณี ที่
ค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าวมีอตั ราที่ไม่เท่ากัน ให้ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนในตาแหน่งที่มีอัตราสูงกว่า
นอกจากนี ้ ค่าตอบแทนกรรมการจะมีทงั้ หมด 2 รู ปแบบ คือ (1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ ประชุม ตามตารางด้านบน
และ (2) โบนัส อย่างไรก็ดี ค่าตอบแทนทัง้ สิน้ ใน (1) และ (2) จะไม่เกิน 4,800,000 บาทต่อปี โดยหากยังมีวงเงินที่เหลือจากค่าตอบแทน
ตาม (1) ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรส่วนกันเองในส่วนของโบนัสตาม (2)

S.KIJCHAI ENTERPRISE

34

ทัง้ นี ้ รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สาหรับปี 2562 และ ปี 2563 เป็ นดังนี ้
รายชื่อ

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
*

ดร.สุวทิ ย์ ธนียวัน
นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ
นายวิชยั แสงวงศ์กิจ
นายชัยวัฒน์ ทวีพิรยิ ะ
นายสงวน แสงวงศ์กิจ
นายสุพจน์ มัสยามาศ
นายสมนึก แสงวงศ์กิจ
น.ส.กนกพร อารยะปราการ
น.ส.อรวรรณ แสงวงศ์กิจ
นายธะเรศ โปษยานนท์
พล.ต.ท.สัญชัย ไชยอาพร
นายทิวฒ
ั น์ รัตนเกตุ
น.ส.วิชตุ า แสงวงศ์กิจ*
รวม

ค่าตอบแทน ปี 2562 (บาท)

ค่าตอบแทน ปี 2563 (บาท)

705,000
300,000
40,000
300,000
300,000
30,000
300,000
40,000
60,000
610,000
540,000
490,000
20,000
3,735,000

765,000
330,000
60,000
340,000
340,000
60,000
340,000
60,000
80,000
660,000
590,000
530,000
20,000
4,175,000

น.ส.วิชตุ า แสงวงศ์กิจ เป็ นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย แต่ไม่ได้เป็ นกรรมการบริษัท

(2)

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจา
ทุกปี เพื่อนาผลประเมินมาประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ัดการในรู ปแบบของเงิ นเดือน โบนัส
และ/หรือ ผลตอบแทนอื่น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและเทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่อยูใ่ นภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน
(3)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในฐานะผูบ้ ริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผบู้ ริหารได้รบั จากการดารงตาแหน่งกรรมการ) ประกอบด้วย
เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และกองทุนสารองเลีย้ งชีพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูบ้ ริหาร
จานวน 8 ท่าน ดังมีรายชื่อปรากฎตามหัวข้อ 7. “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย 7.2 “ผูบ้ ริหาร” รวมทัง้ สิน้ 29.56 ล้านบาท
รายการ

ปี 2562

ปี 2563

จานวนคน
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

8
18.661/

8
29.562/

หมายเหตุ:

1/
2/

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ยโบนัสที่คาดว่าจะจ่ายสาหรับงวดปี 2562
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ยโบนัสที่คาดว่าจะจ่ายสาหรับงวดปี 2563

7.4.3 ค่าตอบแทนอืน่
(1) ค่าตอบแทนอืน่ ของกรรมการ
- ไม่มี (2) ค่าตอบแทนอืน่ ของผู้บริหาร
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผบู้ ริหาร ประกอบด้วย กองทุนสารองเลีย้ งชีพ ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ ในเดือนกันยายน 2559 โดยเปิ ด
ให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ตามทางเลือกที่คณะกรรมการกองทุนกาหนด ซึง่ มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี ้ ตรา
สารทุน และตราสารหนีผ้ สมตราสารทุน
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7.5 บุคลากร
7.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)
บริษัทให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งค่าตอบแทน
พนักงาน (ไม่รวมค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เบีย้ ขยัน ค่าตาแหน่ง ค่าวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายในการ
ทางานนอกสถานที่ และที่พักพนักงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานทัง้ หมด 265 คน และบริษัทได้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให้พนักงาน จานวนทัง้ สิน้ 71.77 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวนพนักงานของบริษัทสามารถแบ่งตามฝ่ ายงานหลักๆ ได้ดงั นี ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ฝ่ าย

จานวนพนักงาน (คน)
169
31
12
16
11
2
21
3

- ฝ่ ายผลิต
- ฝ่ ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ
- ฝ่ ายคลังสินค้าและพัสดุ
- ฝ่ ายขายและการตลาด
- ฝ่ ายบัญชี – การเงิน
- ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
- แผนกจัดซือ้
รวม

265

7.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานในปี ที่ผา่ นมา
-ไม่มี7.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่อยูใ่ นองค์กร และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู ้ ความ
เชี่ยวชาญและสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้สาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งบุคลากรในองค์กรจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่โดยยึดมั่นถึงคุณธรรม จริยธรรม
และคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมขององค์กรเป็ นหลักสาคัญ โดยแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษั ทจัดให้มีการอบรมทัง้ ภายในและภายนอก
บริษัท โดยการอบรมภายในจัดขึน้ โดยแผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทเพื่อเป็ นการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สาหรับการอบรมภายนอก แผนกทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผูต้ ิดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานบริษั ทได้
มีโอกาสพัฒนาทักษะและความรูท้ ี่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริหาร
8. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
1. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน
ตาแหน่งปั จจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
24 กุมภาพันธ์ 2558
อายุ
66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of lllinois
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of lllinois
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 24/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 244/2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) ปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรขัน้ สูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 7 จากสถาบันพระปกเกล้า
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท -ไม่มีประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2558 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
2557 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท บิก๊ คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
2558 - 2559
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
 บริษัทจากัด / ห้างหุน้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท โตโยตรอน แอ็ซเซมบลิ จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อีโอ โซลูช่นั จากัด
ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท อีโอ ไลฟ์ เมด จากัด

2. นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริษัทผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
28 กันยายน 2553
อายุ
64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 118/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 0.02 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
 บริษัทจากัด / ห้างหุน้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท สยามอิ่มดี จากัด
2563 - ปั จจุบนั
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุน้ ส่วน ส.กิจชัยคอนกรีต จากัด
2561 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด
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2560 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2540 - ปั จจุบนั
2537 - ปั จจุบนั
2532 - ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท ส.กิจชัย แคปปิ ตอล จากัด
บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จากัด
บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จากัด
บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
บริษัท เออร์เบิน ฮานน์ จากัด
บริษัท ระยองฟุตบอลคลับ จากัด
บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี จากัด
บริษัท เอส.อี.พี.เวิรล์ ไวด์ จากัด
บริษัท ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล จากัด
บริษัท ไทยอีสเทิรน์ วูด้ (1987) จากัด
บริษัท ส.กิจชัย จากัด

3. นายวิชัย แสงวงศ์กิจ
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริษัทผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
28 กันยายน 2553
อายุ
60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ SEC/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 227/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
 บริษัทจากัด / ห้างหุน
้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ที.วาย.บี จากัด
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย แคปปิ ตอล จากัด
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จากัด
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ จากัด
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เออร์เบิน ฮานน์ จากัด
2549 - ปั จจุบนั
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุน้ ส่วน ส.กิจชัยคอนกรีต จากัด
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.พลายวู๊ด จากัด
2540 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล จากัด
2539 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี จากัด
2539 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ไทยอีสเทิรน์ วูด้ (1987) จากัด
2532 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย จากัด
2558 - 2559
กรรมการ
บริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร์ จากัด
2535 - 2559
กรรมการ
บริษัท สหกิจแกลง จากัด
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4. นายชัยวัฒน์ ทวีพิริยะ
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริษัทผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
10 พฤศจิกายน 2557
อายุ
60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.56) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 118/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 218/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุน่ ที่ 3 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
 บริษัทจากัด / ห้างหุน้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2563 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท สยามอิ่มดี จากัด
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล จากัด
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย จากัด
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จากัด
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด
2559 - ปั จจุบนั
ประธาน
กลุม่ อุตสาหกรรมไม้อดั ไม้บาง และวัสดุแผ่น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2549 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย คอนกรีต จันทบุรี จากัด

5. นายสงวน แสงวงศ์กิจ
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริษัทผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
10 พฤศจิกายน 2557
อายุ
48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ SEC/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 201/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ. รุน่ ที่ 5/2561) จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 30 (วตท.30)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 6.83 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
 บริษัทจากัด / ห้างหุน้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2563 - ปั จจุบนั
ประธาน
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด
2560 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท แกรนด์ เอสดับเบิลยูแอล จากัด
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท สหกิจตราด จากัด
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2558 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2535 - ปั จจุบนั

กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ

บริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร์ จากัด
บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
บริษัท ส.พลายวู๊ด จากัด
บริษัท สหกิจแสนตุง้ จากัด
บริษัท สหกิจแกลง จากัด

6. นายธะเรศ โปษยานนท์
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
24 กุมภาพันธ์ 2558
อายุ
56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท สาขาการตลาด Webster University
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Eastern Kentucky University
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 74/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 183/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ ที่ 5 จากสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ 33/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ 7/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท -ไม่มีประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
บริษัท ไทยรีประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
กรรมการการลงทุน
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2551 – 2563
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
2553 - 2557
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
 บริษัทจากัด / ห้างหุน
้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท แคช สไปร์ จากัด
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท พี 3 เอ็น จากัด
2563 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ครอป พาวเวอร์ จากัด
2553 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เพอร์เฟค กริลล์ จากัด
2542 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท มิชชั่น ซัคเซต (2005) จากัด
2561 - 2563
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
บริษัท แอมแพค โฮลดิง้ จากัด
2557 - 2561
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มาร์ช พีบี จากัด

7. พล.ต.ท.สัญชัย ไชยอาพร
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
24 กุมภาพันธ์ 2558
อายุ
63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
S.KIJCHAI ENTERPRISE

40

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 111/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน่ 21/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุน่ 8/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.53) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กระทรวงกลาโหม
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท -ไม่มีประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2557 - 2562
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด (มหาชน)
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 บริษัทจากัด / ห้างหุน
้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2559 – 2560
จเรตารวจ (สบ.8)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2553 - 2559
รองผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจภูธรภาค 2
สานักงานตารวจแห่งชาติ

8. นายสมนึก แสงวงศ์กิจ
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
14 กันยายน 2559
อายุ
54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอแกลง
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 136/2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 6.56 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
 บริษัทจากัด / ห้างหุน้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท สหกิจตราด จากัด
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท สหกิจไบโอเพาเวอร์ จากัด
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท สหร่วมทุน 2014 จากัด
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอส เค แกรนด์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
2535 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท สหกิจแกลง จากัด

9. นายสุพจน์ มัสยามาศ
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
10 พฤศจิกายน 2557
อายุ
52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขากลุม่ เทคโนโลยีการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 118/2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 1.09 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
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ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายวิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ
 บริษัทจากัด / ห้างหุน
้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2555 - 2558
ผูจ้ ดั การทั่วไป
2545 - 2556
กรรมการ
2540 - 2555
ผูจ้ ดั การทั่วไป

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จากัด (ชื่อเดิมของบริษัท)
บริษัท สยามเฮงเจริญ กาจัด
บริษัท ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล จากัด

10. นางสาวกนกพร อารยะปราการ
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
14 กันยายน 2559
อายุ
34 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- Faculty of Education majoring in Chinese Language Teaching, Beijing lianhe University
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 136/2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด
 บริษัทจากัด / ห้างหุน
้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ส.กิจชัย กรีน เพาเวอร์ จากัด
2556 - 2558
Marketing Executive
บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จากัด (ชื่อเดิมของบริษัท)
2555 - 2556
Sourcing Manager
บริษัท ส.กิจชัย จากัด

11. นางสาวอรวรรณ แสงวงศ์กิจ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน /
ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) / กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
9 มีนาคม 2558
อายุ
32 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 136/2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- TLCA Executive Development Program (EDP) class of year 2019
- อบรมพัฒนาความรูต้ อ่ เนื่องด้านงานบัญชี 6 ชั่วโมง/ปี
ปี 2562 หลักสูตรสรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สาคัญของ TFRS (ฉบับปรังปรุง) รุน่ ที่ 2/2562 จานวน 6 ชั่วโมง สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2563 หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ รุน่ ที่ 1/2563 จานวน 7 ชั่วโมง สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 0.04 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ตาแหน่งปั จจุบัน
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ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
 บริษัทจากัด / ห้างหุน
้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2562 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2556 - 2557
Financial Manager
2553 - 2554
Marketing Executive

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ที.วาย.บี จากัด
บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จากัด (ชื่อเดิมของบริษัท)
บริษัท ส.กิจชัย จากัด

12. นายทิวัฒน์ รัตนเกตุ
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
24 เมษายน 2561
อายุ
64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 151/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท: -ไม่มีประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
 บริษัทจากัด / ห้างหุน
้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2558 - 2560
สาธารณสุขอาเภอ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแกลง จังหวัดระยอง
2555 - 2558
สาธารณสุขอาเภอ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
2552 - 2555
สาธารณสุขอาเภอ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
2551 - 2552
สาธารณสุขอาเภอ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

13. นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
26 กุมภาพันธ์ 2561
อายุ
30 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 139/2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 290/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 0.21 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
2557 - 2561
ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
 บริษัทจากัด / ห้างหุน
้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2562 – ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ที.วาย.บี จากัด
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด
2556 - 2557
ผูอ้ านวยการ
บริษัท ส.กิจชัย จากัด
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14. นางกิติยา นีบเลอร์
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
25 มิถนุ ายน 2562
อายุ
37 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท สาขา MSc in International Trade and Logistics สถาบัน Oxford Brookes University
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 0.15 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2562 - ปั จจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
2560 - ปั จจุบนั

กรรมการบริหาร

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)

2556 - 2562

ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)

 บริษัทจากัด

/ ห้างหุน้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2552 - 2555
Marketing Executive

บริษัท ส.กิจชัย จากัด

2549 - 2550

บริษัท ส.กิจชัย จากัด

Financial Assistance

15. นางสาววิชุตา แสงวงศ์กิจ
ตาแหน่งปั จจุบัน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหาร
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
9 พฤษภาคม 2562
อายุ
30 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- Exchange Students Program, School of Political Science and Economics, Meiji University, Japan (March 2012 – June 2013)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 169/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ร้อยละ 0.13 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2562 - ปั จจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหาร
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
2561 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
2559 - ปั จจุบนั
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
2561 - 2562
ผูอ้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
2558 - 2562
ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
 บริษัทจากัด

/ ห้างหุน้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2556 - 2557
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จากัด (ชื่อเดิมของบริษัท)

16. นายธีรวิทย์ หนูสง
ตาแหน่งปั จจุบัน
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
9 มีนาคม 2558
อายุ
48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท -ไม่มี-

S.KIJCHAI ENTERPRISE

44

ประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด

2558 - ปั จจุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต

บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)

 บริษัทจากัด

/ ห้างหุน้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2556 - 2558
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
2547 - 2556
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต

บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จากัด (ชื่อเดิมของบริษัท)
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จากัด

17. นางสาวพัชสนันท์ เสนุชัย
ตาแหน่งปั จจุบัน
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน / ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
27 มิถนุ ายน 2559
อายุ
44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- อบรมพัฒนาความรูต้ อ่ เนื่องด้านงานบัญชี 6 ชั่วโมง/ปี
ปี 2562 - หลักสูตร “ก้าวทันร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16)” (6.30 ชม.) จากบริษัท เอ็มเอ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
- หลักสูตร “ทาความเข้าใจกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 9, TAS32 และ TFRS 7)” (6.30 ชม.)
จากบริษัท เอ็มเอ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จากัด
- หลักสูตรภาษีสาหรับนักบัญชี ภาษีอากรทัง้ ระบบ (จังหวัดระยอง) (6 ชม.) จากบริษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
ปี 2563 - หลักสูตรการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จา่ ย ผลกระทบต่อการคานวณกาไรสุทธิ (6 ชม.) จากบริษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
- หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการงานทางด้านบัญชีและประเด็นที่นกั บัญชีตอ้ งระมัดระวัง สาหรับธุรกิจที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน BOI
(6 ชม.) จากบริษัท ฝึ กอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท -ไม่มีประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2559 - ปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
2554 - 2556
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ชลบุรี จากัด (มหาชน)
 บริษัทจากัด / ห้างหุน
้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2556 - 2559
กรรมการและผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
บริษัท ซีแพนเนล จากัด

18. นางสาวจุไรรัตน์ อาจวิชัย
ตาแหน่งปั จจุบัน
เลขานุการบริษัท
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
9 สิงหาคม 2561
อายุ
27 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท -ไม่มีประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2561 - ปั จจุบนั
เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท /
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 บริษัทจากัด / ห้างหุน
้ ส่วนจากัด / อืน่ ๆ
2560 - 2561
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุป๊ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2559 - 2560
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
บริษัท ไทยเนเชอรัลโฟม จากัด
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19. นางสาวจุไรรัตน์ ลีไ้ พโรจน์กุล
ตาแหน่งปั จจุบัน
เลขานุการบริษัท
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
9 สิงหาคม 2561
อายุ
26 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท -ไม่มีประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2561 - ปั จจุบนั
เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท /
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

20. นางสาวอัจฉริยะ ชาญด้วยกิจ
ตาแหน่งปั จจุบัน
เลขานุการบริษัท
วันทีไ่ ด้รับแต่งตัง้
26 กุมภาพันธ์ 2563
อายุ
24 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม
- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท -ไม่มีประสบการณ์การทางานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (ช่วงเวลา / ตาแหน่ง / บริษัท)
 บริษัทมหาชนจากัด
2563 - ปั จจุบนั
เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท /
บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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การกากับดูแลกิจการ
9.
9.1

การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทคานึงถึงความสาคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance)
โดยกาหนดเป็ นนโยบายเพื่อให้การดาเนินธุรกิจบริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่
ผูล้ งทุน โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ของตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน ก.ล.ต. และข้อแนะนา
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีการสื่อสารให้กับผูบ้ ริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบตั ิมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายเป็ นประจาทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้มีการนานโยบายไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท และสภาวการณ์และการดาเนินงานของบริษัทอยูเ่ สมอ ซึ่ง บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลให้กบั
สาธารณะและผูถ้ ือหุน้ อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ บริษัทยังให้ความสาคัญต่อ ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหาร
ความเสีย่ ง บริษัทพยายามควบคุมและบริหารความเสีย่ งอย่างใกล้ชิดและคานึงถึงเรือ่ งจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยดารงไว้ซงึ่ ความ
เป็ นธรรมต่อคูค่ า้ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกๆ กลุม่ ซึง่ มี รายละเอียดดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกราย รวมทัง้ การได้รบั ข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนัน้
คณะกรรมการบริษัทจึงกาหนดแนวทางปฏิบตั ิเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน เช่น บริษัทจะแจ้งให้ผู้
ถือหุน้ ทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าการดาเนินงานของกิจการอย่างสม่าเสมอ โดยการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือช่องทางอื่นๆ
1.1

การประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ภายใน 120 วันนับจากวันปิ ดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท และการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ คราวอื่นที่เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมเพิ่มตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยบริษัทได้เปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระในการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า
ซึ่งแจ้งผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดให้มีที่
ปรึกษากฎหมาย เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นทางกฎหมาย และเป็ นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอด
การประชุม รวมถึงการจัดให้ผสู้ อบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมในวาระการพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัททุกครัง้
และหากมีวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซบั ซ้อนและเข้าใจยาก บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมประชุมเพื่อชีแ้ จงข้อมูล
ต่อที่ประชุม รวมถึงการตอบข้อซักถามจากผูถ้ ือหุน้
นอกจากนี ้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริษัท เป็ นผูด้ าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ และบริษัทจะนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
วาระการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน พร้อมทัง้ ประกาศลงหนังสือพิมพ์ถึงการเรียก
ประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า โดย
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ จะระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม วาระการประชุม ข้อมู ล วัถตุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละ
วาระที่เสนอ พร้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ
1.2 การดาเนินการในวันประชุม
บริษัทจะเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และเปิ ดรับลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อ นการ
พิจารณาวาระสุดท้าย โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ผถู้ ือหุน้ ตลอดการประชุม
และก่อนเริม่ การประชุม บริษัทจะจัดให้มีการแนะนาคณะกรรมการ คณะผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และจะ
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แถลงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท การดาเนินการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ และเมื่อมีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะ
เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและซักถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระนัน้ ๆ อย่างเท่าเทียมกันและให้เวลา
อภิปรายอย่างเหมาะสม สาหรับวาระการเลือกตัง้ คณะกรรมการ บริษัทจะจัดให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล
1.3 การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถอื หุ้น
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจะถูกจัดทาขึน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผูถ้ ื อหุน้ ตรวจสอบได้ ทัง้ นีใ้ น
รายงานการประชุมจะบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนนและ
วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รายละเอียดมติที่ประชุม พร้อมคะแนนเสียงที่เห็นด้วยไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง ในทุกวาระที่ตอ้ งมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนการสรุ ปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อ
ซักถามที่เป็ นสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานผลการลงคะแนนของแต่ ละ
วาระในการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
บริษัทให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูล้ งทุน
สถาบัน ผูล้ งทุนต่างชาติ และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม จึงได้
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1

การให้ข้อมูลก่อนการประชุม
บริษัทได้จดั ทาและจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ และได้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายและ
กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด โดยบริษัทได้จดั ทาหนังสือเชิญประชุ มและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทัง้ นี ้ ก่อนการประชุมจะมีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและสิทธิการออกเสียงให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทราบ
โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อ “สิทธิของผูถ้ ือหุน้ ”
2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่วนน้อย
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยใช้สทิ ธิของตนเองเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นการล่วงหน้าในเวลาอันสมควรก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ตามหลักเกณฑ์ เงื่ อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียด
หลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการให้ผู้
ถือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม
และลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจัดทาหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผถู้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และ
ได้จัดส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทัง้ ระบุเอกสารหรือหลักฐาน ขัน้ ตอนในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน
เพื่อให้จดั เตรียมได้อย่างถูกต้อง อีกทัง้ บริษัทได้จดั ให้มีบคุ คลที่เป็ นอิสระร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ และได้เปิ ดเผยเรือ่ งดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วย
2.3 การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็ นไปตามการหลักการกากับดูแลกิจการ บริษัทจึงกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อที่ 9.5 “การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน”
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2.4

การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
บริษัทกาหนดให้กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสียงในเรื่องนัน้ และตาม
ระเบียบปฏิบตั ิในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันยังกาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทจัดทารายงานการมีสว่ นได้เสีย
ของตนหรือ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งและแจ้ง ให้บ ริษั ททราบ เพื่ อ ให้บ ริษั ท มี ข ้อ มูลสาหรับ ใช้ป ระโยชน์ในการด าเนิ น การตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมถึงให้หลีกเลีย่ งการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และกาหนดไว้อีกด้วยว่าผูม้ ีสว่ นได้เสียกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่สามารถเป็ นผูอ้ นุมตั ิหรือออกเสียง
ลงมติในเรือ่ งดังกล่าว
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ก าหนดแนวทางอย่ า งชัด เจนในการฏิ บัติ ต ามกฏหมาย ระเบี ย บ และข้อ บัง คับ ของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด และทบทวน สอบทานการ
ปฏิบตั ิตามนโนบายการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายสามารถมั่นใจว่าได้รบั การปฏิบตั ิและใช้สิทธิที่มีของ
ตนเองได้อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงไม่มีการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันและการซือ้ ขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และการกระทาผิดเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการ และผูบ้ ริหาร จึงแสดงให้เห็นได้ว่า
แนวนโยบายหรือแนวปฏิบตั ิที่บริษัทกาหนดไว้มีประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเรือ่ งดังกล่าวอย่างเหมาะสม
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทเคารพในสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย และได้กาหนดเป็ นแนวปฏิบตั ิไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
สิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย ไม่ว่าจะเป็ น ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ผูบ้ ริหาร ลูกค้า กิจการคู่คา้ เจ้าหนี ้ ตลอ ดจนสังคม
จะได้รบั การดูแล นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผูม้ ีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้
ด้วยดี มีความมั่นคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย เพื่อสร้างความสาเร็จในระยะยาว โดยบริษัทมีนโยบายและแนว
ทางการปฏิบตั ิ ดังนี ้
3.1 ผู้ถอื หุ้น
บริษัทมุง่ มั่นที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม ยึดหลักการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และ
จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างสม่าเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน พร้อมทัง้ กากับดูแลป้องกันมิให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหาประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยในทางมิชอบ รวมถึงการบริหารจัดการ
ปั จจัยความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ปกป้องดูแลทรัพย์สนิ ของบริษัท และบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่าง
ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อสร้างผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมให้แก่ผถู้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน ด้วยผลการ
ดาเนินงานที่ดีอย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ บรรลุเป้าหมายของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างความเติบโตแก่ธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
3.2 พนักงาน
บริษัทมีนโยบายว่าพนักงานต้องได้รบั การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม และเหมาะสม ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ
และการพัฒนาศักยภาพ พร้อมทัง้ ด้านปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางาน โดยค่าตอบแทนของพนักงาน บริษัทมีการ
พิจารณาจากความสามารถ ประสิทธิภาพ และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นสาคัญ โดยสอดคล้องกับผลประกอบการ
ของบริษัท และสามารถเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน สวัสดิการที่พนักงานจะได้รบั อย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงกัน
เช่น ประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น สาหรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทได้จดั ให้พนักงานเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่หลากหลายทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ ความสามารถ นอกจากนี ้
บริษัทยังกาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้ความมั่นใจกับพนักงาน
ในเรือ่ งของคุณภาพชีวิต โดยบริษัทมุง่ มั่นในการควบคุมปั จจัยเสีย่ งที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทางานทัง้ ในส่วน
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สานักงานและส่วนโรงงาน รวมถึงปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดให้มีการเก็บสถิติ
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ เพื่อนามาวิเคราะห์และปรับปรุ งมาตรฐานด้านความปลอดภัย ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมี
ระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อดูแลสุขภาพพนักงานไม่ให้เป็ นโรคเนื่องจากการทางานอย่างสม่าเสมอ
และจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กบั พนักงานทุกคนเป็ นประจาทุกปี
3.3 ลูกค้า
บริษัทมุง่ มั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้า และ
ดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้า อย่างดีที่สดุ โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า จัดให้มีแบบประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้า ซึง่ เป็ นข้อมูลสาคัญในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี ้ บริษัทได้
จัดให้มีช่องทางสาหรับรับเรือ่ งร้องเรียนจากลูกค้า ซึง่ จะทาให้บริษัทสามารถเข้าไปดูแลและแก้ปัญหาได้อย่างทันถ่วงที พร้อม
ทัง้ ไม่หยุดนิ่งและหาแนวทางป้องกัน แก้ไข จนถึงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่าง
ยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี อีกทัง้ สนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กบั ลูกค้าต่อไปในอนาคต
3.4 คู่ค้า
บริษัทยึดถือและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและข้อตกลงตามสัญญา โดยมุ่งที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาค
โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทและได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย
3.5 คู่แข่งทางการค้า
บริษัทมุ่งมั่นที่จะทาการค้าและแข่งขันทางธุรกิจ ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความ
เป็ นธรรมอีกทัง้ สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็ นธรรม
3.6 เจ้าหนี้
บริษัทปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีท้ กุ รายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และยึดมั่นในการปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไข ข้อกาหนด และ
ข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กบั เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีความตระหนักถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน โดยให้การสนับสนุนการจ้างงานและสร้างโอกาส
ให้กบั ชุมชน ให้ความสาคัญกับการร่วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกือ้ กูลสังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม รวมถึงการบริจาค
เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง สาหรับด้านสิง่ แวดล้อม บริษัทมุ่ งเน้นการดาเนินงานในกระบวนการผลิตให้เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนมากที่สดุ และสร้างความตระหนักและจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ผ่านการอบรม การจัดกิจกรรม การรณรงค์ภายในองค์กร รวมถึงบริษัทยังได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็ น
มาตรฐานที่เป็ นแนวทางให้บริษัทจัดระบบการจัดการเพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ ตลอดจนบริษัทจัดให้
มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานดังกล่าวด้วย นอกจากนี ้ บริษัทยังตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิ ภาพและยั่งยืน โดยได้ศึก ษา พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทนั สมัยเพื่อให้การใช้
ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตได้อย่างสูงสุดและเต็มประสิทธิ ภาพ โดยการดาเนินการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น มี
รายละเอียดตามหัวข้อ 10. “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
การแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการมีมาตรการสาหรับผูม้ ีสว่ นได้เสียในการแจ้ง เบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน ต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับ
การทาผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีกลไกคุม้ ครอง
สิทธิของผูแ้ จ้งเบาะแส ซึง่ บริษัทถือว่าข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนเป็ นความลับ โดยจะปกป้องข้อมูลดังกล่าวเป็ นความลับและ
ไม่เปิ ดเผยต่อบุคลอื่น รวมถึงจะได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสมจากบริษัท ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน
อีเมล
: skn@kijchai.co.th
ไปรษณีย ์
: บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 99/9 หมูท่ ี่ 7 ตาบลห้วยยาง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
อย่างไรก็ดี จากแนวทางของบริษัทที่ม่งุ มั่นที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
มั่นใจได้วา่ สิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายจะได้รบั การปฏิบตั ิที่เสมอภาคและเป็ นธรรม โดยในปี 2563 บริษัทไม่ได้รบั การแจ้งเบาะแสหรือ
การร้องเรียนแต่อย่างใด
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
ผูถ้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท โดย
เนือ้ หาจะประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ลา่ สุด ข้อมูลทางการเงิน หนังสือเชิญประชุม งบการเงิน และสิง่ ตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด
คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญถึงการเปิ ดเผยข้อมูลและจัดให้มีการเปิ ดเผยสาระสนเทศทัง้ ที่เป็ นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียของบริษัทได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียม
กัน ตลอดจนสารสนเทศที่สาคัญของบริษัท อาทิ วัตถุประสงค์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โครงสร้างการถือหุน้ สิทธิในการออก
เสียง รายชื่ อและข้อมูลการถือหุน้ ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผูบ้ ริหาร รวมทัง้ เปิ ดเผยในรายงานประจาปี
เกี่ ย วกับ จานวนครัง้ ที่ กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่า นเข้า ร่ว มประชุม ตลอดจนประวัติข องคณะกรรมการและผู้บริหาร
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็ นรายบุคคล รายงานข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นกั ลงทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทัง้ ที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นและ
ผูท้ ี่สนใจจะถือหุน้ ในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัท เป็ นต้น
นอกจากนี ้ บริษั ท ได้จัด ให้มี ห น่ว ยงานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์เ พื่ อ ท าหน้า ที่ ติ ด ต่อ สื่อ สารให้ข ้อ มูลกับ นัก ลงทุน ผู้ถื อ หุ้น แล ะ
นักวิเคราะห์ โดยเปิ ดเผยช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในปี 2563
บริษัทจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน (Analyst Meeting) จานวน 3 ครัง้ และจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุน
(Opportunity Day) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 จานวน 1 ครัง้
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่ นร่วมในการกาหนด และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลสูง สุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ รวมทัง้ ดูแลให้มีกระบวนการประเมินความ
เหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสีย่ ง การรายงานทางการเงินของทัง้ บริษัท และมีการติดตามผล
การดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีจานวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ ายบริหาร และกรรมการ
ที่ไม่ได้มาจากฝ่ ายบริหาร โดยมีกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นอิสระไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ซึ่งไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ
จึ ง ถื อ เป็ น การถ่ ว งดุล ของกรรมการที่ เ ป็ น ผู้บ ริ ห ารอย่ า งเหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุด ย่ อ ยและคณ ะ
กรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษัทด้วย โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ปรากฏตามหัวข้อที่ 9.2

51

ANNUAL REPORT 2020

5.1

ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และนาเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นประจาทุกปี โดยคานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละ
คน และมีอตั ราที่เทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและดาเนินการประชุม รวมถึง นาส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจากัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทัง้ กาหนดให้กรรมการมีหน้าที่ตอ้ งเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครัง้ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็ น นอกจากนี ้ บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้
5.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการให้มีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัท
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี ทัง้ นี ้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ รวมทัง้ ได้ใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทาและดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
5.4 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยใช้แบบ
ประเมินที่บริษัท ปรับปรุ งจากตัวอย่างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 1) แบบประเมินผลการ
ปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อ ยแบบรายคณะ และ 2) แบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล และทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยตามแบบประเมินดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในปี 2563 ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก และผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากเช่นกัน นอกจากนี ้ กรรมการผูจ้ ัดการจะต้องได้รบั การ
ประเมินผลงานจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึง่ ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก
อย่างไรก็ดี บริษัทจะรวบรวมผลการประเมินเพื่อเสนอให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้รว่ มกันพิจารณา
ผลงานและปั ญหา ซึ่งผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการจะทาการวิเคราะห์และหาข้อสรุ ปเพื่อกาหนดมาตรการในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการต่อไป
5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง โดยสนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
เข้าร่วมอบรม สัมมนา และพัฒนาความรูใ้ นหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้าที่ กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฯลฯ เพื่อ
เป็ นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและผูบ้ ริหาร อีกทัง้ เป็ นการพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ และนาความรูแ้ ละประสบการณ์มาปรับใช้กบั การปฏิบตั ิงานและ
พัฒนาให้เป็ นประโยชน์กบั บริษัทต่อไป
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จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Ethics)
บริษัทได้กาหนดให้มีจริยธรรมทางธุรกิจที่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
1. ประกอบธุรกิจกับคูค่ า้ และคูแ่ ข่งทางการค้าบนพืน้ ฐานของความซื่อสัตย์สจุ ริตและอยูบ่ นหลักการที่เป็ นธรรม
2. ยึดถือเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยหลีกเลี่ยงการตีความทางกฎหมายใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับจริยธรรม
ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว
3. เพื่อธารงไว้ซงึ่ ชื่อเสียงของบริษัทและของธุรกิจ ห้ามเผยแพร่ขอ้ มูลภายในบริษัท ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยัง
บุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ไม่ได้ผา่ นการกลั่นกรองหรือตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัท
4. ในกรณี ที่เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องดาเนินวิธีการแก้ไขโดยใช้กระบวนการเจรจาร่วมกับการใช้กลไก
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะในเรือ่ งดังกล่าว
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ ของบริษัท และ
บริษัทต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการขัดแย้งซึง่ ผลประโยชน์ระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้องขึน้ การกระทาและการตัดสินใจของผูบ้ ริหารหรือพนักงาน
ของบริษัทต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นก่อนผลประโยชน์ของตนเสมอ ในการนี ้ หากเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์
ขัดกัน หรือเมื่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่อาจนาไปสูผ่ ลประโยชน์ขดั กัน ให้บคุ คลดังกล่าวแจ้ง
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์นนั้ ๆ ด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส
9.2

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการบริหาร
1. คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ มีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สจุ ริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กาหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงนามในอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท รวมถึงชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ และกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
4. วางโครงสร้างองค์กร และกาหนดตาแหน่งหน้าที่ (Organization Chart) ของบริษัท รวมทัง้ ปรับปรุ งแก้ไขตามความ
เหมาะสม
5. แต่งตัง้ เลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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6. กาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน และกากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดาเนินการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี ของบริษัท ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ ายบริหาร และพิจารณา
แนวโน้มระยะต่อไปของปี
8. กาหนดกรอบและนโยบายสาหรับการกาหนดเงินเดือน การปรับขึน้ เงินเดือน การกาหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และ
บาเหน็จรางวัลของพนักงานในบริษัท
9. ดาเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ที่เชื่อถือได้ รวมทัง้ ดูแลให้มี
ระบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
10. พิจารณาอนุมตั ิการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดาเนินการใดๆ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
11. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ในกรณีที่ขนาด
ของรายการไม่ตอ้ งได้รบั การอนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ) ของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
12. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
13. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีสว่ นได้เสียกับบริษัท
14. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสีย่ งและติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
15. กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รปั ชั่น และจัดให้มี
การปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
16. จัดทารายงานประจาปี และรับผิดชอบต่อการจัดทาและเปิ ดเผยงบการเงิ นเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิ นและผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
17. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
18. พิจารณาและอนุมตั ิกิจการอื่นๆ ที่สาคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดาเนินการนัน้ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทและผูไ้ ด้เสียทุกกลุม่ ของบริษัทอย่างเป็ นธรรม
19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทัง้ นี ้
การมอบอานาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็ นการมอบอานาจหรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการหรือผูร้ บั มอบอานาจจาก
กรรมการสามารถอนุมัติ ร ายการที่ ต นหรือ บุค คลที่ อ าจมีค วามขัด แย้ง มี ส่ว นได้เ สีย หรือ อาจมี ค วามขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม
และมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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4. พิ จ ารณา คัด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ง บุค คลซึ่ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ ท าหน้า ที่ เ ป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทและมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
6. ให้มี อ านาจเชิ ญ กรรมการ ผู้บ ริ ห าร หัว หน้า หน่ ว ยงาน หรื อ พนัก งานของบริ ษั ท หารื อ หรื อ ตอบข้อ ซัก ถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชี พอื่นใด เมื่อเห็นว่าจาเป็ นด้วย
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทาอยูเ่ ป็ นประจา เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังต่อไปนี ้
ก) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้
อย่างชัดเจน
ข) รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
ค) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
10. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทาดังต่อไปนี ้ ซึง่ อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข) ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสาคัญในระบบการควบคุม
ภายใน
ค) ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารแล้วว่าต้องดาเนินการปรับปรุง
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แก้ไข เมื่อครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้รว่ มกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ไข
ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
11. ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของ
บริษัทได้กระทาความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทรับทราบ เพื่อดาเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้า ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ
ตรวจสอบเบือ้ งต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผูส้ อบบัญชีทราบภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี ทัง้ นี ้ พฤติการณ์อนั ควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นนั้ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
12. กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัท
และฝ่ ายบริหารในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง
13. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมให้ความ
เสีย่ งโดยรวมของบริษัทอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
14. กากับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของ
นโยบาย และระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
15. รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการความเสีย่ งที่สาคัญ การประเมินสถานะความเสีย่ ง การบริหารความ
เสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ในการดาเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกันและสิ่งที่ตอ้ งดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข ในกรณีที่มี
เรือ่ งสาคัญซึง่ กระทบต่อบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
16. มีอานาจในการจัดตัง้ คณะทางานเพื่อทาหน้าที่ดา้ นบริหารความเสีย่ ง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
17. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบาย
การบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริหาร ทบทวน
ร่วมกับผูบ้ ริหารของบริษัท ในรายงานสาคัญๆ ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ รายงานและบท
การวิเคราะห์ของฝ่ ายบริหาร เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ นายธะเรศ โปษยานนท์ เป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละประสบการณ์ที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานงบการเงินได้ โดยนายธะเรศ
โปษยานนท์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิ จ จาก Eastern Kentucky University สหรัฐอเมริกา และระดับ
ปริญญาโท สาขาการตลาด จาก Webster University สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทางานเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในหลากหลาย
ประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจค้าปลีก เป็ นต้น
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ด้านการสรรหา
1. กาหนด หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหาบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณา
กรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดารงตาแหน่งต่อ หลักเกณฑ์การประกาศรับสมัค รตาแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การเปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอชื่ อกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษัทภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจาก
ทาเนียบกรรมการอาชี พหรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่ อบุคคลที่เหมาะสม เป็ นต้น และเปิ ดเผย
นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการให้ทราบเพื่อความโปร่งใส
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2. กาหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ที่ตอ้ งการสรรหาให้เป็ นไปตามโครงสร้าง ขนาด ประเภท และความเหมาะสมของบริษัท ในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่
3. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ วิธีการที่กาหนดเพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
4. จัดทา ทบทวน และสรุ ปผลการจัดทาแผนการสืบทอดงานและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสาหรับตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจาทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
ด้านการกาหนดค่าตอบแทน
1. พิจารณาโครงสร้าง จานวน รู ปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนทุกประเภท ทัง้ ที่
เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินอย่างเหมาะสมสาหรับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ โดยให้เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับความรับผิดชอบ
และผลการดาเนินงานของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้สามารถพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และให้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คาชี แ้ จง ตอบคาถามเกี่ ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนในการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ตามสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ของบริษัท
ที่เปลีย่ นแปลงไป
4. ก าหนดแนวทางในการประเมิน ผลปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจาทุกปี โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึน้
และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ และรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
6. กากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยหลักการ/เหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท
7. การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จั ด การ โดยฝ่ ายบริ ห ารและหน่ ว ยงานต่ า งๆ จะต้ อ งรายงานหรื อ น าเสนอข้อ มูล และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ อ
คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้บรรลุตามหน้าที่ ที่ได้รบั มอบหมาย
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและการ
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
4. คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกาหนด คาสั่ง และกฎหมายต่างๆ รวมถึง กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/
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หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท นอกจากนัน้ ให้คณะ
กรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองข้อพิจารณาต่างๆ ที่จะได้มีการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
และ/หรือ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับหรือคาสั่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดาเนินการตามคาสั่ง
ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นคราวๆ ไป นอกจากนัน้ ให้มีหน้าที่ดาเนินการในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
1. วางแผน จัดทาและนาเสนอนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจาปี ของบริษัทให้สอดคล้อง
กับสภาพ เศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริษัท
2. ก าหนดแผนธุ ร กิ จ งบประมาณประจ าปี อ านาจบริ ห าร และอ านาจอนุมัติ ต่ า งๆ ของบริ ษั ท เพื่ อ ขออนุมัติ ต่ อ
คณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจาปี แผนธุรกิจ
และงบประมาณประจาปี ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิ
4. มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิการใช้จ่ายเงิ นเพื่อการลงทุน การจัดซือ้ จัดจ้าง การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน และการ
ดาเนินงานต่างๆ ซึง่ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายในวงเงินหรือการมอบอานาจ
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และมีอานาจให้ขอ้ เสนอแนะหรือความเห็นในเรื่องที่เกินกว่าวงเงินหรือการมอบ
อานาจที่ได้กาหนดไว้ตอ่ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุน การจัดซือ้ จัดจ้าง การกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน และ
การดาเนินงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทัง้ นี ้ การกระทาดังกล่าวจะต้องอยู่
ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรือ่ งที่เกี่ยวข้อง
5. พิ จ ารณาและอนุมัติ รวมทั้ง แก้ไข เปลี่ย นแปลง ในระเบี ยบงาน ค าสั่ง ข้อ ก าหนด หลัก เกณฑ์ต่างๆ เกี่ ย วกับการ
ปฏิบตั ิงานการควบคุม และการบริหารงานในทุกสายงาน
6. พิจารณาและรายงานเรือ่ งต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี ้
ก) ผลการดาเนินงานของบริษัทรายไตรมาส และประจาปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
ข) รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิ น
ประจาปี ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ค) เหตุการณ์ทุจริต การปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย และการกระทาที่ผิดปกติอื่น โดยคณะกรรมการบริหารจะรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยทันที เมื่อตรวจพบหรือมีเหตุให้สงสัย
ง) รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. มอบอานาจและหน้าที่ช่วงให้ประธานคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท ตามขอบเขตอานาจ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารกาหนด ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
9. มอบอ านาจช่ ว ง และ/หรื อ มอบหมายให้บุค คลอื่ น ใดคนหนึ่ง หรือ หลายคนปฏิ บัติ ก ารอย่า งหนึ่ง อย่า งใดตามที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในกาหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้
ขอบเขตแห่งการมอบอานาจที่ให้ไว้ และ/หรือ เป็ นไปตามระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
ซึง่ คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจหรือการมอบอานาจนัน้ ๆ
ได้ตามสมควร
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ทัง้ นี ้ การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือ
มอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็ น
การอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนินธุรกรรมที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิไว้ ซึ่ง
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรือ่ งที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการผู้จัดการ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
1. ดูแล บริหาร ดาเนินงาน และปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็ นไปตามนโยบาย วิสยั ทัศน์
เป้าหมาย แผนงานการดาเนินธุรกิจประจาปี กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณประจาปี ที่กาหนด
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. กากับดูแลการดาเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบตั ิงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัท ที่กาหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
3. มีอานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตาแหน่งที่ต่ากว่ากรรมการผูจ้ ดั กา โดยสามารถ
แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วงให้ดาเนินการแทนได้
4. มีอานาจกาหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส และปรับขึน้ เงินเดือนสาหรับพนักงานบริษัทในตาแหน่งที่ต่ากว่า
กรรมการผูจ้ ัดการ ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ และ/หรือตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบ
อานาจการอนุมตั ิ
5. เจรจาและเข้าทาสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยวงเงินสาหรับแต่ละ
รายการให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบอานาจการอนุมตั ิที่ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
6. ออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็ นไปตามนโยบายและ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินยั ภายในองค์กร
7. ปฏิ บัติ ห น้า ที่ อื่ น ๆ ที่ ได้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริห าร รวมทั้ง มี อานาจ
ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
8. มีอานาจมอบหมายให้บคุ คลอื่นที่กรรมการผูจ้ ดั การเห็นสมควร ทาหน้าที่จดั การและดาเนินการแทนกรรมการผูจ้ ดั การ
ในเรื่องที่จาเป็ นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และ
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
9. รับทราบผลการประเมินการปฏิบตั ิงานจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาแล้ว เพื่อนามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานต่อไป
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการเรือ่ งใดที่จะทาให้กรรมการผูจ้ ดั การ หรือผูร้ บั มอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การ หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
สามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรือบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กรรมการผูจ้ ดั การ ไม่มีอานาจอนุมตั ิในเรื่อง
ดังกล่าว และให้เรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป เว้นแต่เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิรายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
ซึง่ ได้รบั อนุมตั ิในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทให้สามารถทาได้
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การของบริษัทดาเนินการอย่างมีหลักเกณฑ์
และโปร่งใส เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้มีการกาหนดนโยบายการสรรหา ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่า ตอบแทน มี ห น้า ที่ ส รรหาบุค คลที่ จ ะมาด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท กรรมการ ในคณะกรรมการชุด ย่อ ยต่า งๆ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ต่อการดาเนินกิจการของบริษัท รวมถึงคุณธรรม
จริยธรรมและเป็ นผูท้ ี่สนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องและเป็ นไปตามกลยุทธ์การดาเนินงาน
ขององค์กร
9.3

1. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้
(แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสาคัญกับความหลากหลาย ทัง้ เพศ อายุ ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ โดย
จะต้องพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อนามาผสมผสานความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศอื่ นใด กฎ
ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยบริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถิ่นอยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตามและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
2. การเลือกตัง้ กรรมการโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
2.1 ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง โดยผูถ้ ือหุน้ จะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งั้ หมดเลือกตัง้
บุคคลเดียว หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.2 ผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
2.3 ในกรณีเลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั การ
เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั้ นให้
ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบั สลากกันกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วน
ปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการที่ออกตามวาระนัน้
อาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกถึงบริษัท โดย
กรรมการซึง่ ลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้น แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2
เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของ
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กรรมการที่ตนทดแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
6. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียง
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ และในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้
2. การสรรหากรรมการอิสระ
บริษัทกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดของบริษัท และมีจานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็ นผู้
แต่งตัง้ กรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัทบุคคลที่จะมาทาหน้าที่เป็ นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณวุฒิ มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่
หลากหลาย ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานและธุรกิจของบริษัท ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทหรือผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ทัง้ นี ้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้น
จากตาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้ กรรมการอิส ระที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน
โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ ราย
นัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน (ถ้ามี) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คูส่ มรส พี่นอ้ งและบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ห รือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม (ถ้ามี) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
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6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) ผูถ้ ือ หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือไม่
เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือน
ประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
3. การสรรหากรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการตรวจสอบที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนด ดังนี ้
1. เป็ นกรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
2. สามารถใช้ดลุ พินิจของตนอย่างเป็ นอิสระ มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย
3. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผูม้ ีความรูค้ วามชานาญทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงินที่เพียงพอที่จะ
สามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อย่างน้อย 1 ท่าน
4. การสรรหากรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย
กึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทัง้ หมด โดยจะต้องไม่ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศอื่นใด กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
4. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วน
หรือกรรมการในนิติบคุ คลอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่วา่
จะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรือผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
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5. การสรรหากรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูส้ รรหากรรมการบริหารให้เป็ นไปตามคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริหารต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่ อการดาเนินธุรกิจ
ของบริษั ท เป็ นอย่างดี มี ค วามซื่อ สัตย์ สุจ ริต มี จ ริย ธรรมในการด าเนิ นธุ ร กิ จและมี เวลาเพี ยงพอที่จ ะอุทิศความรู ้
ความสามารถและปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริหารต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกาหนด
6. การสรรหากรรมการผู้จัดการ
ในการสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ัดการนัน้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู ้
ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อธุรกิจ
ของบริษัท แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป
7. นโยบายด้านแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตาแหน่ง
บริษัทมีนโยบายแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่งที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งงานบริหารที่สาคัญทุกระดับ
ให้เป็ นไปอย่างเหมะสมและโปร่งใส เพื่อให้ม่ นั ใจว่าบริษัทจะได้ผบู้ ริหารที่มีความเป็ นมืออาชีพ โดยมีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
หน่วยงานที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูจ้ ดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ
ผูบ้ ริหารของบริษัท สาหรับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งดังกล่าวข้างต้น บริษัทกาหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ หรือดาเนิน
เรือ่ งแต่งตัง้ ผูท้ ี่มีความเหมาะสมให้ดารงตาแหน่งแทนต่อไป
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการก ากับ ดูแ ลการดาเนิน งานของบริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่ว มนั้น บริษั ท จะส่ง ตัวแทนซึ่งมี คุณ สมบัติแ ละประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเพื่อเข้าไปเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็ นประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัท ที่ปราศจากผลประโยชน์ขดั แย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมเหล่านัน้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็ น
หน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกาหนดให้ตวั แทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนัน้ ๆ นอกจากนี ้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็ นกรรมการในบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัท และ/หรือ ข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม
ทัง้ นี ้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงการกากับให้มีการ
จัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่น ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกราย และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ ให้เป็ นไป
ตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูล
ภายในบริษัท รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบาย และประกาศให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ทราบและปฏิบตั ิตาม
โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี ้
9.5
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1. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญซึ่งอาจจะมี
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาของหลักทรัพย์ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมี
การเปิ ดเผยงบการเงินหรือข้อมูล ดังกล่าวต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้สาธารณชนแล้ว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวยังไม่เป็ นที่แพร่หลายหรือเป็ นข้อมูลที่มีความซับซ้อน
มาก ควรรอถึง 48 ชั่วโมงภายหลังจากการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนทราบแล้ว ก่อนที่จะซือ้ หรือขายหุน้ ของ
บริษัท และห้ามบุคคลดังกล่าวและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ต่อบุคคลอื่น รวมทัง้ กาหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องแจ้งความประสงค์การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทัง้ ของตนเองและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
2. กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไป
หรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) แจ้งความประสงค์การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทัง้ ของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทัง้ นิติบคุ คลซึ่งตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภาวะถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดและการถือหุน้ รวมกันนัน้ มีสดั ส่วนที่มากที่สดุ ในนิติ
บุคคลดังกล่าว ต่อเลขานุการบริษัทก่อนการดาเนินการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ มีการดาเนินการซือ้
ขายหลักทรัพย์เป็ นไปตามข้อ กาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ให้ความรูแ้ ก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไป
หรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานั กงานฯ”) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เกี่ยวกับ ช่วงระยะเวลาการห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับ หน้าที่ที่ตอ้ ง
จัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของบริษัท ทัง้ ของตนเอง คู่สมรสหรือผูท้ ี่อยู่กิน
ด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทัง้ นิติบคุ คลซึง่ ตนเอง คูส่ มรสหรือผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดและการถือหุน้ รวมกันนัน้ มี
สัดส่วนที่มากที่สดุ ในนิติบคุ คลดังกล่าว ต่อสานักงานฯ ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
4. กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็ นระดับเทียบเท่า
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขึน้ ไปหรือเทียบเท่า (ตามนิยามของสานักงานฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องจัดทาและเปิ ดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าที่ออกโดยบริษัท ทัง้ ของตนเอง ของคู่สมรสหรือผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉัน
สามีภรรยา และของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทัง้ นิติบคุ คลซึง่ ตนเอง คู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินด้วยกันฉันสามีภรรยา และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะถือหุน้ รวมกันเกินร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดและการถือหุน้ รวมกันนัน้ มีสดั ส่วน
ที่มากที่สดุ ในนิติบคุ คลดังกล่าว ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าของบริษัทครัง้ แรก และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของบริษัท ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าของบริษัทนัน้ ทัง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน และสานักงานฯ กาหนด
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รายงานเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทในปี 2563
รายชื่อ

ตาแหน่ง

1. ดร.สุวทิ ย์ ธนียวัน
2. นายธะเรศ โปษยานนท์

3. พล.ต.ท.สัญชัย ไชยอาพร

4. นายทิวฒ
ั น์ รัตนเกตุ
5. นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ
6. นายวิชยั แสงวงศ์กิจ
7. นายชัยวัฒน์ ทวีพิรยิ ะ
8. นายสงวน แสงวงศ์กิจ
9. นายสมนึก แสงวงศ์กิจ
10. นายสุพจน์ มัสยามาศ
11. น.ส.กนกพร อารยะปราการ
12. น.ส.อรวรรณ แสงวงศ์กิจ

13. น.ส.วิชตุ า แสงวงศ์กิจ
14. นายหาญศิริ แสงวงศ์กิจ
15. นางกิตยิ า นีบเลอร์
16. นายธีรวิทย์ หนูสง
17. น.ส.พัชสนันท์ เสนุชยั

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
วิศวกรรม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
บัญชีและการเงิน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหาร
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและ
การตลาด
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

7 ม.ค. 2563
ไม่มีการถือหุน้
ไม่มีการถือหุน้

จานวนหุ้น (%)
6 ม.ค. 2564
ไม่มีการถือหุน้
ไม่มีการถือหุน้

เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มีการถือหุน้

ไม่มีการถือหุน้

ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มีการถือหุน้
0.02
0.04
0.04
6.83
7.50
1.09

ไม่มีการถือหุน้
0.02
0.04
0.04
6.83
6.56
1.09

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
- 0.94
ไม่เปลี่ยนแปลง

0.04
0.04

0.04
0.04

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

0.13

0.13

ไม่เปลี่ยนแปลง

0.21
0.14

0.21
0.15

ไม่เปลี่ยนแปลง
0.01

0.01
ไม่มีการถือหุน้

ไม่มีการถือหุน้
ไม่มีการถือหุน้

- 0.01
ไม่เปลี่ยนแปลง

9.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาหรับการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปี บญ
ั ชี ปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึง่ ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเบีย้ เลีย้ ง เป็ นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น
รวม

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับงวดปี บัญชีปี 2563
(หน่วย : ล้านบาท)
บริษัท
บริษัทย่อย
1.96
0.24
0.11
0.01
2.07
0.25
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การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้
บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance
Code 2017: CG Code 2017) ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ได้จัดทาและ
ประกาศใช้ตงั้ แต่เดือนมีนาคม 2560 โดยบริษัทกาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็ นประจาทุกปี โดย
มีวตั ถุประสงค์การทบทวน ดังนี ้
1. เพื่อให้ม่นั ใจว่า การดาเนินธุรกิจของบริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่น
ให้แก่ผลู้ งทุน
2. เพื่อให้ม่นั ใจว่า บริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปี 2555
และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
3. เพื่อให้ม่นั ใจว่า บริษัทมีการติดตามดูแลให้มีการนานโยบายไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมกับบริบทธุรกิจ
ของบริษัท และสภาวการณ์และการดาเนินงานของบริษัทอยูเ่ สมอ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและเห็นว่านโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว
เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และมีการสื่อสาร
ให้กับผูบ้ ริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบตั ิมาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ติดตามดูแลให้มีการนานโยบายไปปรับใช้เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท และสภาวการณ์และการดาเนินงานของบริษัทอยูเ่ สมอ
9.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ปฎิบตั ิตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีและติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนการดาเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่าเสมอ โดยในปี 2563 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามนโยบาย
9.8
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนัน้ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการ
พัฒ นาธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ง ยื น ของบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ก าหนดนโยบายความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม (Corporate Social
Reponsibilities หรือ CSR) ซึ่งกาหนดให้ดาเนินธุรกิจภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคานึงถึงผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร ตัง้ แต่ผูถ้ ื อหุน้ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง โดยบริษัทได้กาหนดแนวทางของความ
รับผิดชอบต่อสังคมดังนี ้
10.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท มีสว่ นร่วมและเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม โดยการดาเนิน
กิจกรรม เพื่อร่วมสร้างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้คณ
ุ ภาพชีวิตของชุมชนดีขึน้ และเป็ นการช่วยพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับหนึง่ อีกทัง้ ยังส่งผลต่อความสาเร็จของบริษัท และมีแนวทางการปฎิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้า ที่สจุ ริตและเป็ นธรรมภายใต้กรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท และยึดกติกาของการแข่งขันอย่างเสมอภาคของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย
การดาเนินการธุรกิจกับคู่คา้ ต้องไม่นามาซึง่ ความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดาเนินธุรกิจ
ดังนี ้ คือ
1. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดซึง่ อยูน่ อกเหนือข้อตกลงการค้า หรือเงื่อนไขทางการค้า
2. มุง่ สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีกบั ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดิบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ
ร่วมกันในระยะยาว
3. รักษาความลับหรือสารสนเทศของคูค่ า้ ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. บริษัทจะไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร พนักงานใช้ทรัพยากร
และทรัพย์สนิ ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สนิ ค้าและบริการที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทาที่
เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
5. บริษัทต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม โดยจะไม่ดาเนินการในเรื่องการกาหนดราคาจาหน่ายเพื่อกาจัด คู่แข่ง โดยการ
กาหนดราคาขายสินค้าของบริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซือ้ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี ้ นโยบายการจัดซือ้ ของบริษัทมีการกาหนดวิธีการจัดหาขัน้ ตอนการดาเนินงานที่ชดั เจน เพื่อให้เกิดความเป็ น
ธรรม
6. บริษัทได้กาหนดช่องทางการร้องเรียนเรื่องที่ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม โดยมีจุดรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวที่บริษัท ตลอดจน
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็ นต้น
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทให้ความสาคัญในเรื่องการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น โดยดาเนินธุรกิจและบริหารงานด้ว ยความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และความถูกต้อง ซึง่ จัดให้มแี นวทางในการประพฤติปฏิบตั ิที่เหมาะสมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในข้อพึงปฏิบตั ิทาง
ธุรกิ จและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝั งให้ผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎ หมายและ
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสาเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
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1. ไม่ดาเนินการหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมในการคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะไม่กระทาหรือสนับสนุนการคอร์รปั ชั่นไม่ว่ากรณีใดๆ และต่อต้านการคอร์รปั ชั่นอย่าง
เคร่งครัด
3. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นโดย
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนามาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นไปสือ่ สารและปฏิบตั ิตาม
4. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานกระทาการใดๆ อันเป็ นการเรียกร้อง หรือยอมรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์
อื่นใด สาหรับตนเองหรือผูอ้ ื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่มิชอบ หรืออาจทาให้บริษัทเสีย
ประโยชน์อนั ชอบธรรม
5. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บคุ คลภายนอกเพื่อ
จูงใจให้บคุ คลนัน้ กระทาหรือละเว้นกระทาใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน
6. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมั่นในความเป็ นธรรม
7. จัดให้มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สจุ ริตต่อหน้าที่ และพร้อมจะนา
หลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนิ นงานด้วยความเคร่งครัด ทัง้
องค์กร
8. บริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุง่ มั่นของบริษัทต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่นตัง้ แต่
การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลือ่ นตาแหน่ง
9. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม่ นั ใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บ ริษัทบรรลุเป้า หมายได้ รวมทัง้
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตามข้อกาหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน และให้
คาแนะนาในการพัฒนาระบบการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
10. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการกาหนดให้ทกุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งติดต่อกับภาครัฐ เปิ ดเผยแบบแสดงบัญชีรายรับ –
รายจ่าย ต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
11. กาหนดให้เลขานุการบริษัท ผูจ้ ัดการตรวจสอบภายใน หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายตามความ
เหมาะสม เป็ นบุคคลที่ทาหน้าที่ให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทาให้บริษัทจะต้องปฏิบตั ิต่อพนักงาน
โดยไม่เท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคน บริษัทมีระบบการดูแลพนักงาน อย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม (ตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางานของบริษัท) ซึง่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. บริษัทจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม โดยพนักงานไม่จาเป็ นต้องเรียกร้อง
2. บริษัทจะไม่เลือกปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกันจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานโดยเท่าเทียมกัน
3. ในกรณีที่พนักงานมีขอ้ ร้องทุกข์เกิดขึน้ บริษัทมีขนั้ ตอนและวิธีการดาเนินการเรื่องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน
โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็ นธรรม เพื่อจากัดปั ญหาให้อยูใ่ นขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง
4. เนื่องจากบริษัทให้ความสาคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบตั ิตอ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใด เป็ นไปตามข้อพึงปฏิบตั ิทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อพึงปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบตั ิ
ทัง้ นี ้ บริษัท ได้ดาเนินการชีแ้ จงเรื่องข้อพึงปฏิบตั ิทางธุรกิจ (Code of Conduct) ให้กับพนักงานทุกคนรับทราบในวันแรก
ของการเข้าร่วมงานกับบริษัท และยังได้เน้นยา้ รายละเอียดในหลักสูตรการฝึ กอบรมพนักงาน
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทให้ความสาคัญความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้
ประกาศใช้ขอ้ พึงปฏิบตั ิทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัท โดยมีแนวปฏิบตั ิความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า ดังต่อไปนี ้
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถกู ต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า โดยไม่กล่าวเกินความเป็ นจริงที่ให้
ลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ
3. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็ นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลกู ค้า
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
4. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
5. จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่อสารผ่านการแนะนาของเจ้าหน้าที่ขาย หรือ ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชมุ ชน สังคม และสิง่ แวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี
แนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในสังคม
2. สร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะต่อแรงงานของบริษัทในพืน้ ที่อย่างสม่าเสมอ
3. วางแผน จัดการและควบคุมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลภาวะ
4. นาของเสีย ของเหลือ กลับไปใช้ในกระบวนการผลิต
5. ยึดหลักคุณธรรมในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตต่างๆ
10.2 การกาหนดแผนการดาเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ
บริ ษั ท มี ก ารก าหนดให้ค ณะท างานด้า นความรับ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมจัด ท าแผนงานความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมเพื่ อ น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารเป็ นรายปี และกาหนดงบประมาณในการดาเนินงานสาหรับปี นนั้ ๆ โดยคานึงถึงกรอบแนวทางการดาเนินการความ
รับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดาเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท และจัดทา
รายงานผลการปฏิบตั ิงานนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)
ในปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย และข่าวต่อสาธารณะชนที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความ
น่าเชื่อถือ ของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. การพัฒนาการศึกษา: บริษัทเห็นถึงความสาคัญของการศึกษาอันเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ในปั จจุบนั
โรงเรียนในชนบทยังคงขาดแคลนทัง้ ทุนทรัพย์และวัสดุอปุ กรณ์ที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง บริษัท
จึงริเริม่ โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในชนบท เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่เรียนดี เป็ นต้น
2. การทานุ บารุ งศาสนา: บริษัทเชื่อว่าการที่คนในชุมชนนับถือและปฏิบตั ิตามคาสอนของศาสนาทุกศาสนา จะช่วยให้
สมาชิกของชุมชนมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้สงั คมน่าอยู่ บริษัทจึงได้จดั ทาโครงการต่างๆ เพื่อเป็ น
ส่วนหนึ่งในการทานุบารุ งศาสนาและสนับสนุนให้มีแหล่งขับเคลื่อนศีลธรรมของชุมชน เช่น การร่วมบูรณะอุโบสถ การทา
ความสะอาดวัด เป็ นต้น
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3. การพัฒนาคุณภาพชุมชน: บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนสามารถเริ่มต้นได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
บริษัทและหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่ นจึงร่วมกันสร้างบ้านและสร้างความหวังให้กับบุคคลยากไร้ ซึ่งจะสามารถพัฒนา
คุณภาพชี วิตของบุคคลยากไร้และพัฒ นาชุมชนอย่างยั่งยืน และบริษัทได้สนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ใ ห้แ ก่
โรงพยาบาลที่ยงั ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในชุมชน อีกทัง้ ร่วมศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิต เพื่อนามาใช้ประโยชน์กบั ชุมชน
4. การดูแลรักษาและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทมีความตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของการดูแลรักษาและการ
พัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึง่ บริษัทได้ดาเนินการในเรือ่ งต่างๆ เช่น การสร้างความตระหนักให้พนักงาน
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน การเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและไม่ก่อเกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุม้ ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ
เช่น การพัฒนาภูมิทศั น์สถานที่สาคัญในชุมชน เป็ นต้น
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท
ดีลอยท์ ทูช้ โทมัสสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) อ้างอิงจากรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายใน และรายงาน
ผลการติดตามการปรับปรุ งระบบควบคุม ภายใน ที่จัดทาโดยผูต้ รวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และโครงการ
ตรวจสอบภายในประจาปี 2563 สามารถสรุปผลการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัททัง้ 5 ด้าน คือ
1. การควบคุมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจเป็ นอย่างดี มีบทบาทหน้าที่ที่แยกจากฝ่ ายบริหาร
ชัดเจน โดยมีการกาหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด รวมถึงการกาหนดระเบียบอานาจอนุมตั ิซงึ่ ได้แยกอานาจอนุมตั ิการดาเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
เป็ นธรรม และสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบตั ิทางธุรกิจของ
บริษัท อีกทัง้ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน โดยว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
เพื่อสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ บริษัทมีกระบวนการในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร โดยมี
การสรรหาตามนโยบายและคุณสมบัติของตาแหน่งงาน มีการจัดทาแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่งที่สาคัญ
เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการบริหารงาน จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งกาหนดเป็ นแผนการฝึ กอบรมประจาปี
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจนและสือ่ สารเพื่อให้ทราบ
2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
บริษัทจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงและจัดตัง้ คณะทางานด้านบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริหารและ
พนักงาน โดยผ่านการประสานงานและจัดทารายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะทางานดังกล่าวจะ
พิจารณาทบทวนความเสี่ยงขององค์กร กรอบในการบริหารความเสี่ยง พิจารณาโอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ตา่ งๆ
เพื่อจัดลาดับความเสี่ยง รวมถึงการกาหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
ยอมรับ ได้ นอกจากนี ้ บริ ษั ท ได้ว่ า จ้า งผู้เ ชี่ ย วชาญที่ เ ป็ นอิ ส ระจากภายนอกองค์ก รเพื่ อ สอบทานและรายงานต่ อ
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
บริษัทมีการจัดทาระเบียบอานาจอนุมตั ิ และระเบียบปฏิบตั ิต่างๆ และทบทวนเพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมต่อการดาเนิน
ธุรกิจในปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ภายใต้ลกั ษณะงาน ขอบเขตการดาเนินงาน อานาจหน้าที่และวงเงินอานาจอนุมตั ิในแต่ระละดับ
รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ให้มีความเหมาะสม อีกทัง้ มีการดาเนินการทบทวนกระบวนการทางานหลักของบริษัท โดย
หน่วยงานภายนอก เช่น ผูต้ รวจสอบสอบภายใน และ/หรือ ผูต้ รวจสอบระบบคุณภาพต่างๆ เพื่อสอบทานกลไกการควบคุม
และปรับปรุงประสิทธิภาพ มีการกาหนดหลักเกณ์และแนวปฏิบตั ิสาหรับผูท้ ี่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารกิจการและให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยนัน้ ถือปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นแนวทางใน
การกากับดูแลบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดตัวแทนของ
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บริษัทให้เข้าไปเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการสื่อสาร
ข้อมูลที่สาคัญถึงผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท โดยเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็ นข้อมูลในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผูม้ ีสว่ นได้เสียไม่มีสว่ นร่วมในการพิจารณาการ
ทารายการดังกล่าว รวมทัง้ ได้มีการกาหนดระเบียบปฏิบตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้การทารายการดังกล่าวต้อง
ผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิตามข้อกาหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
บริษั ท มี ก ารจัด การข้อ มูลสาคัญ ต่างๆ ทั้ง ข้อ มูลทางการเงิ น และข้อมูลจาเป็ นอื่ น อย่า งเพี ยงพอและทัน ถ่ วงที เพื่ อ ใ ห้
คณะกรรมการบริษัทใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ โดยมีการสื่อสารข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขัน้ ต่าตามที่กฎหมายกาหนด และมีช่องทางการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอก
ผ่านอีเมลและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผทู้ ี่สนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัท รวมทัง้ ช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ ยวกับการทุจริตได้ และมีนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าที่ติดต่อ สื่อ สารกับ ผูถ้ ื อ หุน้ หรือ นัก ลงทุน อย่างสม่ า เสมอ
นอกจากนี ้ บริษัทได้มีการจัดทาและจัดเก็บเอกสารสาคัญของบริษัทไว้อย่างครบถ้วน
5. ระบบการติดตาม (Monitoring)
มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งระบบควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดย
บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็ นอิสระและรายงานผลการตรวจสอบและ
ติดตามเพื่อให้ม่ นั ใจว่าข้อตรวจพบได้รบั การปรับปรุ งแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกระดับใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อเห็นการกระทาที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รปั ชั่น โดย
ถือเป็ นหน้าที่ที่ตอ้ งแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ อีกทัง้ กาหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ตอ้ ง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที หากตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทจุ ริต
ในปี 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โทมัสสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) ได้ดาเนินการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ประจาปี 2563 โดยได้ดาเนินการตรวจสอบ 4 กระบวนการ ดังนี ้
1. กระบวนการจัดซือ้ และจ่ายชาระเงิน
2. กระบวนการปิ ดบัญชีและการจัดทารายงานทางการเงิน
3. กระบวนการซ่อมบารุงและการปฏิบตั ิตามมาตรฐานอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
4. กระบวนการทางด้านรายได้
โดยข้อสังเกตที่พบทัง้ หมด มีจานวน 24 รายการ ซึ่งเป็ นข้อสังเกตที่มีระดับความสาคัญต่าจานวน 9 รายการ ระดับปานกลาง
จานวน 14 รายการ และข้อเสนอแนะจานวน 1 รายการ และจากผลการติดตามการปรับปรุ งการควบคุมภายใน ในไตรมาสที่ 1 – 3 ปี
2563 พบว่าบริษัทได้ปรับปรุ งประเด็นการควบคุมภายในตามคาแนะนาของผูต้ รวจสอบภายในแล้วเสร็จ จานวน 15 รายการ และ
ข้อสังเกตที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ จานวน 5 รายการ ซึ่งบริษัทจะดาเนินการปรับปรุ งข้อสังเกตอย่างครบถ้วนเหมาะสม และสาหรับ
ข้อสังเกตที่ได้ตรวจพบในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ได้แก่ ข้อสังเกตที่มีความสาคัญระดับต่า จานวน 2 รายการ ข้อสังเกตที่มีความสาคัญ
ระดับปานกลางจานวน 1 รายการ และข้อเสนอแนะ จานวน 1 รายการ โดยผูต้ รวจสอบภายในจะเข้าดาเนินการตรวจติดตามการ
ปรับปรุงในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ต่อไป
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ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ
เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสภาวการณ์ปัจจุบนั ของบริษัท โดยบริษัทได้จดั ให้มีบคุ ลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการ
ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สาหรับ
การควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่ นกัน
11.2 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทได้ว่าจ้างผูต้ รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จากัด เพื่อทาหน้าที่
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยผูต้ รวจสอบภายในได้มอบหมายคณะทางานเพื่อดาเนินการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของคณะทางานที่ได้รบั มอบหมายแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากมีความ
เป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็ นระยะเวลาพอสมควร
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท
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รายการระหว่างกัน
12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง สาหรับงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดงั นี ้
นิตบิ ุคคล/บุคคล
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
(ลักษณะความสัมพนธ์)
บริษัท เอส.คลีเบอร์
เคมีคอล จากัด
(“เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล”)
ความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ,
บริษัทถือหุน้ รวมกันในสัดส่วน
ร้ อ ย ล ะ 100 ข อ ง ทุ น จ ด
ทะเบี ยนทัง้ หมด, มี กรรมการ
บริษัทร่วมกัน, มีผบู้ ริหารของ
บ ริ ษั ท เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ใ น
เอส.คลีเบอร์ เคมี คอล, มี ทุน
จดทะเบี ย นชาระแล้วร้อยละ
75.00 ของทุ น จดทะเบี ย น
ทัง้ หมด

ลักษณะรายการ
บริษัทชาระเงินลงทุน
บางส่วนให้กบั
เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล

บริษัทจาหน่ายวัสดุ
โรงงานให้กบั
เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล

-

0.14

บริษัทให้ เอส.คลีเบอร์
เคมีคอล กูย้ ืมเงิน
(ดอกเบีย้ รับ)

-

-

81.30

119.56

บริษัท สหกิจแสนตุ้ง จากัด บริษัทซือ้ วัตถุดบิ ไม้จาก
(“สหกิจแสนตุง้ ”)
สหกิจแสนตุง้
ความสัมพันธ์
เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ,
มี ก รรมการบริ ษั ท ร่ ว มกั น ,
มี ก รรมการในบริ ษั ท ถื อ หุ้น
รวมกั น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ
20.00 ของทุนที่ออกและชาระ
แล้วของสหกิจแสนตุง้
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มูลค่าของรายการ
ความจาเป็ นและ
(ล้านบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ
2561
2562
2563
50.00 25.00
- - บริษัทจ่ายชาระเงินลงทุนบางส่วนให้กบั เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจ
ของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์แก่บริษัท และอยู่ในกรอบตามที่ท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ไิ ว้
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3.32 - บริษัทจาหน่ายวัสดุโรงงาน ซึง่ เป็ นวัสดุท่บี ริษัทไม่มีความจาเป็ นในการ
ใช้งาน และโดยคิดราคาเปรียบเทียบกับราคาตลาด
- เป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็ นรายการที่ไม่ได้
ทาให้บริษัทเสียประโยชน์
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุส มผล และเป็ น ประโยชน์แ ก่ บ ริษั ท มี ก ารคิ ด ราคาขายอย่ า ง
สมเหตุสมผลและสามารถเทียบเคียงได้กบั บุคคลภายนอก
1.86

- บริษัทให้ เอส.คลีเบอร์ เคมี คอล กู้ยืมเงิน (ดอกเบี ย้ รับ) เพื่ อใช้เป็ น
วงเงินหมุนเวียนในการดาเนินงานของ เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจ
ของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์แก่บริษัท และอยู่ในกรอบตามที่ท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ไิ ว้

87.61 - บริษัทซือ้ วัตถุดิบไม้จาก สหกิจแสนตุง้ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการผลิต
ของบริษัท
- ราคาในการรับซือ้ ไม้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการ
จัด ซื ้อ วัต ถุ ดิ บ ไม้ข องบริ ษั ท ซึ่ง ใช้ป ฏิ บัติ กั บ ผู้ข ายไม้ทุก ราย ทั้ง นี ้
ระยะเวลาการชาระเงินที่บริษัทตกลงกับ สหกิจแสนตุง้ นัน้ ไม่ได้ดีกว่า
ระยะเวลาการชาระเงินที่บริษัทตกลงกับผูข้ ายไม้รายอื่ น ทัง้ นี ้ บริษัท
คาดว่ารายการนีจ้ ะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียง
ได้กบั คูค่ า้ รายอื่นของบริษัท

นิตบิ ุคคล/บุคคล
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
(ลักษณะความสัมพนธ์)

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ
(ล้านบาท)
2561
2562
2563

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
- รายการนีเ้ ป็ นรายการที่สาคัญและคาดว่าจะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต จึงได้แต่งตัง้ บุคคลที่ได้มอบหมายให้เป็ นผูต้ รวจสอบการซือ้
วัตถุดบิ ไม้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั กิ าร
คัดเลือกและการจัดซือ้ วัตถุดบิ ไม้หรือไม่ และรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

บริษัท สหกิจแกลง จากัด
บริษัทซือ้ วัตถุดบิ ไม้จาก
(“สหกิจแกลง”)
สหกิจแกลง
ความสัมพันธ์
เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ,
มี ก รรมการบริ ษั ท ร่ ว มกั น ,
มี ก รรมการในบริ ษั ท ถื อ หุ้น
รวมกั น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ
62.50 ของทุนที่ออกและชาระ
แล้วของสหกิจแกลง

42.19

61.65

บริษัทจ้าง สหกิจแกลง
ขนส่งสินค้า (ค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ง)

0.46

0.64
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34.65 - บริษัทซือ้ วัตถุดบิ ไม้จาก สหกิจแกลง ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิต
- ราคาในการรับซือ้ ไม้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการ
จัด ซื ้อ วัต ถุ ดิ บ ไม้ข องบริ ษั ท ซึ่ง ใช้ป ฏิ บัติ กั บ ผู้ข ายไม้ทุก ราย ทั้ง นี ้
ระยะเวลาการชาระเงินที่บริษัทตกลงกับ สหกิ จ แกลง นั้นไม่ได้ดีกว่า
ระยะเวลาการชาระเงินที่บริษัทตกลงกับผูข้ ายไม้รายอื่ น ทัง้ นี ้ บริษัท
คาดว่ารายการนีจ้ ะเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียง
ได้กบั คูค่ า้ รายอื่นของบริษัท
- รายการนี เ้ ป็ นรายการที่สาคัญและคาดว่าจะเกิ ดขึน้ อย่างต่อเนื่ องใน
อนาคต จึงได้แต่งตัง้ บุคคลที่ได้มอบหมายให้เป็ นผูต้ รวจสอบการซือ้
วัตถุดิบไม้จากบริษัทที่เกี่ ยวข้องกันว่าเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิการ
คัดเลือกและการจัดซือ้ วัตถุดบิ ไม้หรือไม่ และรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
0.57

บริษั ทมี ความจาเป็ นในการว่ า จ้า งผู้ใ ห้บ ริก ารขนส่ง ทางรถบรรทุก
และ/หรือ รถหัวลาก เพื่อขนส่งสินค้าของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ
หรือขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือเพื่ อส่งออกต่อไปยัง ลูก ค้า ต่างประเทศ
จากปั จ จัย ด้า นราคาและความพร้อ มในการให้บ ริ ก าร โดยราคา
ค่าบริการขนส่งของ สหกิจแกลง มีราคาที่ใกล้เคียงกับผูใ้ ห้บริการขนส่ง
รายอื่น ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิ จปกติท่ีเกิ ดขึน้ ตามความ
จาเป็ นในการดาเนินงานของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล โดยมี ราคาค่าบริการขนส่งและเงื่ อนไขการค้าที่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั การใช้บริการกับบุคคลภายนอก
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นิตบิ ุคคล/บุคคล
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
(ลักษณะความสัมพนธ์)
บริษัท ส.กิจชัย วู้ด
แพนเนล จากัด
(“ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล”)
ความสัมพันธ์
เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ,
มี ก รรมการบริ ษั ท ร่ ว มกั น ,
มี ก รรมการในบริ ษั ท ถื อ หุ้น
รวมกั น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ
37.50, มีคสู่ มรสของกรรมการ
ในบริ ษั ท ถื อหุ้ น รวมกั น ใน
สัดส่วนร้อยละ 37.50, มีบิดา,
มารดาของกรรมการในบริษัท
ถื อ หุ้ น ใ น สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ
25.00 ของทุนที่ออกและชาระ
แล้วของ ส.กิจชัย วูด้
แพน
เนล

ลักษณะรายการ
บริษัทจาหน่าย
กระแสไฟฟ้า ให้แก่
ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล

บริษัทจ้าง ส.กิจชัย วูด้
แพนเนล ขนส่งสินค้าไป
ยังลูกค้าในประเทศ และ
บริการอื่นๆ

0.82

0.14

0.79 - บริษัทมีความจาเป็ นในการจ้างให้ขนส่งทางรถบรรทุก เพื่อขนส่งสินค้า
ของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ ทัง้ นี เ้ นื่ องจากราคาขายผลิตภัณฑ์
สาหรับ ลูก ค้า ในประเทศจะรวมค่า ขนส่งอยู่แ ล้ว ดัง นั้น ปั จจัย ด้า น
ความพร้อมในการให้บริการเป็ นหลัก ดังนัน้ ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล ซึง่ มี
ที่ตงั้ อยู่ใกล้เคียงกับบริษั ทจึงมี ความพร้อมในการให้บริการสูง โดย
สามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิ จปกติท่ีเกิ ดขึน้ ตามความ
จาเป็ นในการดาเนินงานของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และมีค่าบริการขนส่งที่สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้
บริการกับบุคคลภายนอก

-

0.51

0.01 - บริษัทจาหน่ายวัสดุโรงงาน ซึง่ เป็ นวัสดุท่บี ริษัทไม่มีความจาเป็ นในการ
ใช้งาน และโดยคิดราคาเปรียบเทียบกับราคาตลาด
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็ น
รายการที่ไม่ได้ทาให้บริษัทเสียประโยชน์
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุส มผล และเป็ น ประโยชน์แ ก่ บ ริษั ท มี ก ารคิ ด ราคาขายอย่ า ง
สมเหตุสมผลและสามารถเทียบเคียงได้กบั บุคคลภายนอก

บริษัทซือ้ แผ่นซีเมนต์
บอร์ดจาก ส.กิจชัย วูด้
แพนแนล

0.07

-

- - บริษัทซือ้ แผ่นซีเมนต์บอร์ดจาก ส.กิจชัย วูด้ แพนแนล เพื่อใช้สาหรับ
ทาพืน้ ห้องไฟฟ้าของโครงการการลงทุนขยายกาลังการผลิต
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และมีการคิดราคากันอย่างสมเหตุสมผล ที่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั การใช้บริการกับบุคคลภายนอก

บริษัทจาหน่ายชิพสับให้
ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล

0.01

-

- - บริษัทจาหน่ายชิพสับ เพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในกระบวนการผลิตในการ
ดาเนินงานของ ส.กิจชัย วูด้ แพนเนล
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และนามาซึ่ง ประโยชน์แก่ บ ริษั ท และมี ก ารคิดราคากัน
อย่างสมเหตุสมผล

บริษัทจาหน่ายวัสดุ
โรงงานและให้บริการ
อื่นๆ กับ ส.กิจชัย วูด้
แพนเนล
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มูลค่าของรายการ
ความจาเป็ นและ
(ล้านบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ
2561
2562
2563
14.73
8.68
9.76 - บริษัทได้ติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อที่จะสามารถรับซือ้ ไฟฟ้าแรงดันสูง
เป็ น การติ ด ตั้ง เพื่ อ รองรับ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ า ของบริ ษั ท ที่ อ าจ
เพิ่มขึน้ จากการขยายกาลังการผลิตในอนาคต บริษัทจึงได้จาหน่าย
ก าลัง ไฟฟ้ า ส่ว นเกิ นให้กับ ส.กิ จ ชัย วู้ด แพนเนล ซึ่ง ตั้ง อยู่ใ นพื ้น ที่
ใกล้เคียงกัน ในอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจ
ของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และ นามาซึ่งประโยชน์แก่ บริษัท และมี การคิดราคากัน
อย่างสมเหตุสมผล
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นิตบิ ุคคล/บุคคล
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
(ลักษณะความสัมพนธ์)
บริษัท ส.กิจชัย จากัด
(“ส.กิจชัย”)
ความสัมพันธ์
เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ,
มี ก รรมการบริ ษั ท ร่ ว มกั น ,
มี ก รรมการในบริ ษั ท ถื อ หุ้น
รวมกั น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ
37.50, มีคสู่ มรสของกรรมการ
ในบริ ษั ท ถื อหุ้ น รวมกั น ใน
สัดส่วนร้อยละ 37.50, มีบิดา,
มารดาของกรรมการในบริษัท
ถื อ หุ้ น ใ น สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ
25.00 ของทุนที่ออกและชาระ
แล้วของ ส.กิจชัย

ลักษณะรายการ
บริษัทจาหน่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่
ส.กิจชัย เพื่อใช้ในการ
ผลิตและดาเนินงาน

มูลค่าของรายการ
ความจาเป็ นและ
(ล้านบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ
2561
2562
2563
23.96 28.06 37.76 - บริษัทได้ติดตัง้ หม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อที่จะสามารถรับซือ้ ไฟฟ้าแรงดันสูง
เป็ น การติ ด ตั้ง เพื่ อ รองรับ ความต้อ งการใช้ไ ฟฟ้ า ของบริ ษั ท ที่ อ าจ
เพิ่มขึน้ จากการขยายกาลังการผลิตในอนาคต บริษัทจึงได้จาหน่าย
กาลังไฟฟ้าส่วนเกินให้กับ ส.กิ จชัย ซึ่งตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ใกล้เคียงกัน ใน
อัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ช่วยสนับสนุนแผนการลงทุนและธุรกิจ
ของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล นามาซึ่งประโยชน์แก่ บริษัท และมี การคิดราคากันอย่าง
สมเหตุสมผล

บริษัทจาหน่ายแผ่น
ไม้เอ็มดีเอฟให้แก่
ส.กิจชัย และรายได้อ่ืนๆ

8.87

13.76

18.20 - บริษัทจาหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟให้กับ ส.กิ จชัย เพื่ อนาไปใช้ในการ
ดาเนินงาน โดย ส.กิจชัย เป็ นลูกค้ารายใหญ่ท่มี ีปริมาณการซือ้ สูง และ
จะมารับ สินค้าที่ หน้า โรงงานของบริษัท ดัง นั้นราคาที่ บ ริษัทขายจึง
ไม่ได้รวมค่าขนส่ง เทียบเคียงได้กับราคาขายหลังหักค่าขนส่งของลูก
ในประเทศรายใหญ่รายอื่นของบริษัท
- รายการดัง กล่ า วเป็ น รายการธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท โดยเป็ นการ
จาหน่ายสินค้าที่บริษัทผลิตได้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียงได้
กับลูกค้ารายใหญ่รายอื่นของบริษัท

บริษัทซือ้ ทรัพย์สนิ
เครื่องใช้สานักงานจาก
ส.กิจชัย

0.46

0.01

0.02 - บริษั ทสั่งซือ้ เฟอร์นิเจอร์ส่ งั ทา และอุป กรณ์สานักงานจาก ส.กิ จชัย
เนื่องจากมีคณ
ุ ภาพตามที่ตอ้ งการ และมีราคาที่เทียบเคียงได้กบั ราคา
ตลาด ทัง้ นี ้ บริษัทคาดว่ารายการซือ้ ทรัพย์สินนี อ้ าจจะเกิ ดขึ น้ ได้ใ น
อนาคต ในกรณีท่มี ีความจาเป็ นเท่านัน้
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ น เพื่อช่วยอานวย
ความสะดวกให้กบั บริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์แก่บริษัท

บริษัทจ้าง ส.กิจชัย ขนส่ง
สินค้าไปยังลูกค้าใน
ประเทศ (ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง)

0.05

0.02

0.003 - บริษัทมีความจาเป็ นในการจ้างให้ขนส่งทางรถบรรทุก เพื่อขนส่งสินค้า
ของบริษัทไปยังลูกค้าในประเทศ ทัง้ นี ้ เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์
สาหรับ ลูก ค้า ในประเทศจะรวมค่า ขนส่งอยู่แ ล้ว ดัง นั้น ปั จจัย ด้า น
ความพร้อ มในการให้บ ริ ก ารเป็ น หลัก และ ส.กิ จ ชัย ซึ่ง มี ท่ี ตั้ง อยู่
ใกล้เคียงกับบริษัทจึงมี ความพร้อมในการให้บริการสูง โดยสามารถ
เรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติท่เี กิดขึน้ ตามความ
จาเป็ นในการดาเนินงานของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และมี ค่าบริการขนส่งที่เทียบเคียงได้กับการใช้บริการกับ
บุคคลภายนอก
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ลักษณะรายการ
บริษัทจ้าง ส.กิจชัย ปิ ด
ผิวแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ และ
ใช้บริการอื่นๆ

ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.กิจชัย
คอนกรีต
(“ส.กิจชัยคอนกรีต”)
ความสัมพันธ์
เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ,
มี ก รรมการบริ ษั ท ร่ ว มกั น ,
มี กรรมการใ นบริ ษั ทเ ป็ น
หุ้ น ส่ ว นรวมกั น ในสั ด ส่ ว น
ร้อยละ 50.00, มี คู่สมรสของ
กรรมการในบริษัทเป็ นหุน้ ส่วน
รวมกั น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ
25.00, มีมารดาของกรรมการ
ใ น บ ริ ษั ท เ ป็ น หุ้ น ส่ ว น ใ น
สัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุน
ที่ ออกแ ละช าระแ ล้ ว ข อ ง
ส.กิจชัยคอนกรีต

S.KIJCHAI ENTERPRISE

มูลค่าของรายการ
ความจาเป็ นและ
(ล้านบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ
2561
2562
2563
1.03
1.66
0.93 - รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างบริษัทกับ ส.กิจชัย ส่วนใหญ่มาจากการ
จ้างให้ ส.กิ จชัย ปิ ดผิวแผ่นไม้เอ็มดีเอฟของบริษัทตามคาสั่งซือ้ ของ
ลูกค้าบางราย เนื่ องจากในปั จจุบันบริษัทยังไม่มีสายการผลิตปิ ดผิว
แผ่นไม้
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึน้ ตามความจาเป็ นเพื่ อสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจและ เพื่อให้บริษัทมีการดาเนินการที่ตอ่ เนื่องราบรื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า รายการดัง กล่ า วเกิ ด
ประโยชน์แก่บริษัท

บริษัทจาหน่ายเครื่องจักร
ผลิตบานประตู และ
ยานพาหนะให้กบั
ส.กิจชัย และรายได้อ่ืนๆ

3.13

-

- - บริษั ทจาหน่ า ยเครื่องจัก รผลิตบานประตูให้กับ ส.กิ จ ชัย เนื่ องจาก
บริษัทได้หยุดดาเนินกิจการผลิตบานประตู ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
โดยคิดราคาเปรียบเทียบกับราคาตลาด
- บริษัทจาหน่ายยานพาหนะให้กับ ส.กิจชัย เนื่องจากบริษัทไม่มีความ
จาเป็ นในการใช้งาน โดยคิดราคาเปรียบเทียบกับราคาตลาด
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และเป็ น
รายการที่ไม่ได้ทาให้บริษัทเสียประโยชน์
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และนามาซึ่ง ประโยชน์แก่ บ ริษั ท และมี ก ารคิ ดราคากัน
อย่างสมเหตุสมผล สามารถเทียบเครียงราคาขายได้กบั ราคาตลาด

บริษัทซือ้ คอนกรีต
ผสมเสร็จเพื่อนามาใช้ใน
การก่อสร้าง และบริการ
อื่นๆ

12.74

1.13

0.30 - บริษัทซือ้ คอนกรีตผสมเสร็จจาก ส.กิจชัยคอนกรีต เพื่อนามาใช้สาหรับ
งานก่ อ สร้า ง ต่ อ เติ ม อาคาร ซ่ อ มแซมบ ารุ ง รัก ษาอาคารและถนน
ภายในบริษัท
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ โดยความจาเป็ น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และมีราคาซือ้ ใกล้เคียงกับราคาตลาด
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ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ
ความจาเป็ นและ
(ล้านบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ
2561
2562
2563
3.52
3.65
3.83 - บริษั ทมี ความจาเป็ นในการว่ า จ้า งผู้ใ ห้บ ริก ารขนส่ง ทางรถบรรทุก
และ/หรื อ รถหัว ลาก เพื่ อขนส่ง ผลิตภัณ ฑ์ของบริษั ทไปยัง ลูกค้าใน
ประเทศ หรื อ ขนส่ ง สิ น ค้า ไปยัง ท่ า เรื อ เพื่ อ ส่ ง ออกต่ อ ไปยัง ลู ก ค้า
ต่างประเทศ โดยพิจารณาว่าจ้างผูใ้ ห้บริการขนส่งดังกล่าวจากปั จจัย
ด้านราคาและความพร้อมในการให้บริการ ทัง้ นี ้ ราคาค่าบริการขนส่ง
ของ สหกิจแกลงโลจิสติคส์ มีราคาที่ใกล้เคียงกับผูใ้ ห้บริการขนส่งราย
อื่น ซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิ จปกติท่ีเกิ ดขึน้ ตามความ
จาเป็ นในการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และมี ค่าบริการขนส่งที่ สามารถเทียบเคีย งได้กับการใช้
บริการกับบุคคลภายนอก

บริษัท สหกิจแกลง
โลจิสติคส์ จากัด
(“สหกิจแกลงโลจิสติคส์”)
ความสัมพันธ์
เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ,
มี ก รรมการในบริ ษั ท ถื อ หุ้น
รวมกั น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ
60.00, มีคสู่ มรสของกรรมการ
ในบริ ษั ท ถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว น
ร้อยละ 40.00 ของทุนที่ ออก
แ ละช าระแ ล้ ว ข องสหกิ จ
แกลงโลจิสติคส์

บริษัทจ้าง สหกิจแกลง
โลจิสติคส์ ขนส่งสินค้าไป
ยังลูกค้าในประเทศ และ
ขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือ
เพื่อส่งออกไปยังลูกค้า
ต่างประเทศ

บริษัท เดอะเบสท์ อิม
เป็ กซ จากัด
(“เดอะเบสท์ อิมเป็ กซ”)
ความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง มี คู่
สมรสของกรรมการในบริษั ท
เป็ นหุน้ ส่วนในสัดส่วนร้อยละ
15. 00, ข องทุ น ที่ ออกแ ละ
ช าระแล้ว ของ เดอะเบสท์
อิมเป็ กซ

บริษัทจ้างเดอะเบสท์ อิม
เป็ กซ เป็ นผูด้ าเนินการ
จัดการเอกสารด้าน
นาเข้าและส่งออก และ
บริการอื่นๆ

-

-

2.77 - บริษั ท มี ความจาเป็ นในการว่ า จ้า งผู้ใ ห้บ ริก ารจัดการเอกสารด้า น
นาเข้าและส่งออก โดยพิจารณาว่าจ้างผูใ้ ห้บริการดังกล่าวจากปั จจัย
ด้านราคาและความพร้อมในการให้บริการ ทัง้ นี ้ ราคาค่าบริการของ
เดอะเบสท์ อิ ม เป็ ก ซ มี ร าคาที่ ใ กล้เ คี ย งกับ ผู้ใ ห้บ ริก ารอื่ น ซึ่ง เป็ น
บุคคลภายนอก
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ น
ในการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และมีคา่ บริการที่สามารถเทียบเคียงได้กบั การใช้บริการกับ
บุคคลภายนอก

บริษัท ส.กิจชัย บึงกาฬ
บริษัทซือ้ วัตถุดบิ ไม้จาก
จากัด
ส.กิจชัย บึงกาฬ
(“ส.กิจชัย บึงกาฬ”)
ความสัมพันธ์
เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ,
มี ก รรมการบริ ษั ท ร่ ว มกั น ,
มี ก รรมการในบริ ษั ท ถื อ หุ้น
รวมกั น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ
50.00, มีคสู่ มรสของกรรมการ
ในบริษั ทเป็ นหุน้ ส่ว นรวมกัน
ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 25.00,
มี ม ารดาของกรรมการใน
บริษั ทเป็ นหุน้ ส่วนในสัดส่วน
ร้อยละ 25.00 ของทุนที่ ออก
และช าระแล้ว ของ ส.กิ จ ชัย
บึงกาฬ

-

0.04

- - บริษัทซือ้ วัตถุดิบไม้จาก ส.กิ จชัย บึงกาฬ ซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตของบริษัท
- ราคาในการรับซือ้ ไม้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบัติการคัดเลือกและการ
จัด ซื ้อ วัต ถุ ดิ บ ไม้ข องบริ ษั ท ซึ่ง ใช้ป ฏิ บัติ กั บ ผู้ข ายไม้ทุก ราย ทั้ง นี ้
ระยะเวลาการชาระเงินที่บริษัทตกลงกับ ส.กิ จชัย บึงกาฬ นั้นไม่ไ ด้
ดีกว่าระยะเวลาการชาระเงินที่บริษัทตกลงกับผูข้ ายไม้รายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และราคาขายและเงื่อนไขทางการค้าสามารถเทียบเคียง
ได้กบั คูค่ า้ รายอื่นของบริษัท
- รายการนี เ้ ป็ นรายการที่สาคัญและคาดว่าจะเกิ ดขึน้ อย่างต่อเนื่ องใน
อนาคต จึงได้แต่งตัง้ บุคคลที่ได้มอบหมายให้เป็ นผูต้ รวจสอบการซือ้
วัตถุดิบไม้จากบริษัทที่เกี่ ยวข้องกันว่าเป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิการ
คัดเลือกและการจัดซือ้ วัตถุดบิ ไม้หรือไม่ และรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
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บริษัท ส.พลายวู๊ด จากัด
(“ส.พลายวู๊ด”)
ความสัมพันธ์
เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ,
มี ก รรมการบริ ษั ท ร่ ว มกั น ,
มี ก รรมการในบริ ษั ท ถื อ หุ้น
รวมกั น ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ
67.00, มีคสู่ มรสของกรรมการ
ในบริ ษั ท ถื อ หุ้ น ในสั ด ส่ ว น
ร้อยละ 10.25, มี ม ารดาของ
กรรมการในบริษั ท ถื อ หุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 10.25 ของทุน
ที่ ออกแ ละช าระแ ล้ ว ข อ ง
ส.พลายวู๊ด

ลักษณะรายการ
บริษัทซือ้ ไม้อดั เพื่อเป็ น
วัสดุในการก่อสร้าง
โครงการการลงทุนขยาย
กาลังการผลิต

มูลค่าของรายการ
ความจาเป็ นและ
(ล้านบาท)
ความสมเหตุสมผลของรายการ
2561
2562
2563
0.001
- - บริษัทซือ้ ไม้อัดจาก ส.พลายวู๊ด เพื่ อเป็ นวัสดุในการก่อสร้าง สาหรับ
โครงการการลงทุนขยายกาลังการผลิต
- รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ
สมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์แก่ บริษัท และมี ราคาซือ้ ที่สามารถ
เทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทได้กาหนดมาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน โดยการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งจะได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทารายการดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
(ถ้ามี) บริษัทจะให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ใ นการ
ประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
12.2

12.3

แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทอาจจะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับกิ จการ และ/หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต
เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ เป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
สาหรับบริษัทย่อยซึง่ บริษัทถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 50 อาจมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทจะจัดให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ รวมทัง้ การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล
ของรายการ
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ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 ตารางสรุ ปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563
รายการ

2561
ล้านบาท
%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
59.86
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
56.75
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
183.23
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
27.09
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
326.93
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
5.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
2,985.07
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เครือ่ งจักร
5.10
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
13.76
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
0.04
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3,008.97
รวมสินทรัพย์
3,335.90
หนี้สนิ และส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
90.00
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
300.04
หนีส้ นิ ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
142.86
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
52.38
ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
0.60
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
585.87

81

1.79
1.70
5.49
0.81
9.80

2562
ล้านบาท
%

71.73
73.39
182.08
0.92
44.17
372.30

0.15
5.00
89.48 2,925.12
0.15
44.26
0.41
18.92
0.89
0.00
0.04
90.20 2,994.22
100.00 3,366.52

2.70
8.99
4.28
1.57
0.02
17.56

97.39
245.96
214.28
116.04
1.24
0.85
675.76

2.13
2.18
5.41
0.03
1.31
11.06

2563
ล้านบาท
%

113.53
87.11
241.21
7.98
59.84
509.67

3.13
2.40
6.65
0.22
1.65
14.05

0.15
5.00
86.89 3,092.27
1.31
0.64
0.35
0.56
18.61
0.03
2.10
0.00
0.03
88.94 3,118.99
100.00 3,628.66

0.14
85.22
0.02
0.01
0.51
0.06
0.00
85.95
100.00

2.89
337.00
7.31
314.04
6.37
248.37
0.35
3.45
139.32
0.04
1.24
0.03
1.12
20.07 1,041.44

9.29
8.65
6.84
0.01
3.84
0.03
0.03
28.70
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รายการ
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ นิ ระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว - สุทธิ
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม:
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถอื หุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุน้
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2561
ล้านบาท
%
324.16
23.55
3.28
350.99
936.86

2563
ล้านบาท
%

275.46
31.87
1.63
308.96
984.71

8.18
144.57
0.49
0.95
54.37
0.05
2.35
9.18
201.77
29.25 1,243.21

3.98
0.01
1.50
0.06
5.56
34.26

800.00
800.00
1,225.98

23.98
800.00
23.98
800.00
36.75 1,225.98

23.76
800.00
23.76
800.00
36.42 1,225.98

22.05
22.05
33.79

41.29
331.77
2,399.04
3,335.90

1.24
44.46
9.95
311.37
71.92 2,381.80
100.00 3,366.52

1.32
53.24
9.25
306.23
70.75 2,385.45
100.00 3,628.66

1.47
8.44
65.74
100.00
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9.72
0.71
0.10
10.52
28.08

2562
ล้านบาท
%

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี บัญชีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563
รายการ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กาไรจากการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษี เงินได้
กาไรสุทธิ
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวม
กาไรต่อหุน้
กาไรสาหรับงวด
จานวนหุน้ สามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วถัวเฉลีย่ ถ่วง
นา้ หนัก (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท) (ล้านหุน้ )
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

2561
2562
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
1,540.08
98.02 2,334.51
98.26
(1,116.18)
(71.04) (1,889.17)
(79.52)
423.89
26.98
445.34
18.75
31.13
1.98
41.22
1.74
(212.08)
(13.50) (330.34)
(13.90)
(74.58)
(4.75)
(62.84)
(2.65)
168.37
10.72
93.38
3.93
(5.25)
(0.33)
(25.79)
(1.09)
163.12
10.38
67.59
2.85
43.67
2.78
(7.20)
(0.30)
206.79
13.16
60.39
2.54
0.93
0.04
206.79
13.16
61.32
2.58

(หน่วย : ล้านบาท)
2563
ล้านบาท
%
2,466.93
99.51
(1,878.76)
(75.78)
588.17
23.73
12.18
0.49
(312.23)
(12.59)
(89.50)
(3.61)
198.61
8.01
(14.24)
(0.57)
184.38
7.44
(21.29)
(0.86)
163.08
6.58
163.08
6.58

206.79

60.39

163.08

800.00

800.00

800.00

0.26

0.08

0.20
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งบกระแสเงินสด
สาหรับปี บัญชีสนิ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษี เงินได้เป็ นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ /หนีส้ งสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้
(กาไร) ขาดทุนจากการป้องกันความเสีย่ งทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
การเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
รับดอกเบีย้
จ่ายภาษี เงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซือ้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ เครือ่ งจักร
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จาหน่ายทรัพย์สนิ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
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2561

(หน่วย : ล้านบาท)
2562
2563

163.12

67.59

184.38

136.05
0.66
0.01
(4.36)
(2.51)
(1.45)
9.46
300.99

199.95
(0.61)
1.89
(1.18)
0.29
(0.08)
25.38
293.24

202.53
0.24
(0.27)
3.28
(1.08)
(7.06)
0.71
(0.06)
13.03
395.72

(28.09)
(112.52)
7.39

(16.27)
(0.74)
(17.08)

(13.75)
(59.58)
(15.69)

3.94
13.12
0.66
0.89
186.38
1.45
(0.01)
187.82

(113.32)
63.66
0.25
0.74
210.74
0.08
(0.00)
210.54

36.83
23.28
0.27
0.72
367.80
0.06
(0.00)
367.85

(1,296.18)
(13.27)
4.11
(1,305.34)

(79.33)
(39.16)
(5.99)
(124.47)

(290.57)
(0.62)
0.05
(291.14)

รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชาระหนีส้ นิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายดอกเบีย้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึน้ - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
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2561

(หน่วย : ล้านบาท)
2562
2563

90.00
456.75
(0.12)
(85.92)
(9.22)
451.49
(666.04)
725.90
59.86

7.39
165.63
(142.86)
(78.56)
(25.81)
(74.20)
11.87
59.86
71.73

239.61
116.27
(214.28)
(0.26)
(158.78)
(17.47)
(34.91)
41.80
71.73
113.53
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13.2 อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
สาหรับปี บัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2562 และ 2563
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)1/
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชาระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงานก่อนหักค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย (ร้อยละ)
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร (ร้อยละ)
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)2/

25613/

2562

2563

0.56
0.20
0.45
37.06
(1.00)
16.56
21.74
10.84
33.20
(12.46)

0.55
0.21
0.33
36.99
(3.25)
17.65
20.40
16.80
21.43
(4.29)

0.49
0.19
0.43
31.90
(7.35)
15.68
22.96
12.52
28.75
(13.14)

27.52
17.68
10.72
111.55
13.16
8.84

19.08
12.35
3.93
225.47
2.54
2.53

23.84
16.18
8.01
185.21
6.58
6.84

6.97
13.63
0.53

1.80
8.12
0.71

4.66
11.42
0.71

0.39
0.20
21.38
0.13
39.99

0.41
0.21
9.16
0.57
42.78

0.52
0.16
22.06
0.54
87.46

หมายเหตุ:
1/
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย คานวณมาจาก (จานวนวันในงวด x ลูกหนีก้ ารค้าเฉลี่ย / รายได้จากการขาย) - (จานวนวันในงวด x เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าเฉลีย่
/ รายได้จากการขาย)
2/
บริษัทได้มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงิน 78.56 ล้านบาท และบริษัทได้มีการ
ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี จากผลประกอบการงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงิน 24.48
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3/

ล้านบาท และบริษัทได้มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล จากผลประกอบการของบริษัท งวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และกาไร
สะสม เป็ นจานวนเงิน 134.96 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการของบริษัท งวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ สาหรับปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก การจัดประเภทรายการเพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการ
เงินงวดปี บญ
ั ชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัท
ผลการดาเนินงานในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 2,479.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2562 เท่ากับ 103.38 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 4.35 สาเหตุหลักจากปริมาณการขายและราคาขายที่เพิ่มขึน้ รายได้รวมของบริษัทเกือบทัง้ หมดเป็ นรายได้จากการขาย
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.51 ของรายได้รวม
14.1.1 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามโครงสร้างรายได้
1) รายได้จากการขาย
สัดส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศและในประเทศ สาหรับปี 2562 และ 2563
สาหรับปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
2562
2563
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
รายได้จากการขายต่างประเทศ
- แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
2,257.43
96.70 2,359.57
95.65
รายได้จากการขายในประเทศ
- แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
77.08
3.30
107.36
4.35
รวมรายได้จากการขาย
2,334.51
100.00 2,466.93
100.00
บริษัทมีรายได้จากการขายสาหรับปี 2562 และ 2563 เท่ากับ 2,334.51 ล้านบาท และ 2,466.93 ล้านบาท ตามลาดับ คิด
เป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.67 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายและราคาขายที่เพิ่มสูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน รายได้
จากการขายของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็ น รายได้จากการขายต่างประเทศและรายได้จากการขายในประเทศ
สัด ส่ว นรายได้จ ากการขายเกื อ บทั้ง หมดของบริ ษั ท มาจากรายได้จ ากการขายแผ่ น ไม้เ อ็ ม ดี เ อฟให้แ ก่ กลุ่ม ลูก ค้า
ต่างประเทศ โดยในปี 2562 และ 2563 สัดส่วนรายได้จากการขายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟไปยังต่างประเทศ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
96.70 และ ร้อยละ 95.65 ของรายได้จากการขายรวม ตามลาดับ เนื่องจากขนาดของตลาดแผ่นไม้เอ็มดีเอฟในต่างประเทศมี
ขนาดใหญ่กว่าตลาดแผ่นไม้เอ็มดีเอฟในประเทศมาก บริษัทจึงมุ่งเน้นการขายและการทาการตลาดในต่างประเทศเป็ นสาคัญ
โดยบริษัทมีฐานลูกค้ากระจายอยูใ่ นหลายภูมิภาคทั่วโลกที่สาคัญ ได้แก่ ภูมิภาคตะวันออกกลาง และเอเชีย
สาหรับรายได้ในปี 2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟในประเทศเท่ากับ 77.08 ล้านบาท และ
107.36 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายรวมของบริษัทคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 3.30 และร้อยละ 4.35 ของ
รายได้จากการขายรวม ตามลาดับ ทัง้ นี ้ เนื่องจากบริษั ทมุง่ เน้นการทาการตลาดและการจาหน่ายในตลาดต่างประเทศเป็ นหลัก
จึงทาให้สดั ส่วนรายได้จากการขายในประเทศมีสดั ส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ
ต่างประเทศ

S.KIJCHAI ENTERPRISE

88

2)

รายได้อื่น
บริษัทมีรายได้อื่น ซึ่งประกอบด้วย กาไรจากการขายไฟฟ้า กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
พลอยได้จากการผลิต และรายได้ดอกเบีย้ รับ เป็ นหลัก โดยสาหรับปี 2562 และปี 2563 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 41.22 ล้านบาท
และ 12.18 ล้านบาท ตามลาดับ รายการดังกล่าวมาจากการที่บริษัทมีการจาหน่ายกาลังไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ตงั้ อยูใ่ นพืน้ ที่ใกล้เคียงกัน รายได้ดอกเบีย้ รับ และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิต เช่น ฝุ่ นไม้ โดยในปี 2563
บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการผันผวนของค่าเงินบาทที่ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด -19 ตัง้ แต่ช่วงต้นปี จึงไม่มีรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกในรายได้อื่นๆ ส่งผลให้รายได้อื่นๆ ลดลงจากปี ก่อนหน้า
ค่อนข้างมาก
3)

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ย สาหรับปี 2562 และ 2563
สาหรับปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
2562
2563
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ต้นทุนจากการขาย
(1,889.17)
81.85 (1,878.76)
81.87
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
(330.34)
14.31
(312.23)
13.61
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
(62.84)
2.72
(89.50)
3.90
ต้นทุนทางการเงิน
(25.79)
1.12
(14.24)
0.62
รวมค่าใช้จ่าย
(2,308.14)
100.00 (2,294.73)
100.00

ต้นทุนจากการขายของบริษัทสาหรับปี 2563 เท่ากับ 1,878.76 ล้านบาท ลดลง 10.41 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนที่ลดลง
ร้อยละ 0.55 ของต้นทุนจากการขายเมื่อเทียบกับปี 2562 แม้ปริมาณการขายสินค้าจะเพิ่มขึน้ ก็ตาม โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตลดลง และค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายสาหรับปี 2563 เท่ากับ 312.23 ล้านบาท ลดลง 18.11 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนที่ลดลงร้อยละ 5.48
เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาหรับปี 2563 เท่ากับ 89.50 ล้านบาท เพิ่มสูงขึน้ จากปี ก่อนอยูท่ ี่ 26.66 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 42.43 มีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประมาณการค่าตอบแทน
พนักงานที่เพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานก่อสร้างบริษัทย่อย คือ บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด ซึ่งเริ่มดาเนินการ
ก่อสร้างในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562
ต้นทุนทางการเงินสาหรับปี 2563 เท่ากับ 14.24 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนอยู่ที่ 11.56 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนที่ลดลง
ร้อยละ 44.80 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ ดลงและจากการที่บริษัทมีการคืนเงินต้นตามรอบการจ่ายชาระ
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14.1.2 ฐานะการเงิน
1)

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ที่สาคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
2562
2563
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
71.73
2.13
113.53
3.13
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
73.39
2.18
87.11
2.40
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
182.08
5.41
241.21
6.65
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
2,925.12
86.89 3,092.27
85.22
เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับซือ้ เครือ่ งจักร
44.26
1.31
0.64
0.02
สินทรัพย์อื่น
69.94
2.08
93.90
2.59
รวมสินทรัพย์
3,366.52
100.00 3,628.66
100.00

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 และ 2563 บริ ษั ท มี สิ น ทรัพ ย์ร วมเท่ า กับ 3,366.52 ล้า นบาท และ 3,628.66 ล้า นบาท
ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.79 โดยสินทรัพย์รวมของบริษัท ประกอบด้วย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นส่วน
ใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 86.89 ในปี 2562 และสัดส่วนร้อยละ 85.22 ในปี 2563 ของสินทรัพย์รวม ทัง้ นี ้ สินทรัพย์รวมมีการ
เปลีย่ นแปลงที่สาคัญดังนี ้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดส่วนใหญ่ของบริษัท คือ เงินฝากระหว่างทางที่เพิ่มขึน้ จากการโอนชาระค่า
สินค้า และเงินมัดจาล่วงหน้าค่าสินค้าของลูกค้าต่างประเทศมีเพิ่มขึน้
2. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นของบริษัท โดยลูกหนีก้ ารค้าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 - 98 ของมูลค่าลูกหนี ้
การค้าและลูกหนีอ้ ื่นรวม ในขณะที่ลกู หนีอ้ ื่นของบริษัท ซึง่ ประกอบด้วย รายได้คา้ งรับค่าไฟฟ้า และรายได้คา้ งรับ
จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้ เป็ นต้น คิดเป็ นประมาณร้อยละ 2 - 5 ของมูลค่าลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นรวม
ซึ่งลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่นปี 2563 เพิ่มสูงขึน้ จากปี 2562 คิดเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18.69 มีผลมาจาก
ลูกหนีก้ ารค้าจากการขายแผ่นไม้ MDF เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน
3. สินค้าคงเหลือสุทธิ ของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงของสินค้า
สาเร็จรู ปและสินค้าระหว่างทาง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณสินค้าที่รอการจัดส่งและความแตกต่างระหว่าง
ช่วงเวลาที่ผลิตสินค้าเสร็จกับรอบการจัดส่งสินค้าในแต่ละช่วงเวลาเป็ นหลัก โดยเมื่อเทียบปี 2563 กับปี 2562
สินค้าคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มสูงขึน้ โดยในช่วงปลายปี 2563 รอบการจัดส่งสินค้าได้รบั ผลกระทบจาก
การขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ ซึง่ เป็ นผลกระทบจากสถานะการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
4. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ของบริษัทเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อนอยูท่ ี่ 167.15 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 5.71
มีสาเหตุหลักมาจากทรัพย์สนิ ระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้ คือ บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด
5. เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับซือ้ เครื่องจักรลดลง มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทย่อยของกิจการ คือ บริษัท เอส.คลีเบอร์
เคมีคอล จากัด ได้ทาสัญญาซือ้ เครื่องจักรจากผูข้ ายเครื่องจักรต่างประเทศ และจ่ายเงิ นมัดจาค่าเครื่องจักร
ล่วงหน้า เมื่อช่วงปลายปี 2562 ซึง่ ปั จจุบนั ผูข้ ายเครือ่ งจักรต่างประเทศได้ทาการจัดส่งเครือ่ งจักรให้กบั บริษัทย่อย
ตามสัญญา เป็ นผลให้เงินจ่ายล่วงหน้าสาหรับปี 2563 ลดลง
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6.

2)

สินทรัพย์อื่น ในปี 2563 เพิ่มขึน้ จากปี 2562 มีสาเหตุหลักจากกาไรจากอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และบริษัทย่อยมีรายการขอคือภาษี มูลค่าเพิ่มจากการซือ้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ อใช้สาหรับงาน
ก่อสร้างโรงงาน

หนีส้ นิ รวม
หนีส้ นิ ที่สาคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการ
2562
2563
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
97.39
9.89
337.00
27.11
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
245.96
24.98
314.04
25.26
หนีส้ นิ ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
214.28
21.76
248.72
20.01
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
116.04
11.78
139.32
11.21
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
2.08
0.21
2.36
0.19
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
675.76
68.62 1,041.44
83.77
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
275.46
27.97
144.57
11.63
หนีส้ นิ ระยะยาวภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
0.49
0.04
หนีส้ นิ ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
31.87
3.24
54.37
4.37
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1.63
0.17
2.35
0.19
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
308.96
31.38
201.77
16.23
รวมหนีส้ ิน
984.71
100.00 1,243.21
100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทมีหนีส้ นิ รวมเท่ากับ 984.71 ล้านบาท และ 1,243.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี
ก่อน คิดเป็ นอัตราร้อยละ 26.25 โดยหนีส้ ินรวมส่วนใหญ่ของบริษัท ในปี 2563 คือ เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่นและเงินกูย้ ืมจาก
สถาบันการเงิน ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 79-84 ของหนีส้ นิ รวม ทัง้ นี ้ หนีส้ นิ รวมมีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญดังนี ้
1. เงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ปี 2563 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2563 บริษัทมีการกูย้ ืม
เงินกูร้ ะยะสัน้ เพื่อใช้หมุนเวียนภายในกิจการเพิ่มมากขึน้ และมีการให้กูย้ ืมเงินสาหรับเป็ นเงินหมุนเวียนให้กบั
บริษัทย่อย
2. เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น ปี 2563 เพิ่มขึน้ จากปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 ปริมาณการซือ้
วัตถุดิบเพิ่มขึน้ ส่งผลให้เจ้าหนีก้ ารค้าเพิ่ม และยังมีเทอมการชาระเงินบางส่วนที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
3. เงิ นรับล่วงหน้าค่าสินค้าปี 2563 เพิ่มขึน้ จากปี 2562 เท่ากับ 23.28 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ
20.07 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงื่อนไขการจ่ายชาระเงิน และรายการสั่งซือ้ สินค้าจากลูกค้า
4. หนีส้ ินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ลดลงจาก 489.74 ล้านบาท
ในปี 2562 เป็ น 393.23 ล้านบาท ในปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทมีการจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมตามรอบ
การจ่ายชาระ
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3)

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย : ล้านบาท)
2562
2563
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรร – สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถอื หุน้

800.00
800.00
1,225.98

800.00
800.00
1,225.98

44.46
311.37
2,381.80

53.24
306.23
2,385.45

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมกันเท่ากับ 2,381.80 ล้านบาท และ 2,385.45 ล้าน
บาท ตามลาดับ คิดเป็ นอัตราการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.15 มีสาเหตุหลักมาจากกาไรสะสมที่เพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อยจากการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลของปี 2563
4)

สภาพคล่อง
1. กระแสเงินสด
รายการ
(หน่วย : ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
59.86
71.73
210.54
367.85
(124.47)
(291.14)
(74.20)
(34.91)
71.73
113.53

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 เท่ากับ 210.54
ล้านบาท และ 367.85 ล้านบาท ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานดังกล่าวเพิ่มขึน้
เกิดจากสาเหตุหลักคือ การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น จากปริมาณการซือ้ วัตถุดิบที่เพิ่มขึน้ และเทอม
การชาระเงินที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 เท่ากับ 124.47 ล้าน
บาท และ 291.14 ล้านบาท การเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนดังกล่าวเพิ่มขึน้ จากปี 2562 เกิดจากช่วง
ปลายปี 2562 จนถึงปี 2563 บริษัทมีการลงทุนก่อสร้างบริษัทย่อย คือ บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด เพื่อผลิตวัตถุดิบกาว
ให้กบั บริษัท จึงเป็ นผลให้เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนปี 2563 เพิ่มขึน้
บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 เท่ากับ 74.20
ล้านบาท และ 34.91 ล้านบาท ตามลาดับ การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดดังกล่าวลดลง ในปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจาก
บริษัทมีการดาเนินการจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวบางส่วนตามกาหนดเวลาการชาระและการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของปี
2563 ในขณะที่มีการกูย้ ืมเงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้
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2. อัตราส่วนสภาพคล่อง
รายการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)

2562

เพิ่มขึน้ /ลดลง

2563
0.55
0.21
0.33

0.49
0.19
0.43

(0.06)
(0.02)
0.09

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงเล็กน้อยเมือ่
เทียบกับปี 2562 เนื่องมาจากเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่นเพิ่มขึน้ และเงิน กูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ ในส่วนของ
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินเพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน มีสาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานเพิ่มสูงขึน้
3.

อัตราส่วนสาคัญอื่น
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไรและอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
รายการ
2562
2563
เพิ่มขึน้ /ลดลง
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)
19.08
23.84
4.77
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
3.93
8.01
4.08
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
2.54
6.58
4.04
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ร้อยละ)
2.53
6.84
4.32
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
1.80
4.66
2.86
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)
8.12
11.42
3.30
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
- อัตรากาไรขัน้ ต้น เพิ่มขึน้ เนื่องจากสาเหตุหลักคือ 1) รายได้จากการขายที่ เพิ่มขึน้ มีสาเหตุหลักมาจาก
ปริมาณการขายและราคาขายที่เพิ่มขึน้ 2) ต้นทุนขายลดลงเล็กน้อย มีสาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบเฉลี่ย
ลดลง และค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยลดลง
- อัตรากาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ เนื่องจากสาเหตุหลักคือ 1) รายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ มีสาเหตุหลัก
มาจากปริมาณการขายและราคาขายที่เพิ่มขึน้ 2) ต้นทุนขายลดลงเล็กน้อย มีสาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบ
เฉลี่ยลดลง และค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยลดลง 3) ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง มีสาเหตุหลักจากค่า
ขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลง
- อัตรากาไรสุทธิเพิ่มขึน้ เนื่องจากสาเหตุหลักคือ 1) รายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณ
การขาย และราคาขายที่เพิ่มขึน้ 2) ต้นทุนขายลดลงเล็กน้อย มีสาเหตุหลักจากราคาวัตถุดิบเฉลีย่ ลดลง และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยลดลง 3) ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง มีสาเหตุหลักจากค่าขนส่งสินค้าและ
ค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลง 4) ต้นทุนการเงินลดลง มีสาเหตุมาจากอัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ ดลง และจากการ
ที่บริษัทมีการคืนเงินต้นตามรอบการจ่ายชาระ
- อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ มีสาเหตุหลักมาจากกาไรสุทธิจากการดาเนินงานในปี 2563 เพิ่มขึน้
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึน้ เนื่องมาจากกาไรสุทธิของ
บริษัทปรับเพิ่มขึน้ จากปี ก่อนอย่างมีนยั สาคัญ
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
รายการ
2562
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
0.41
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ (เท่า)
9.16
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (เท่า)
0.57
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
42.78
-

-

-

-

2563
0.52
22.06
0.54
87.46

เพิ่มขึน้ /ลดลง
0.11
12.90
(0.03)
44.68

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ มาจากสาเหตุหลักคือ หนีส้ ินหมุนเวียนเพิ่มสูงขึน้ ในส่วนที่เป็ น
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถานบันการเงิน เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น ในขณะที่กาไรสะสมของบริษัทปี 2563
เพิ่มขึน้ เล็กน้อย จากการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของปี 2563 ส่งผลให้หนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้
อย่างไรก็ดีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทยังถือว่าอยูใ่ นระดับที่ต่า
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้ เพิ่มสูงขึน้ มีสาเหตุหลักมาจาก ปี 2563 บริษัทมีเงินสดรับจากการ
ดาเนินงานเพิ่มขึน้ และดอกเบีย้ จ่ายลดลงจากปี ก่อน เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ เงินกูล้ ดลงและจากการที่บริษัท
มีการคืนเงินต้นตามรอบการจ่ายชาระ
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน ลดลง เนื่องจากในปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุนเพิ่มสูงขึน้ จากการลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด มีการจ่ายชาระคืนเงินกู้
ระยะยาว และเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2563 เพิ่มสูงขึน้
อัตราการจ่ายเงินปั นผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล อัตราหุน้ ละ 0.1687 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 134.96 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็ นอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลที่รอ้ ยละ 87.46

14.1.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี ้
รอบบัญชี
2562
2563

สานักงานสอบบัญชี
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด
บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด

ค่าสอบบัญชี
1.90
1.96

(หน่วย : ล้านบาท)
ค่าบริการอืน่
รวม
0.31
2.21
0.11
2.07

14.1.4 รายจ่ายลงทุนในปี 2563
โครงการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อผลิตกาวและสารเคมี มูลค่าโครงการ 415 ล้านบาท คาดว่าจะเริม่ ดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้
ช่วงต้นปี 2564
แหล่งที่มาของเงินลงทุน
1. รายได้จากกิจการ
2. เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
3. เงินลงทุนจากบริษัทแม่
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14.1.5 หนี้สินระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 บริษัทมีเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (รวมส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี )
เท่ากับ 489.75 ล้านบาท และ 392.94 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากการจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื
ระยะยาวตามกาหนดชาระ แม้ว่าในปี 2563 บริษัท เอส.คลีเบอร์ เคมีคอล จากัด (บริษัทลูก) ยังคงมีการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินไป
ลงทุนในการดาเนินงานก่อสร้างโรงงานผลิตกาวและสารเคมี
14.2 ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคต
ด้วยเหตุที่รายได้จากการขายโดยส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากรายได้จากการขายต่างประเทศ ดังนัน้ ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้จากการขายของบริษัทจึงประกอบด้วย 1) ปริมาณการขายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็ นตลาดหลัก
ของบริษัท เช่น ภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก ซึง่ อาจเพิ่มขึน้ หรือลดลงตามความต้องการใช้แผ่น
ไม้เอ็มดีเอฟในแต่ละช่วงเวลา อีกทัง้ ในสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้าง เช่นการเกิดโรคระบาด อาจทาให้การขนส่งสินค้า ไม่
สามารถทาได้ หรือทาได้ลาบากมากขึน้ ซึง่ จะส่งผลกระทบโดยตรงกับปริมาณการขายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ 2) ราคาขายในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ ซึ่งเป็ นสกุลเงินหลักที่บริษัทใช้จาหน่ายสินค้า โดยราคาขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในแต่ละตลาดอาจแตกต่างกันไป ขึน้ อยู่กบั
ปริมาณความต้องการใช้แผ่นไม้เอ็มดีเอฟ รวมถึงภาวะการแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิต แผ่นไม้เอ็มดีเอฟส่งออกจากประเทศต่างๆ ตลอดจน
สถานการณ์การเมืองและการค้าโลกที่อาจส่งผลกระทบกับความต้องการสินค้าได้ 3) อัตราแลกเปลีย่ น เนื่องจากรายได้จากการขายของ
บริษัทเป็ นการส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศเกือบทัง้ หมด รายได้จากการขายของบริษัทเกือบทัง้ หมดจึงอยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ดังนัน้ แม้ว่าราคาขายในตลาดโลกจะเท่าเดิม หากค่าเงินของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลง รายได้จากการ
ขายของบริษัทเมื่อคิดเป็ นสกุลเงินบาทจะเพิ่มขึน้ ในทางกลับกันหากค่าเงินของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็ง ค่าขึน้
รายได้จากการขายของบริษัทเมื่อคิดเป็ นสกุลเงินบาทจะลดลง และ 4) มาตรการทางการค้าจากประเทศผูน้ าเข้าแผ่นไม้ MDF เช่น AntiDumping, Countervailing Duty เป็ น ต้น ซึ่ ง อาจส่ง ผลให้ภ าษี น าเข้า แผ่ น ไม้ MDF จากประเทศไทยสูง ขึ น้ ซึ่ ง จะส่ง ผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกของผูผ้ ลิต MDF จากประเทศไทย
ในส่วนของต้นทุนของบริษัท ซึ่งปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึน้ หรือลดลงของต้นทุนการผลิตที่สาคัญ คือ ราคาวัตถุดิบหลักที่
ใช้ในการผลิต เช่น วัตถุดิบไม้ วัตถุดิบกาว และสารเคมีอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่งราคาของต้นทุนดังกล่าว มีความสอดคล้องกับความต้องการใน
ตลาด และการเพิ่มขึน้ ของราคานา้ มันในตลาดโลก ซึ่งอาจทาให้ตน้ ทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูงขึน้ และทาให้ตน้ ทุนขายสูงขึน้
ตามไปด้ว ย อย่า งไรก็ ดี บริษั ท ยัง คงมี ก ารบริห ารจัด การต้น ทุน การผลิต ได้เ ป็ น อย่า งดี และมี ก ารวางแผนการใช้วัต ถุดิ บ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระดับผลการดาเนินงานของบริษัทให้อยูใ่ นระดับที่ดีได้
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) ได้พิจารณางบการเงินของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี แล้ว เห็นว่างบกานเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สดุ ในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสาคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี และดารงรักษาไว้ซึ่ง ระบบควบคุม ภายในที่มี ประสิทธิ ผล เพื่อให้ม่ นั ใจได้อย่างมีเหตุผลว่า
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนีป้ รากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน) โดยรวมอยูใ่ นระดับที่
หน้าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

S.KIJCHAI ENTERPRISE

- ดร.สุวทิ ย์ ธนียวัน -

- วิชยั แสงวงศ์กิจ -

(ดร.สุวิทย์ ธนียวัน)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

(นายวิชัย แสงวงศ์กิจ)
กรรมการผู้จัดการ
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