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ในป 2560 เปนปที่ ADB ตองเผชิญกับวิกฤตความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนอันเกิดจากภาวะปจจัยวัตถุดิบสำ คัญขาดตลาดสาเหตุ
จากการลดการผลิตอยางฉับพลันของโรงงานผูผลิตวัตถุดิบในประเทศจีน ซึ่ง
เปนแรงผลักดันมาตรการดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาล บริษัทฯไดพยายาม
พัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานที่ทำ หนาที่จัดซื้อจัดหาในการแสวงหา
ขอมูลวัตถุดิบอยางรอบดาน มีการวิเคราะหขอมูล เพื่อเตรียมการจัดเก็บ
สต็อกวัตถุดิบไวใชในการผลิตชวงที่วัตถุดิบขาดแคลนเพื่อลดปญหาวัตถุดิบ
ผันผวนมากเกินไปในชวงเวลาดังกลาว

สารจากประธานกรรมการ

นายภวัต  วงศตั้งตระกูลประธานกรรมการ

นอกจากนี้  ADB ยังรวมกับซัพพลายเออร ในการเปนพันธมิตรทางธุรกิจดวยการทำ สัญญาการจัดซื้อ จัดหา มีการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนขอมูลและสถานการณตางๆ กับซัพพลายเออรอยางสม่ำ เสมอเพื่อลดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ พรอมกับประเมินความ
สามารถของซัพพลายเออรที่จะจัดหาวัตถุดิบใหกับบริษัทฯไดอยางตอเนื่องและเงื่อนไขที่ดี โดยการประสานความรวมมืออยางใกลชิด
ระหวางแผนกวางแผน แผนกจัดซื้อ แผนกผลิต และฝายขาย เพื่อวางแผนและประมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบ เตรียมการผลิต และสงมอบ
สินคาใหลูกคาในชวงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเปนสิ่งจำ เปนอยางมาก โดยเฉพาะในชวงที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอยางผิดปกติ การปรับ
กลยุทธครั้งนี้จึงทำ ใหบริษัทฯผานพนวิกฤติราคาและฟนตัวไดในชวงปลายปที่ผานมา
เพื่อปรับกลยุทธเชิงรุก บริษัทฯมีการปรับโครงสรางองคกรโดยตั้งฝายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Department) 
เพื่อเสริมความแข็งแกรงดานการตลาดและการขาย จากการมองโอกาสทั้งภายนอกและคุณคาภายในที่บริษัทฯมี (Outside in and 
Inside out ) เพื่อคนหาความตองการของตลาด ขยายฐานสินคาที่มีอยูเดิมสูตลาดใหม พัฒนาสินคาใหมไปสูกลุมลูกคาเดิมและ
ลูกคาใหม โดยทำ งานควบคูกับแผนกวิจัยและพัฒนาในฝายเทคนิค และทีมผูบริหารที่มีความชำ นาญในอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก กาว 
และผลิตภัณฑยาแนว มามากกวา 30 ป 
บริษัทฯยังคงมุงมั่นพัฒนาสินคาใหไดคุณภาพ ตอบสนองความตองการของลูกคา สรรหานวัตกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของการผลิตและการไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกกลุมผลิตภัณฑ
ในนามของคณะกรรมการ ADB ขอขอบคุณผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนที่ใหความไววางใจ และสนับสนุนการดำ เนินงานขอ
งบริษัทฯในตลอดปที่ผานมา และหวังวาจะไดรับการสนับสนุนจากทุกทานอยางตอเนื่อง และขอใหเชื่อมั่นวา คณะกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงาน ADB ไมไดยอทอในการทำ งานและทุมเททำ งานหนักเพื่อพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส พวกเราตั้งปณิธานไวเสมอวาจะใชทุก
โอกาสที่มีมาใสใจและใชใหเกิดประโยชนอยางดีที่สุด เพื่อยกระดับการดำ เนินงานของบริษัทฯใหไดทั้งมาตรฐานเหนือคูแขง พรอมใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสินคาที่มีความหลากหลาย และสรางมูลคาเพิ่มใหบริษัทฯ รวมถึงสำ นึกในความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน 
สูการเปนธุรกิจที่เติบโตอยางยั่งยืนในทุกๆป
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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร

นายหวัง วนาไพรสณฑ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

ในป พ.ศ. 2560  เปนปที่ทาทายสำ หรับ ADB เจอวิกฤตวัตถุดิบขาดแคลน 
และราคาวัตถุดิบมีความผันผวนเปนอยางมาก ผูบริหารและทีมงานทำ งาน
อยางหนัก เพื่อพยุงและควบคุมสถานการณใหมีความสมดุลและกลับคืนมา
ใหเร็วที่สุด  ในขณะเดียวกันก็เปนชวงเดินหนาในการนำ บริษัทฯเขาซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย ปรับโครงสรางองคกร พัฒนาปรับปรุงระบบการทำ งานให
มีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได มีการทำ งานรวมกับที่ปรึกษาทางการเงิน
อยางใกลชิด เพื่อปรับกลยุทธในแตละจังหวะการทำ งานใหมีความเหมาะสม ให
บรรลุเปาหมายของผูเกี่ยวของทั้งลูกคา คูคา พนักงาน ผูถือหุน นักลงทุน ผูมี
สวนไดเสียตางๆที่ตางมุมมองแตมีความคาดหวังในเรื่องเดียวกันคือผลประกอบ
การที่ดีและมีอัตราที่เติบโต 

จากสภาวะของปจจัยแวดลอมในหลายสวนดังกลาว ลวนเปนปจจัยที่สรางความทาทายในการบริหารจัดการ บริษัทไดวางกลยุทธสราง
การเติบโตโดยใหความสำ คัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอัตรากำ ไรที่ดีหรือมีคูแขงขันนอยราย ตลอดจนมุงเนนการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ ที่เปนนวัตกรรม เพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคาและเปนสินคาเพื่ออนาคต เชน การพัฒนาเม็ดพลาสติก PVC 
สำ หรับอุตสาหกรรมทางการแพทย ที่จะรองรับความตองการใชผลิตภัณฑเพื่อการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย การพัฒนา
เม็ดพลาสติก Halogen free ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตการบริหารงานที่จะคำ นึงถึงการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ADB เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (mai) เปนวันแรก ในวันที่ 9  เดือน พฤศจิกายน 2560 ราคาเปดอยูที่ 3.70 บาท/
หุน เพิ่มขึ้น 118.93% จากราคา IPO ที่หุนละ 1.69 บาท  สำ หรับวันนี้ ถือเปนอีกหนึ่งวันแหงความภาคภูมิใจของ ADB ซึ่งบริษัทฯ
เชื่อวาการเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพยครั้งนี้ จะเพิ่มความเขมแข็งดานฐานะการเงิน เพื่อสนับสนุนการลงทุนเพิ่มกำ ลังผลิตและแผนงาน
ขยายตลาดกลุมผลิตภัณฑกาวและยาแนว และผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ในนามคณะผูบริหารของ ADB ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอีกครั้ง ที่ใหการสนับสนุนบริษัทฯ ดวยดีมาตลอดและบริษัทฯยืนยัน
ที่จะใชความรูความสามารถในการบริหารกิจการใหเติบโตกาวหนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีแกผูถือหุนตอไป 
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ขอมูลสำ คัญทางการเงิน
โครงสรางรายไดแบงตามกลุมผลิตภัณฑ

โครงสรางรายไดแยกตามสัดสวนการขายในประเทศและตางประเทศ

(Unit: million Baht) 

(Unit: million Baht) 
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แสดงยอดขายแบงตามกลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด

ยอดขายแบงตามกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว

(Unit: million Baht) 

(Unit: million Baht) 
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กำ ไรขั้นตนของผลิตภัณฑกลุมเม็ดพลาสติกคอมปาวด

กำ ไรขั้นตนของกลุมกาวและผลิตภัณฑยาแนว

อัตรากำ ไรขั้นตนที่ลดลงอยางมากในป 2560 สวนใหญเปนผลมาจาก:
• ขาดแคลนวัตถุดิบหลักอันเนื่องมาจากการปดโรงงานในประเทศจีนเนื่องจากนโยบายดานสิ่งแวดลอมของรัฐบาลและ
• ความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ผันผวนอยางไมเคยเกิดขึ้นจากอุปสงคและอุปทานไมสอดคลอง นี้ซึ่งสงผลกระทบตอ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
• หลังจากการปรับนโยบายปรับราคาพิจารณาลูกคาอยางมีวินัยประกอบกับและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มีขีดความ

สามารถในการแขงขันเรื่องตนทุน กำ ไรขั้นตนกลับสูภาวะปกติที่ 14%

อัตรากำ ไรขั้นตนสำ หรับกาวและผลิตภัณฑยาแนว ที่ลดลงในป 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับป   2559 เนื่องจากตนทุน
วัตถุดิบหลักสำ หรับผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนวสูงขึ้น
อยางไรก็ตามกำ ไรขั้นตนในไตรมาส 4/2560 ลดลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นราคาวัตถุดิบและการแข็งคาของเงินบาท
เนื่องจากสวนแบงรายไดจากการสงออกเพิ่มขึ้น

(Unit: million Baht) 

(Unit: million Baht) 
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สินทรัพย

หนี้สิน 

การเพิ่มขี้นของจำ นวนสินทรัพยรวมเปนผลมาจาก
• การเพิ่มอยางมีนัยสำ คัญมาจากสินทรัพยถาวร ในป 2560 สวนใหญเปนโรงงานแหงใหมสำ หรับผลิตกาวยาแนว 

และเครื่องจักรเม็ดพลาสติกคอมปาวด
• เปนผลมาจากการวางแผนสตอกวัตถุดิบ
• การลดลงอยางมีนัยสำ คัญของเงินกูระยะสั้นที่มีการจายคืนจากการนำ เงินระดมทุนมาใช

(Unit: million Baht) 

(Unit: million Baht) 
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สวนของผูถือหุน

สัดสวนหนี้สินตอทุน

(Unit: million Baht) 

(Unit: Times) 
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1. กาวไปสูความเปนหนึ่งในผูนำ ดานธุรกิจเม็ดพลาสติกพีวีซี ผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2. พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย โดยเนนการรักษาพันธสัญญาและตรงตามความตองการลูกคา
3. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
4. พัฒนา ฝกอบรม สนับสนุนบุคลากร รองรับการเติบโตของธุรกิจและสงเสริมพัฒนาใหความรูและคุณภาพชีวิตการทำ งานใหแกลูกจาง

พนักงานใหมีความสมดุลเหมาะสมมากที่สุดเพื่อใหลูกจาง พนักงาน ทำ งานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพรอมกัน
5. ใหผลตอบแทนอยางเหมาะสมยุติธรรมแกผูถือหุน

บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนหนึ่งในผูผลิตและจัดจำ หนายสินคา กลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด (Plastic compound) และกลุม
ผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว (Adhesive and Sealant) โดยมีวิสัยทัศนในการประกอบธุรกิจในการมุงมั่นสูการเปนผูผลิตเม็ด
พลาสติกพีวีซี ผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนวที่มีคุณภาพ ดวยศักยภาพการบริหารและกระบวนการผลิตที่เปนมาตรฐานสากล เพื่อ
สรางพันธมิตร ความไววางใจและตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาอยางสูงสุด

วิสัยทัศน

นโยบายและภาพรวมธุรกิจ

พันธกิจ
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วัฒนธรรมองคกรของเรามาจากความหมายของชื่อบริษัท Applied DB ซึ่งมาจากแนวคิดของคุณหวัง วนาไพรสณฑ และคุณรัตนชัย 
วงษเจริญสิน ผูเริ่มกอตั้งบริษัทเมื่อกวาสามสิบปกอน ชื่อที่ตั้งขึ้นมีสองความหมายโดยความหมายของ Applied ชื่อบงบอกวาเปนนัก
ประยุกต นักพัฒนาใหการคิดคนแปรเปนสิ่งของที่มีประโยชนเปนของที่มีความตองการใชมีมูลคาทางเศรษฐกิจ สวนคำ วา DB มาจากคำ 
วา GOODBOND เพื่อใหสื่อความหมายถึงบริษัทมีสินคากาวที่มีคุณภาพที่ดี มีความเหนียวติดหนึบยึดเกาะไดดีและยังมีความหมายรวมถึง
การหลอมรวมความชวยเหลือชึ่งกันและกันภาระผูกพันที่ตองรับผิดชอบตอลูกคา พนักงาน ผูมีสวนไดเสียทุกสวนอีกดวย 
Applied, Alert, Alliance สามคำ นี้ใชรวมกันเสมอคุณหวัง วนาไพรสณฑ ประธานเจาหนาที่บริหาร มักจะพูดเนนย้ำ กับพนักงานอยู           
เสมอๆ วา จงเปนน้ำ ไมเต็มแกว ทำ ตัวใหพรอมจะเรียนรู ตื่นตัวทันเหตุการณ รูเขารูเรา ลมจะเปลี่ยนทิศไปอยางไร ถาเราอยูบนความพรอม
ที่จะตั้งรับ ลมจะพัดมาแรงแคไหนเราก็แคลูลมและลุกขึ้นไดทุกครั้ง เหมือนการทำ งาน นักประยุกต มุงมั่นที่จะพัฒนาบนความเชื่อที่วาพวก
เราทำ ได คนของเรามีศักยภาพเพียงพอ สิ่งไหนที่เรายังไมรูเราก็จะพากเพียรใหรู การทำ งานคือการเรียนรู ใหทุกๆวันมีเปาหมาย ลูกคาคน
ถัดไปของเรามีความคาดหวัง และอยากใหตนน้ำ สงมอบงานคุณภาพดี เราเองก็อยากไดงานที่ดีพรอมใชงาน การทำ งานรวมกัน ทั้งในสวน
งานเล็กใหญใชไดเสมอ การไมสงมอบของเสียใหกระบวนการอื่นหรือการทำ งานหยุดชะงัก สามารถทำ ไดดวยตัวเองดวยการใสใจ เอาใจ
เขามาใสใจเรามองผลรวมของการทำ งานเปนทีม รวมรับผิดชอบ ผลของการรวมมือ ตัวเราเองมีความภาคภูมิใจ แผนกฝาย ทำ งานไดทัน
เวลาใชตนทุนไดคุมคา ลูกคาคนสุดทายไดรับสินคาที่ถูกตองตรงมาตรฐานคำ รับรอง จึงเปนความสำ เร็จรวมกันทุกฝาย 
ขับเคลื่อนการทำ งาน การพัฒนาความคิดสรางสรรคตางๆ ดวยความซื่อสัตยและจริงจัง (Integrity and Practical) คำ วา “ซื่อสัตย”   
มีความหมายมากกวาคำ วาไมโกหก ไมโกง หรือฝาฝนกฎ กติกา แตหมายความถึงเรื่องของการปกปดปญหา  ถึงแมวาปกปดดวยเหตุผล 
ก็ถือวาเปนคนไมมี“ความซื่อสัตย”ควรนำ ปญหามาวางแลวแกไขกัน ไมมีปญหาใดใหญเกินกวามนุษยจะแกไขได 
พนักงานทุกคนของบริษัทตองประพฤติปฏิบัติตนอยางซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในมาตรฐานในกรอบของคำ มั่นสัญญา การปฏิบัติงานรวมถึง
การใหบริการแกลูกคา จริงจังการปฏิบัติโดยตลอด สม่ำ เสมออยางซื่อสัตย ขอตกลงมาในรูปแบบใด ไมเขาใจใหสอบถาม เพื่อใหมั่นใจไดวา
ผลลัพทจะเปนตามขอตกลงนั้นๆ ในแตละการทำ งานตองตระหนักรูในสิ่งสำ คัญพื้นฐานดังนี้
1. การไมเสแสรงและโออวด
2. ไมตกปากรับคำ กับลูกคางายๆ รวมถึงภายในองคกรดวย พิจารณาความสามารถและเวลาการสงมอบ สามารถปฏิบัติไดหรือไม  
   คำ นึงถึงผลกระทบที่จะตามมา และควรมีทางเลือกสำ รองเสมอ
3. แขงขันทางการคาอยางเต็มที่ภายใตขอบเขตของกฎหมาย เคารพสิทธิและทรัพยสินทางปญญา
4. คัดเลือก Supplier แบบไมมีอคติ โปรงใส สุจริต และยุติธรรม
5. ไมคอรรัปชั่น ไมเสนอให หรือ เรียกรับผลประโยชนทั้งเพื่อตนเองหรือองคกร และไมแบงพรรคแบงพวกภายในองคกร
6. ขอมูลยอนกลับ ขอติชม คำ รองเรียนตางๆ เปนอีกหนึ่งอุปสรรคที่ตองรีบจัดการเสมอ
คิดการแบบ”ชนะตองชนะดวยกัน” (Think Win-Win)
1. ไมมองเพียงผลประโยชนเฉพาะตน 
2. มองไปถึงผลประโยชนของคนที่เกี่ยวของ
3. ทุกฝายไดประโยชน 
4. อยาคิดแตในสวนขององคกร ใหนึกถึงสวนที่เปนบุคลากร 
5. อยาคิดถึงแตตนเอง คิดถึงองคกรดวยเชนกัน
6. อยาเอาแตไดฝายเดียว
7. ความเห็นแกตัวที่ตองแขงขันกัน ทายสุดทุกฝายก็แพกันหมด 
8. การคิดแบบตองชนะรวมกัน ตองไดประโยชนดวยกันในหลายๆฝายนั้น จะทำ ไดดวยการที่ผูนำ  หัวหนา ผูบังคับบัญชา     

หรือผูรับผิดชอบในระดับสูง ในระดับตางๆ จะตองมีความใจกวาง และเปดโอกาสในการเจรจากันอยูเสมอ

วัฒนธรรมองคกร ADB
GOODBOND
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“สรางคานิยมที่ยั่งยืน” คือเปาหมายและความมุงมั่นที่รวมพวกเราทุกคนใน ADB ตระหนักรูและปฏิบัติตอๆกันมาอยูเสมอ การสรางคน 
สรางคนเกง เปนพื้นฐานสำ คัญของความยั่งยืนรวมกันใหความสำ คัญของการเติบโตของปจเจกบุคคล การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
เรียนรูเพิ่มเติม ฝกความคิดเปลี่ยนมุมมองใหทันเหตุการณ บนพื้นฐานที่วาความรูสรางได คน ADB ทำ ไดปฏิบัติไดและทำ ใหความรู
อยูคูองคกร สำ หรับลูกคา ผูเกี่ยวของของเรา ผูถือหุนของเรา รวมถึงทุกฝายที่เกี่ยวของกับเราและชุมชนที่อยูรอบขางเรา พนักงาน 
ADB มีความมุงมั่น ความภาคภูมิใจและกระตือรือรน การสื่อสาร การรวมมือจะถูกถายทอดไปรุนตอรุนเพื่อสรางคานิยมที่ยั่งยืน 
ความรูคูองคกรใหประสบความสำ เร็จตลอดไป
วัตถุประสงคและเปาหมาย
บริษัทฯ แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน) มีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และทิศทางการดำ เนินธุรกิจอยางเปนระบบเปนประจำ 
ทุกป เพื่อใหมีความสอดคลองกับปจจัยแวดลอมและแนวโนมธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะขึ้นเปนผูนำ ใน 3 ดาน ภายใน               
ป 2563 ดังนี้
1. ดานการเติบโต
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางการเติบโตอยางตอเนื่องดวยการเปนผูนำ ดานคุณภาพ ราคาแขงขันไดในการผลิตและจำ หนายเม็ดพลาสติก  
กาวและผลิตภัณฑยาแนว มีขีดความสามารถทางการแขงขันอยูในระดับแนวหนาของกลุมอุตสาหกรรมและมีฐานลูกคาที่มั่นคงและ 
เติบโตในทุก ๆ ป
ดานผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางผลตอบแทนจากการดำ เนินธุรกิจใหอยูในระดับเทียบเทาอุตสาหกรรมเดียวกันและสงมอบผลตอบแทนที่เปน
ธรรม ใหแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ดานความยั่งยืน
บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดำ เนินกิจการที่สรางสมดุลระหวางการดำ เนินธุรกิจสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
กลยุทธในการดำ เนินธุรกิจ
ทิศทางและแผนกลยุทธการดำ เนินธุรกิจของบริษัทฯมุงเนนในการสรางและรักษาความสามารถในการแขงขัน ธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน 
และการเตรียมความพรอมในดานตางๆ ที่จะสนับสนุนแผนการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ ไดนำ ทิศทางและแผนกลยุทธนี้มาเปนกรอบ
ในการปฎิบัติงานและติดตามผลอยางสม่ำ เสมอ เพื่อใหบรรลุเปาหมายองคกรทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีกลยุทธหลักดังตอไปนี้
1.  ลูกคา (Customer) มุงสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาโดยมุงเนนในดานตางๆ ดังนี้
 1.1.  การผลิตและจำ หนายสินคาที่มีความหลากหลายปรับไดตามความตองการของลูกคา
 1.2.  ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ลูกคายอมรับในราคาที่แขงขันได 
 1.3.  มีการสงมอบสินคาที่รวดเร็วและตรงเวลา (Fast & On time Delivery) 
 1.4.  ตอบสนองขอรองเรียนและแกไขใหเร็วที่สุด (Quick Response)
 1.5.  สรางความสัมพันธที่ดีแกลูกคา (Customer Relation Management)
2.  การขายและการตลาด  
 2.1  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนไปตามความตองการของตลาดและเพิ่มชองทางการจัดจำ หนายเพื่อขยายสู ตลาดทั้ง 
       ในและตางประเทศ
 2.2  มีการผลิตสินคาที่มีความหลากหลายและเติบโตในอุตสาหกรรมตอเนื่อง  
 2.3  มีศักยภาพในการแขงขันดานความแตกตางของสินคาเนื่องจากมีทีมวิจัยและพัฒนาที่พรอม ปรับความตองการของ  
       ลูกคาใหเปนสินคาที่เหมาะสมกับการใชงาน
 2.4  มีพนักงานขายและเจาหนาที่บริการลูกคา ที่มีความรูความชำ นาญในผลิตภัณฑ คอยตอบขอซักถามและแนะนำ สินคาที่ 
       เหมาะกับความตองการของลูกคา รวมถึงความรวดเร็วในการจัดการปญหาขอรองเรียนตางๆ 
 2.5  สินคามีการรับประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่ไดตกลงไวกับลูกคา
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3.  คูคาและเจาหนี้ (Supplier)
 3.1  พัฒนาคูคาเดิมและหาพันธมิตรทางการคาใหมอยางตอเนื่อง
 3.2  พัฒนาความสัมพันธกับพันธมิตรทางธุรกิจในการนำ ไปสูเปาหมายทางธุรกิจรวมกัน
 3.3  บริหารหวงโซอุปทานแบบบูรณาการ  
4.  พนักงานทรัพยากรสำ คัญขององคกร 
 4.1  เพิ่มขีดความสามารถใหบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 
 4.2  พัฒนาทักษะฝมือใหกาวสูการเปนผูชำ นาญการและผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา
 4.3  พัฒนารูปแบบในการทำ งานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ  สรางความรวมมือกับฝายตางๆรวมทั้งเปด โอกาสให   
       พนักงานมีสวนรวมในการบริหารงาน
 4.4  พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติการงานใหเชื่อมโยงกับเปาหมายขององคการสูเปาหมายของบุคคล โดยเชื่อมโยง 
       ผลงานและสมรรถนะของพนักงานในการประเมินผลการปฏิบัติงานแตละชวงเวลา
 4.5  กำ หนดโครงสรางการสืบทอดตำ แหนงในทุกสายการบังคับบัญชา เพื่อกำ หนดรูปแบบการพัฒนาทักษะ ความรู  ความ 
      สามารถของบุคลากรใหสามารถขึ้นไปทดแทนตำ แหนงที่สูงกวาได
 4.6  เปดโอกาสใหคนเกง แขงขันสรางนวัตกรรม ทั้งเพื่อประโยชนในทางธุรกิจและเพื่อสรางสุขในการทำ งาน 
5.  ตนทุน 
 5.1  พัฒนาระบบงานใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยใหมีตนทุนต่ำ สุดและสามารถแขงขันได โดยปฏิบัติจริงจังกับการบริหารการ 
            สูญเสียใหมีความเสียหายนอยที่สุด
 5.2  คนหาวัตถุดิบทดแทนอยางตอเนื่อง
       5.3  ใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุดเต็มประสิทธิภาพ
       5.4  ปรบัลดการทำ งานดวยการใชแรงงานคนเปนการใชเครือ่งจกัรกึง่อตัโนมตัใินบางสวนของการผลติเพือ่ใหไดคณุภาพตาม    
             มาตรฐาน ลดของเสียและลดคาใชจายดานแรงงานที่มีแนวโนมสูงขึ้นทุกป
6.  ระบบการบริหาร 
 6.1  พัฒนาระบบบริหารอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให สามารถแขงขัน 
      ไดในตลาดโลก
 6.2  พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการทำ ธุรกิจ โดยการควบคุมและลดปจจัยความเสี่ยง 
       ที่สงผลกระทบทางลบตอการดำ เนินธุรกิจ    
 6.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงผลสำ เร็จของงาน การทำ งานเปนทีมและการพัฒนาอยางตอเนื่อง
7.  การวิจัยและพัฒนา
 7.1  เพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ  
 7.2  พัฒนานวัตกรรมใหมและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ ในการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
 7.3  เตรียมความพรอมในการพัฒนาสินคาเหนือไปอีกขั้น ในอุตสาหกรรมสีเขียว 
8.  เทคโนโลยี 
 8.1 พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑและระบบบริหารจัดการใหทันสมัย
 8.2 มุงมั่นใชระบบบริหารความสัมพันธกับลูกคา CRM (Customer Relation Management)  เพื่อติดตาม และตอบสนอง 
        ความตองการของลูกคาและวิเคราะหปญหาการขายไดตรงจุด
9.  สังคมและสิ่งแวดลอม 
 9.1 สนับสนุนและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน พนักงาน สังคมและชุมชน 
 9.2 สงเสริมการสรางงาน สรางรายไดในการพัฒนาชุมชน สังคม 
 9.3 พัฒนาชุมชน รักษาสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตามกฎระเบียบการนิคมฯ ทำ ลายสินคาอยางถูกวิธีเพื่อรักษามลภาวะทั้งภายใน 
      องคกรและสังคมรอบขาง



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)                           

13

ขอมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
ชื่อยอ ADB
เลขทะเบียนบริษัทฯ 0107560000117

ประเภทธุรกิจ ดำ เนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจำ หนายสินคากลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด (Plastic compound) และ
กลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว (Adhesive and Sealant) เพื่อจำ หนายใหแกลูกคาทั้งในและตาง
ประเทศ

สำ นักงานใหญ 252 หมู 4 ถนนสุขุมวิท ตำ บลแพรกษา อำ เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

โรงงานและสายการ
ผลิต

1. 252 หมูที่ 4 ตำ บลแพรกษา อำ เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ กาว 
และผลิตภัณฑยาแนว 

2. 260 หมูที่ 4 ตำ บลแพรกษา อำ เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเม็ด
พลาสติกพีวีซีคอมปาวด 

3. 271 หมูที่ 1 ตำ บลแพรกษา อำ เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก           
พีวีซี เม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย และกาว

4. 816  ตำ บลบางปูใหม อำ เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (อยูระหวางกอสราง) โรงงานผลิต
ผลิตภัณฑยาแนว

โทรศัพท 02-7094040
โทรสาร 02-7094370
Web Site http://www.adb.co.th
ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 300 ลานบาท (600 ลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท
ทุนชำ ระแลว หุนสามัญ 300 ลานบาท (600 ลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท

รายละเอียดหลักทรัพย   
จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 180,000,000 หุน แบงเปนเสนอขายใหแก
1. ประชาชนทั่วไปจำ นวน 151,200,000 หุน
2. ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จำ นวน 10,445,000 หุนและ
3. ผูถือหุนเดิม กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำ นวน 18,355,000 หุน โดยเสนอขายที่   

ราคา 1.69 บาท ทำ การซื้อขายวันแรก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เลขานุการบริษัท คุณวิจิตรา ทับบุรี
โทรศัพท 02-7094040  อีเมล Wichittra@adb.co.th

นักลงทุนสัมพันธ
1. คุณพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย 
   โทรศัพท 02-7094040   อีเมลล adb_ir@adb.co.th
2. คุณกนกวรรณ คงธนาคมธัญกิจ
   โทรศัพท 02-7094040  อีเมลล adb_ir@adb.co.th

ผูดูแลหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำ กัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จำ กัด (มหาชน)  
ผูสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  จำ กัด 
สำ นักงานตรวจสอบ
ภายใน บริษัท  ยูนีค แอดไวเซอร จำ กัด
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เดือน/ปบริษัท การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ คัญ

มกราคม 2548

• บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำ กัด กอ
ตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการระหวางบริษัท ดี.บี. เคมีคัล อินดัสเตรียล จำ กัด ผูผลิตและจัดจำ หนายกาว
อุตสาหกรรม และบริษัท แอ็พพลายเคมีคอล อินดัสตรี้ จำ กัด ผูผลิตและจัดจำ หนายเม็ดพีวีซีคอมปาวด

• บริษัทฯ จัดตั้งดวยทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดำ เนิน
ธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจำ หนายสินคา กลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด (Plastic compound) และ
กลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว (Adhesive and Sealant) เพื่อจำ หนายใหแกลูกคาทั้งในและ
ตางประเทศ โดยมีฐานลูกคาหลักในประเทศเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ประกอบ
กระบวนการผลิตของสินคาตางๆ และฐานลูกคาตางประเทศทั้งในอาเซียน ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป 
ออสเตรเลีย และอเมริกาใต 

กรกฎาคม 2548 • บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งรับรองคุณภาพในดานระบบบริหารคุณภาพ
ผลิตภัณฑและบริการ

ตุลาคม 2550 • บริษัทฯ เริ่มตนทำ ผลิตภัณฑใหมคือผลิตภัณฑยาแนวและผลิตภัณฑกาวและยาแนวที่จำ หนายในบรรจุภัณฑ
ขนาดเล็กสำ หรับใชในครัวเรือน หรือผลิตภัณฑ DIY (Do It Yourself) เพื่อจัดจำ หนายภายใตตราสินคา               
ของบริษัทฯ และรับจางผลิตภายใตตราสินคาของลูกคาซึ่งเปนตราสินคาชั้นนำ ระดับสากล

กรกฎาคม 2553 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150.00 ลานบาท เปน 200.00 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

กรกฎาคม 2555
• บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200.00 ลานบาท เปน 210.00 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

โดยการออกหุนสามัญใหมจำ นวน 1.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท เสนอขายใหแกผูถือหุน
รายใหม คือ Showa Global Limited ซึ่งเปนผูผลิตและจัดจำ หนายผลิตภัณฑเม็ดพีวีซีคอมปาวดชั้นนำ จาก
ประเทศญี่ปุน

สิงหาคม 2557

• บริษัทฯ ซื้อที่ดินไมมีสิ่งปลูกสรางเพื่อสรางโรงงานผลิตซิลิโคนคอมปาวด (silicone compound) ซึ่งเปน
ธุรกิจใหมเพื่อตอยอดจากธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ มีอยูในปจจุบัน โดยที่ดินมีขนาดเนื้อที่รวม 5 ไร 1 งาน 29.5 
ตารางวา ตั้งอยูในโครงการบางปู แฟคตอรี่ แลนด หมูที่ 5 ตำ บลบางปูใหม อำ เภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยซื้อจากบริษัท เจริญสิน พร็อพเพอรตี้ จำ กัด ซึ่งเปนบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยง
กันกับบริษัทฯ เนื่องจากมีกลุมผูถือหุนใหญกลุมเดียวกันกับกลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ และมีกรรมการรวม
กัน 1 ทาน อยางไรก็ตาม ราคาซื้อขายที่ดินดังกลาวเปนราคาที่สามารถเทียบเคียงไดกับราคาที่ดินทั่วไปใน
พื้นที่ใกลเคียง

กุมภาพันธ 2558 • บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 16949:2009 ซึ่งรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพเพื่อ
อุตสาหกรรมยานยนต  โดยขอรับรองในผลิตภัณฑกาว

พฤศจิกายน 2559 • บริษัทฯขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งรับรองคุณภาพในดานระบบ
บริหารคุณภาพผลิตภัณฑและบริการ ทุกผลิตภัณฑของบริษัท

มีนาคม 2560

• จากการประชุมสามัญผูถือหุนประจำ ป 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ 
ดำ เนินการ ดังนี้

• บริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหมเปน บริษัท  แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
• เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 0.50 

บาท
• เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำ นวน 210 ลานบาท เปนจำ นวน 300 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ

เพิ่มทุนใหมจำ นวน 180 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจำ นวนดังกลาว
เพื่อเสนอขายแกประชาชนเปนครั้งแรก

• บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก ADB USA Inc.และ SPARKO USA Inc. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมทางการตลาด ใหขอมูลทางการตลาดและสงเสริมการขาย พรอมทั้งขยายอุปสงคสำ หรับผลิตภัณฑ
เพื่อใชในครัวเรือน (Do It Yourself : DIY)  ของบริษัทฯ ในตลาดตางประเทศ  โดยบริษัทฯ ถือหุนใน ADB 
USA Inc. และ SPARKO USA Inc. ในสัดสวนรอยละ 100.00 และรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน
ชำ ระแลว ตามลำ ดับ 

9 พฤศจิกายน 2560 • บริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก  (IPO) ดวยราคา 
1.69 บาทตอหุน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ คัญ
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1. ลงทุนในเครื่องมือเครื่องใชสำ หรับฝายเทคนิค เพื่อการวิจัยและพัฒนา   
 • ซื้อเครื่องทดลอง และเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑโมดิฟายซิลิโคนพอลิเมอร 
   (Modified silicone polymer : MS sealant)
 • ซื้อเครื่องทดลอง และเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกฮาโลเจนฟรี 
   (Halogen free compound)
 • เสริมกระบวนการเรียนรู ใหกับพนักงานฝายเทคนิคสำ หรับผลิตภัณฑในอนาคต

2. ลงทุนในการปรับปรุง อาคารและเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสีย และลดการใชแรงงาน 
 • ซื้อเครื่องจักรเพื่อการปรับปรุงการผลิตในสายการผลิตเดิม 
 • ติดตั้งเครื่องจักรผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย 
   (Medical grade PVC compound)
 • ปรับปรุงอาคารคลังสินคาเพื่อรองรับการเติบโต

3. ลงทุนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ERP เพื่อการบริหาร
 • นำ มาตรฐานสิ่งแวดลอม ISO140001:2015  และกฎระเบียบสารตองหาม มาปรับใชในองคกร
 • พัฒนาบุคคลากรสรางความยั่งยืนดวยกลยุทธ ADB Green DNA

โครงการตางๆ ที่อยูระหวางดำ เนินการ
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4. โครงการกอสรางโรงงานแหงที่ 4 

ชื่อโครงการ

โรงงานผลิต กาวยาแนว 
ขนาดเนื้อที่รวม 5 ไร 1 งาน 29.5 ตารางวา 

สถานที่ตั้ง 816 โครงการบางปู แฟคตอรี่ แลนด หมูที่ 5 ตำ บลบางปูใหม อำ เภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ลักษณะอาคารและพื้นที่ใชสอย
สรางเปนโรงงานผลิตสินคา พื้นที่ 4,018 ตารางเมตร
โกดังเก็บสินคาพื้นที่ใชสอย 1,680 ตารางเมตร 

งบประมาณลงทุนทั้งโครงการ
งบประมาณ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง อาคารโรงงาน โกดังเก็บสินคา 
สาธารณูปโภค และเครื่องจักร ไมรวมหองทดลอง รวม  257.65 ลานบาท 
โดยแบงระยะการลงทุนเปน 3 ระยะ เริ่ม ป 2561- 2563

ประมาณการโครงการ
โครงสรางโรงงานและคลังสินคา คาดวาจะเสร็จประมาณเดือนมีนาคม  
2561 
และจะเริ่มผลิตและจำ หนายเปนการทั่วไป  ประมาณไตรมาส  4/2561 และมี
กำ ลังการผลิตเต็มกำ ลัง (Full Capacity) ในป 2563 

สถานะการกอสราง ปจจุบัน 
17 มกราคม 2561

การประมาณการความคืบหนาการกอสราง
• โครงสรางอาคารโรงงานงานสำ เร็จ รอยละ 90 
• โครงสรางโกดังเก็บสินคางานสำ เร็จ รอยละ 85
• โครงสรางพื้นฐานอยูระหวางการปรับพื้นผิวเพื่อทำ ถนนและวางทอน้ำ เสีย

บริษัทฯ ไดเริ่มดำ เนินการโครงการในอนาคต ทั้ง 4 โครงการ ในป 2560 บางสวน และคาควาจะแลวเสร็จ ป 2563 
ดวยการใชเงินจากการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรกและกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ บางสวน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำ หนายผลิตภัณฑ 2 กลุม ไดแก กลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด (Plastic compound) โดยมี
ลูกคาหลักเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนวัตถุดิบในการผลิตสายไฟ สายเคเบิ้ล พื้นรองเทา และกลุมผลิตภัณฑ
กาวและผลิตภัณฑยาแนว (Adhesive and Sealant) โดยจำ หนายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมรองเทา เฟอรนิเจอร งานกอสราง และ
กลุมผลิตภัณฑยานยนต ซึ่งทั้ง 2 กลุมผลิตภัณฑจำ หนายใหแกลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งการจำ หนายโดยตรงใหกับลูกคา
และผานผูจัดจำ หนายสินคา (Distributor) ทั้งนี้ บริษัทฯ ผลิตและจำ หนายสินคาทั้งภายใตตราสินคาของบริษัทฯ และภายใตตราสินคา
ของลูกคาชั้นนำ ซึ่งเปนที่รูจักในระดับสากล

ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ   
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปน 2 กลุมผลิตภัณฑหลัก โดยพิจารณาแยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑและลักษณะการใช
งานดังตอไปนี้

1. กลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด (Plastic compound)     
บริษัทฯ ผลิตและจัดจำ หนายเม็ดพลาสติกคอมปาวด ซึ่งประกอบไปดวยผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC compound) ผลิตภัณฑ
เสนใยสังเคราะหโพลีโพรพิลีน (Polypropylene Split Yarn) และผลิตภัณฑเม็ดเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร (Thermoplastic 
Elastomer : TPE)

1.1 ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC Compound)
โพลิไวนิลคลอไรด (Polyvinyl Chloride) หรือ พีวีซี (PVC) เปนพลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) ที่สามารถนำ 
มาหลอมเหลวขึ้นรูปไดดวยความรอนและนำ กลับมาหลอมใชใหม (Recycle) ไดหลายครั้ง คุณลักษณะทั่วไปของพีวีซีเปนผงละเอียด
สีขาว เมื่อติดไฟแลวสามารถดับไดดวยตัวเอง (Self-extinguish) ทั้งนี้ ในการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีจะตองนำ ผงพีวีซีมาเติมสาร
เติมแตงตางๆ กอนนำ ไปใชงาน
เม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC compound)  คือพลาสติกพีวีซีที่เกิดจากการนำ พีวีซีเรซิน (PVC resin) มาผสมกับสารเติมแตง (Ad-
ditive) ชนิดตางๆ ในสัดสวนที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการในการใชงานในรูปแบบตางๆ เชน สารทำ ให
ออนตัว (Plasticizer) สารเพิ่มเสถียรภาพทางความรอน (Heat stabilizer) ฟลเลอร (Filler) และสี (Pigment) และสารเติมแตง
ชนิดตางๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนผูผลิตและจำ หนายเม็ดพลาสติกพีวีซี ทั้งเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม (Soft PVC Compound) และเม็ด
พลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC compound)  
• เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม (Soft PVC compound)
เปนเม็ดพลาสติกมีความออนตัวและยืดหยุนได เกิดจากกระบวนการนำ ผงพีวีซีเรซินผสมกับสารเติมแตงตางๆ และเพิ่มสารที่ทำ ให
ออนตัว หรือ Plasticizer เพื่อปรับระดับความออนนิ่ม หรือ แข็งตามความตองการใชงานที่เหมาะสมของเม็ดพลาสติกพีวีซี โดย
กลุมเม็ดพลาสติกพีวีซีในกลุมนี้มีการนำ ไปใชงานทั้งดานการฉีดเขาแมพิมพ การรีดเขาแมแบบ การอัดเขารูป ขึ้นอยูกับประเภทของ
สินคาที่ลูกคาตองการ เพื่อนำ ไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ โดยกลุมลูกคาหลักของบริษัทฯ สำ หรับเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม ไดแก 
กลุมอุตสาหกรรมผลิตสายไฟและสายเคเบิ้ล (Wire and Cable) เนื่องจากพลาสติกพีวีซีไมกอใหเกิดการลุกลามของไฟและมีความ
ตานทานไฟฟาสูง ดังนั้นจึงนำ มาใชเปนฉนวนและปลอกนอกหุมสายไฟ และสายเคเบิ้ลชนิดตางๆ เชน สายไฟฟาแรงดันต่ำ  สายไฟ ปลั๊ก 
ฉนวนหุมสายโทรศัพท ฉนวนหุมสายสัญญาณ การรีดขึ้นรูปเปนสายยาง ขอบคิ้วนิ่มรอบกระจกรถยนตและอื่นๆ เปนตน นอกจาก
นั้นยังสามารถนำ มาขึ้นรูปฉีดเปนพื้นรองเทาและผลิตภัณฑ Soft touch ตางๆ เชน ดามจับปากกา ดามจับอุปกรณตางๆ  อีกดวย
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• เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC compound)  
เปนเม็ดพลาสติกมีลักษณะแข็ง ไมออนตัว มีความแข็ง เหนียว และทนแรงกระแทก ซึ่งเกิด
จากกระบวนการนำ ผงพีวีซีเรซินผสมกับสารเติมแตงตางๆ  โดยกลุมเม็ดพลาสติกพีวีซีใน
กลุมนี้มีการนำ ไปใชงานทั้งดานการฉีดเขาแมพิมพ การรีดเขาแมแบบ การอัดเขารูป หรือ
การเปาฟลม หรือการเปาเขาแมพิมพ ขึ้นอยูกับประเภทของสินคาที่ลูกคาตองการ เพื่อนำ 
ไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ขอบคิ้วเฟอรนิเจอร ฟลมฉลากบรรจุภัณฑตางๆ ที่
ตองการความใสและมีพื้นผิวที่เรียบ และขอตอทอพีวีซี เปนตน 
ทั้งนี้ กระบวนการผลิตของเม็ดพลาสสติกพีวีซีแบบแข็ง มีความคลายคลึงกันกับการผลิต
เม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม แตจะมีความแตกตางกันในขั้นตอนการควบคุมอุณหภูมิของสาร
เคมีใหอยูภายใตอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยเครื่อง Cooling  Mixer ซึ่งเปนขั้นตอนหลังจาก
การผสมสารเคมีที่เปนวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็งใหเย็นตัวลงกอนจะ
ผานเขาสูกระบวนการไหลเม็ดในลำ ดับถัดไป

1.2 เสนใยสังเคราะหโพลีโพรพิลีน (Polypropylene split yarn) 
เปนเสนใยสังเคราะหจากโพลิเมอรพลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) 
ซึ่งมีคุณสมบัติเหนียว ทนทาน และเปนฉนวนไฟฟาที่ดี โดยเสนใยสังเคราะหโพลีโพรพิลีนจะ
นำ ไปแปรรูปและจะถูกใชเปนฟลเลอรรวมกับเม็ดพลาสติกในกระบวนการผลิตสายไฟ สาย
เคเบิ้ล โดยการนำ ไปพันหุมสายไฟเพื่อปดชองวาง ดังรูปตัวอยาง

1.3 เม็ดเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร (Thermoplastic Elastomer : TPE)
เปนวัสดุที่เกิดจากกระบวนการนำ เทอรโมพลาสติกเรซิน (Thermoplastic resin) มาผสมกับยางหรืออิลาสโตเมอร หรือไดจากการเกิด
โคโพลิเมอร (copolymerization) ของสวนที่ออน (soft segment) กับสวนที่แข็ง (hard segment) กลายเปนวัสดุลูกผสมเรียก
วา เทอรโมพลาสติกอิลาสโทเมอร (thermoplastic elastomer) หรือทีพีอี (TPE) ซึ่งวัสดุลูกผสมนี้กำ ลังมีบทบาทมากขึ้นในหลาย
อุตสาหกรรม ทำ ใหมีคุณสมบัติในการขึ้นรูปและการนำ กลับมารีไซเคิลใหมได และมีการนำ ไปใชงานทั้งดานการฉีดเขาแมพิมพ การรีดเขา
แมแบบ การอัดเขารูป ขึ้นอยูกับประเภทของสินคาที่ลูกคาตองการ เพื่อนำ ไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดแก พื้นรองเทา เปนตน ทั้งนี้ 
การทำ พื้นรองเทาสามารถใชทั้งเม็ดเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอรและเม็ดพีวีซีเพื่อใชในการฉีดขึ้นรูป โดยเม็ดเทอรโมพลาสติกเปนที่นิยม
ในการใชผลิตพื้นรองเทามากกวาเนื่องจากคุณสมบัติที่ดี มีความยืดหยุนและแข็งแรงและมีความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมนอยกวา อยางไร
ก็ตาม เม็ดเทอรโมพลาสติกมีราคาจำ หนายที่สูงกวาเม็ดพลาสติกพีวีซี ดังนั้น เม็ดเทอรโมพลาสติกจึงถูกใชเปนวัตถุดิบในการผลิตพื้น
รองเทาสำ หรับตลาดระดับบนเปนสวนใหญ ซึ่งบริษัทฯ สงออกเม็ดเทอรโมพลาสติกดังกลาวไปยังลูกคาในตางประเทศที่ผลิตพื้นรองเทา
หนังเปนหลัก เชน ลูกคาในบังคลาเทศซึ่งเปนผูผลิตและสงออกรองเทาไปจำ หนายยังประเทศในยุโรป เชน อิตาลี ขอมูลเพิ่มเติม บริษัทฯอยู
ในระหวางการยกเลิกผลิตสินคารายการนี้โดยการนำ เครื่องจักรมาปรับใชกับการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีที่มีกำ ลังการผลิตคอนขางเต็ม
ทั้งนี้ สัดสวนรายไดของผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดประมาณรอยละ 80.00 – 90.00 มาจากการจำ หนายผลิตภัณฑเม็ด
พลาสติกพีวีซี โดยสัดสวนของรายไดที่เหลือมาจากรายไดในการจำ หนายเสนใยโพลีโพรพิลีนและเม็ดเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร
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2. กลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว (Adhesive and Sealant)   
บริษัทฯ ผลิตและจัดจำ หนายผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชยึดติดวัสดุหรืออุดรอยรั่วหรือปดรอยตอ โดย
ผลิตภัณฑในบรรจุภัณฑขนาดใหญ บริษัทฯ จะผลิตและจำ หนายเพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial use) เปนหลัก ในขณะที่
ผลิตภัณฑกาวและยาแนวในบรรจุภัณฑขนาดเล็กสำ หรับใชในครัวเรือน (Do It Yourself : DIY) บริษัทฯ จะนำ มาบรรจุในบรรจุภัณฑ
ขนาดเล็กเพื่อจัดจำ หนายผานตัวแทนผูจัดจำ หนาย (Distributor) และตัวแทนผูจัดจำ หนายดังกลาวจะกระจายสินคาไปยังลูกคาในโรงงาน
อุตสาหกรรมและผูใชงานตรง (End user) ตอไป
สวนการจัดจำ หนายสินคา ภายใตตราสินคาของบริษัทฯ (House Brand) ประกอบดวยตราสินคาจำ นวน 5 ตราสินคา ไดแก ตราสินคา 
ADB, SPARKO, DB, OMAKU และ DAI-I-CHI และบางสวนบริษัทฯ จะรับจางผลิตภายใตการอนุญาตและการกำ กับดูแลขั้นตอนการ
ผลิตของเจาของตราสินคา (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM) ซึ่งเปนตราสินคาชั้นนำ ระดับสากล ผลิตภัณฑกาวและ
ผลิตภัณฑยาแนวมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ผลิตภัณฑกาว (Adhesive)
เปนสารเคมีที่ใชติดประสานวัสดุที่ตองการยึดติดเขาดวยกัน มีคุณสมบัติเปนของเหลว 
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑกาวที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจำ หนายสามารถแยกตามคุณสมบัติของผลิต 
ภัณฑและลักษณะการใชงาน รายละเอียดดังนี้

1) กาวยาง (Contact adhesive)
เปนกาวที่ประกอบดวยสารละลายของยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห ซึ่งจะแปรสภาพ
เกิดการยึดติดเมื่อระเหยตัวทำ ละลาย (Solvent) ลักษณะของเนื้อกาวเปนของเหลวหนืด 
เปนกาวที่มีการยึดเกาะสูงและมีประสิทธิภาพการเกาะติดไดดี เหมาะสำ หรับงานเฟอรนิเจอร
และงานซอมแซมตางๆ และการยึดติดวัสดุสวนบนของรองเทาเขาดวยกัน นอกจากนั้น
ยังสามารถใชงานในการยึดติดกับวัสดุไดหลายประเภท เชน งานประกบพลาสติก งาน
ไม งานประกบโฟรไมกา งานลามิเนต โฟม ผา ยาง หนังแทและหนังสังเคราะห งานยึดติด
ฉนวนและโลหะ เปนตน โดยบริษัทฯ จัดจำ หนายเพื่อใชทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัว
เรือน

2) กาวกราฟทหรือกาวขาว (Graft adhesive) 
เปนกาวที่มีการกราฟท (Graft Copolymer) ระหวางยาง Polychloropene กับ 
Acrylic monomer มีลักษณะเปนของเหลวคลายกับกาวยางแตมีความใสและขาวกวา 
เหมาะสำ หรับการยึดติดวัสดุสวนบนและสวนลางของรองเทา หรือการยึดติดวัสดุทั่วๆ ไป 
เกือบทุกประเภทเชน วัสดุหนังแท หนังเทียม พียู พีวีซี ยาง ผาใบ อีวีเอโฟม เปนตน โดย
บริษัทฯ จัดจำ หนายเพื่อใชทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน
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5) กาวอีพ็อกซี่ (Epoxy adhesive) 
เปนกาวที่ตองผานการผสมดวยองคประกอบ 2 สวนไดแก สวนเนื้ออีพอกซี่ และสวนทำ แข็ง (Hardener) ในอัตราสวนที่เหมาะสมเพื่อให
กาวเซตตัวและประสิทธิภาพสูงสุด โดยกาวอีพอกซี่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง ทนตออุณหภูมิและสารเคมีไดดีเยี่ยม จึงเหมาะสำ หรับ
การใชงานในอุตสาหกรรม โดยนำ ไปใชกับวัสดุจำ พวกไม โลหะ กระเบื้อง แกว พลาสติก เปนตน โดยบริษัทฯ จัดจำ หนายเพื่อใชทั้งใน
โรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน

3) กาวพียู (Polyurethane adhesive : PU adhesive) 
เปนกาวที่ผลิตจาก Polyurethane ซึ่งเปนกาวสูตรพิเศษสำ หรับการยึดติดที่ตองการ
แรงยึดสูง เซ็ตตัวเร็ว คงทนตอสภาวะอากาศและความรอนไดดีเยี่ยม ทนทานตอการ
ดูดกลืนแสงซึ่งทำ ใหมีการเปลี่ยนแปลงของสีกาวนอยลงหลังใชงานนอย ใชงานงาย
และชวยประหยัดเวลา สามารถยึดติดกับวัสดุไดหลากหลายชนิด เชน การยึดติดพื้น
รองเทากับแผนพื้น หนังและสนรองเทา วัสดุ ยาว ฟองน้ำ  หนัง ไนลอน พียู หนังพียู พีวี
ซี ลาเท็กซโฟม งานที่นอนเครื่องนอน เปนตน รวมทั้งวัสดุที่มีรูพรุน รวมทั้งยังสามารถ
ยึดติดไดทั้งในอุณหภูมิปกติและการยึดติดโดยเรงดวยความรอน

4) กาวไวนิล (Vinyl adhesive) 
ประกอบดวยกาวทาทอ กาวอเนกประสงคและกาวเชื่อมพลาสติกตางๆ ซึ่งเปนกาวที่นำ 
ไปใชประสานทอพีวีซีและขอตอแข็ง รวมถึงงานประกอบอื่นๆ ที่ใชยึดติดพลาสติกตางๆ 
เขาดวยกัน โดยกาวทาทอมีคุณสมบัติในการละลายเนื้อทอพีวีซีและเมื่อนำ ทอพีวีซีตอ
เขากับขอตอจะทำ ใหทอและขอตอประสานติดเปนเนื้อเดียวกัน ทำ ใหเชื่อมสนิทไมมีปญหา
เรื่องการรั่วซึมของของเหลวในทอ โดยคุณสมบัติของกาวชนิดนี้ที่ตางจากกาวชนิดอื่น
คือ ประสิทธิภาพในการละลายเนื้อทอและความสามารถในการรับแรงดันสูง เชน งาน
ระบบทอน้ำ ดีในอาคารสูงหรืองานระบบทอสระวายน้ำ  เปนตน โดยบริษัทฯ จัดจำ หนาย
เพื่อใชทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน ในขณะที่กาวอเนกประสงคจะนิยมใช
สำ หรับยึดติดในงานทั่วไป เชน ใชกับอุปกรณเครื่องเขียนตางๆ (Stationary) โดย
บริษัทฯ จะจัดจำ หนายในบรรจุภัณฑขนาดเล็ก ในสวนที่กาวเชื่อมพลาสติกจะใชสำ หรับ
เชื่อมติดพลาสติกชนิดตางๆ เชน เชื่อมติดแผนอะคริลิก เปนตน

6) กาวปะเก็นเหลว (Liquid gasket)
เปนกาวยางสังเคราะหชนิดพิเศษสำ หรับยึดหรือประกบหนาแปลนโลหะเขาดวยกันมีความ
หนืดสูง เพื่อปองกันการรั่วไหลของของเหลวหรือกาซออกจากระบบอุปกรณตรงบริเวณ
รอยตอหนาแปลน เนื่องจาก หนาสัมผัสของหนาแปลนทั้งสองที่มาประกบกันนั้นอาจมี
ความเรียบไมเพียงพอที่จะปองกันการรั่วไหลได ซึ่งปะเก็นเหลวจะสามารถแทรกซึมลงใน
รองระหวางวัสดุที่ประกบกันไดอยางสมบูรณ โดยบริษัทฯ จัดจำ หนายในบรรจุภัณฑ
ขนาดเล็กผานตัวแทนจัดจำ หนาย ซึ่งสามารถนำ ไปใชสำ หรับลูกคากลุมผลิตภัณฑยาน
ยนตได
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7) กาวซูเปอรกลูหรือกาวพลังชาง (Super glue)
เปนกาวอเนกประสงคแหงเร็วชนิดพิเศษ มีชื่อทางเคมีวา กาวไซยาโนอะคริเลต (Cya-
noacrylate adhesive) กาวจะเกิดการเซ็ตตัวไดเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาเคมีระหวางตัว
กาวและความชื้นบนผิวสัมผัสของวัตถุ เหมาะสำ หรับการใชงานในอุตสาหกรรม ซึ่งนำ ไป
ใชในการประกอบชิ้นสวนในอุตสาหกรรมตางๆ เชน ชิ้นสวนยานยนต อุปกรณกีฬาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เปนตน และยังเหมาะสำ หรับการใชงานในครัวเรือน โดยนำ ไปใช
ยึดติดกับวัสดุไดหลายประเภท ทั้งไม โลหะ อะลูมิเนียม และพลาสติก เปนตน โดยบริษัทฯ 
ซื้อผลิตภัณฑกาวซูเปอรกลูหรือกาวพลังชางสำ เร็จรูปดังกลาวมาบรรจุในบรรจุภัณฑ
ขนาดเล็ก (DIY) และจัดจำ หนายเพื่อใชในครัวเรือนเทานั้น

8) กาวแทนตะปู (Super nail)
เปนกาวยางที่สังเคราะหขึ้นเพื่อใหมีแรงยึดเกาะสูง รับน้ำ หนักไดดี ใชยึดติดเพื่องานความ
สวยงามสำ หรับงานเฟอรนิเจอร งานติดตั้งและงานกอสรางทั่วไปแทนการตอกตะปู โดย
นำ ไปใชยึดติดวัสดุไดหลายประเภท เชน ไม พลาสติก แผนยิปซั่ม แสตนเลส โลหะ แผน
ผนังเบา กระจกเงา บัวเชิงผนัง รวมทั้งวัสดุที่ทำ จากปูนหรือคอนกรีต เปนตน โดย
บริษัทฯ จัดจำ หนายเพื่อใชทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน

• น้ำ ยารองพื้นหรือสารรองพื้น (Primer)
เปนเคมีภัณฑที่ทำ หนาที่ปรับสภาพพื้นผิวกอนใชกาวยึดติดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการยึดติดใดดีขึ้น 

• ทินเนอร (Thinner) 
เปนของเหลวที่ระเหยงายและเปนสารทำ ละลายที่ใชรวมกับผลิตภัณฑกาวเพื่อใหกาว
มีคุณสมบัติเปนของเหลวมากขึ้น นอกจากนี้ วัสดุชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติในการลาง
อุปกรณที่เลอะคราบตางๆ ที่เกิดจากการใชกาว

• สารเพิ่มความแข็ง (Hardener) 
เปนสารเคมีที่มีคุณสมบัติเรงการยึดติดของวัสดุและเพิ่มความแข็งแรงของเนื้อกาว 
โดยเคมีภัณฑชนิดนี้จะใชงานรวมกับผลิตภัณฑกาวเพื่อเสริมความแข็งแรงในการ
ยึดติดของเนื้อกาวใหดีขึ้น ทั้งนี้ อัตราสวนในการใสสารเพิ่มความแข็งรวมกับกาว
ตองเปนไปอยางเหมาะสม เนื่องจากหากใสสารเพิ่มความแข็งมากเกินอัตราสวน 
หรือเรงใหแหงเร็วเกินไปจะทำ ใหมีผลเสียตอผลิตภัณฑ

9) กาวสูตรน้ำ  (Water-based adhesive)
เปนกาวสูตรน้ำ หรือกาวที่มีน้ำ เปนตัวทำ ละลายและอยูในรูปของเหลวโดยกาวชนิดนี้เปนกาวที่ใชงานงายและเหมาะสำ หรับการไปใชในงาน
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เชน อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร บรรจุภัณฑ พรม งานไม งานลามิเนต และฉลากสินคา เปนตน นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังมีการผลิตและจัดจำ หนายสินคาเพิ่มเติม ซึ่งเปนผลิตภัณฑเสริมที่ใชรวมกับผลิตภัณฑกาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึด
ติดวัสดุและเสริมสรางศักยภาพในการใชงานของกาว ไดแก น้ำ ยารองพื้น (Primer) ทินเนอร (Thinner) และสารทำ ใหแข็ง (Hardener) 
รายละเอียดดังนี้
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2.2 ผลิตภัณฑยาแนว (Sealant)
เปนวัสดุที่ใชในการปดรอยตอระหวางวัสดุไมวาจะเปนวัสดุชนิดเดียวกันหรือไมก็ตาม เพื่อความเรียบรอยสวยงามและปองกันสิ่งตางๆ 
ไมวาจะเปนเศษฝุนละออง น้ำ  กาซผานเขาระหวางรอยตอนี้ได วัสดุที่ใชอุดรอยตอนี้จึงมีคุณสมบัติเปนของกึ่งเหลวเพื่อสามารถเขาไป
แทรกบริเวณรอยตอได แลวจึงแข็งตัวและมีลักษณะยืดหยุนใหตัวไดเพื่อใหวัสดุตั้งแต 2 ชนิดที่มาจบกันนี้มีโอกาสขยับตัวไดประมาณ
หนึ่ง โดยที่วัสดุอุดรอยตอนี้ไมแตกราว ในงานกอสรางนั้นตองใชวัสดุอุดรอยตอทั้งในงานโครงสราง เชน งานรอยตอระหวางโครงสราง
ที่วิศวกรไดตั้งใจกำ หนดไว เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมของโครงสรางที่ไดออกแบบเอาไว (Construction joint) หรือเปนรอยตอ
ระหวางโครงสรางสำ หรับโครงสรางที่มีลักษณะยาวตอเนื่องจะตองมีรอยตอเพื่อรองรับการยืดหดขยายตัวของวัสดุโครงสราง (Ex-
pansion joint) และในงานสถาปตยก็ใชวัสดุอุดรอยตอนี้กันมากในการอุดปดรอยตอในการจบงาน เชน รอยตอระหวางบานประตู-
หนาตางอลูมิเนียมกับผนังกออิฐฉาบปูน รอยตอระหวางฝาเพดานกับผนัง รอยตอของงานเฟอรนิเจอรบิวทอิน และอื่นๆ  โดยบริษัทฯ 
จำ หนายผลิตภัณฑยาแนวแบงออกไดเปน 2 ประเภท แยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑและลักษณะการใชงาน รายละเอียดดังนี้

1) อะคริลิกยาแนว (Acrylic sealant) 
เปนวัสดุอุดรอยตอที่มีความยืดหยุนนอย และคงทนตอสภาพแวดลอมไดต่ำ  ใชไดทั้ง
งานภายนอกและภายใน จึงเหมาะกับงานอุดรอยตอและประสานรอยตอ เชน รอยตอ
ระหวางผนังปูนกับวงกบประตู หนาตาง ไม อลูมิเนียม เปนตน หรือรอยราวที่มีขนาด
เล็กๆ นอกจากนี้ วัสดุชนิดนี้ ยังสามารถขัดแตงผิวงานไดและทาสีทับได สามารถใชกับ
วัสดุทั้งผิวเรียบและผิวขรุขระ 

2) ซิลิโคนยาแนว (Silicone sealant) 
เปนวัสดุอุดรอยตอที่มีความยืดหยุน คงทนตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
รังสียูวีและสารเคมีสูง เหมาะสำ หรับทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร โดยจะใชในงาน
อุดและประสานรอยตอของวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบและวัสดุที่มีพื้นผิวมันเงา เชน กระจก 
เซรามิค  ไฟเบอรกลาส ไม และอลูมิเนียม เปนตน อยางไรก็ตามวัสดุชนิดนี้ไมสามารถ
ทาสีทับได โดยบริษัทฯ จัดจำ หนายเพื่อใชทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในครัวเรือน

3) ประเภทมีกรด (Acetic cure) 
ซิลิโคนประเภทนี้เมื่อใชงานจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของกรดระเหยออกมา แหงเร็ว เหมาะ
กับการใชงานในการอุดรอยตอระหวางกระจกกับกระจก มีแรงยึดเกาะที่แข็งแรงกรณี
ใชประเภทใสจะมีความใสเนียนไปกับกระจกใสและไมเหมาะกับพื้นผิวที่มีผลกระทบจาก
กรดกัดกรอน เชน โลหะหรือหินออน และมีราคาต่ำ กวาประเภทไรกรด

4) ประเภทไรกรด (Neutral cure)
ลิโคนประเภทนี้จะมีฤทธิ์เปนกลาง ประเภทใสจะมีความใสนอยกวาประเภทมีกรด (จะออก
ใสขุน) แหงชากวา มีความแข็งแรงนอยกวา แตมีความยืดหยุนมากกวา ใชในกรณีที่ผิว
วัสดุไมหมาะกับการสัมผัสกับกรด และมีราคาแพงกวาประเภทมีกรด นอกจากนี้ ดวย
คุณสมบัติของซิลิโคนที่มีความยืดหยุน ทนตอความอุณหภูมิ สารเคมีและสภาวะอากาศ 
จึงมีการนำ ประโยชนของซิลิโคนมาใชเปนปะเก็นเหลวในงานอุตสาหกรรมและยานยนต 
รายละเอียดดังตอไปนี้
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ซิลิโคนปะเก็นเหลว (Room Temperature Vulcanizing Silicone : RTV)
เปนวัสดุซิลิโคนสำ หรับการขึ้นรูปปะเก็นหรือ Formed-In-Place-Gasket ซึ่งมีความสามารถในการขึ้นรูปปะเก็นอันใหมแทนที่
ปะเก็นอันเกาที่หมดสภาพการใชงาน โดยปะเก็นอันใหมที่ขึ้นรูปจะมีสถานะเปนยางซิลิโคน มีชื่อสามัญทั่วไปวา ปะเก็นเหลว ทั้งนี้ วัสดุชนิดนี้
มีความยืดหยุนสูง ทนทานตออุณหภูมิ การฉีกขาดและแรงดัน จึงเหมาะกับการใชในงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส ยานยนต เครื่องมือ 
เครื่องจักร และเครื่องมือวัดความแมนยำ  เปนตน ทั้งนี้ RTV ซิลิโคนของบริษัทฯ มีดวยกันหลากหลายสีเพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในหลายรูปแบบ
ทั้งนี้ ในปจจุบันผลิตภัณฑยาแนวเปนผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ไมไดมีกระบวนการผลิตดวยตนเองแตเปนการซื้อผลิตภัณฑยาแนวสำ เร็จรูปใน
ปริมาณมากและนำ มาบรรจุลงหลอดทั้งภายใตตราสินคาของบริษัทฯ และตราสินคาของลูกคาตางๆ (OEM)
นอกจากนั้น เพื่อลดตนทุนของวัตถุดิบ บริษัทฯ ยังมีการผลิตหลอดบรรจุภัณฑอลูมิเนียมที่ใชในการบรรจุสินคาประเภทกาวและยาแนว
ขนาดเล็ก โดยมีวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตบรรจุภัณฑดังกลาวเปนเหรียญอลูมิเนียม (Slug) ที่บริษัทฯ นำ เขาจากตางประเทศ 
บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดระหวางผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว (ซึ่งนับรวมสวนของผลิตภัณฑขนาดเล็กสำ หรับใชในครัวเรือนแลว) 
อยูที่ประมาณรอยละ 43.00 และรอยละ 57.00 ตามลำ ดับในป 2560 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนในการขยายธุรกิจในสวนผลิตภัณฑ
ยาแนวใหมากขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นโอกาสจากความตองการของตลาดและความสามารถในการทำ กำ ไรของผลิตภัณฑดังกลาวซึ่งยังคง
เติบโตไดอีก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสินคาที่บริษัทฯ จางผลิตผลิตภัณฑที่ขายภายใตตราสินคาของบริษัทฯ ประกอบดวย โฟมพียู (PU 
Foam) น้ำ ยาล็อกเกลียว (Thread locker)  น้ำ มันหลอลื่นปองกันสนิม (Lubricants) เทปพีอี (PE tape) เทปบิวทิล (Butyl tape) และ
เทปกาวพีวีซี (PVC Tape) เพื่อใหมีการจัดจำ หนายสินคาอยางครบวงจรตรงตามความตองการของลูกคา
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ แบงตามประเภทกลุมผลิตภัณฑสำ หรับป 2558-2560  มีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ 1. รายไดอื่น ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ รายไดชดเชยคาอากร 19 ทวิ หนี้สูญรับคืน กำ ไร (ขาดทุน) จากการจำ หนายสินทรัพย และรายไดเบ็ดเตล็ดจากการขายเศษวัสดุ

โครงสรางรายได ป 2558 ป 2559 ป 2560
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

กลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก
คอมปาวด  (Plastic compound)     712.08 48.76 725.8 51.41 693.33 49.65

กลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยา
แนว (Adhesive and Sealant) 722.30 49.45 685.95 48.00 679.08 48.63

รวมรายไดจากการขาย 1,434.38 98.21 1,411.78 98.79 1,372.41 98.27
รายไดอื่น1 26.18 1.79 15.63 1.09 9.05 0.65
กำ ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
สุทธิ - - 1.73 0.12 5.76 0.41

รายไดรวม 1,460.55 100.00 1,429.14 100.00 1,396.5 100
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สัดสวนกลุมอุตสาหกรรมหลักของลูกคารวมในประเทศ

กลุมลูกคาเปาหมาย
โรงงานอุตสาหกรรมผูนำ สินคาไปใชในกระบวนการผลิตและแปรรูปเปนผลิตภัณฑสำ เร็จรูปตอไปและผูจัดจำ หนายสินคา (Distributor) ซึ่ง
เปนผูกระจายสินคาไปยังกลุมลูกคาผูใชสินคาโดยตรง (End user) หรือไปยังรานคาปลีกที่เสมือนตัวกลางในการกระจายสินคาใหเขาถึงผู
ใชงานโดยตรงที่เปนรายยอยไดมากขึ้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนหนึ่งในกลุมลูกคาสำ คัญของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
 • อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและการกอสราง
 • อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง
 • อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและงานไมทั่วไป 
 • อุตสาหกรรมยานยนต 
 • กลุมอื่นๆ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีฐานลูกคาหลักทั้งในและตางประเทศเปนโรงงานอุตสาหกรรมที่ใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทั้ง กลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก
คอมปาวด (Plastic compound) และกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว (Adhesive and Sealant) ซึ่งกลุมลูกคาของบริษัทฯ 
จะกระจายอยูในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก สัดสวนรายไดจากการขายในประเทศและตางประเทศในป 
2559 อยูที่ประมาณรอยละ 70 และ 30 ของรายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ตามลำ ดับ โดยสัดสวนกลุมอุตสาหกรรมหลักของลูกคาหลัก
จากการขายในประเทศและตางประเทศของป 2560 รายละเอียดดังนี้

จากรูปภาพขางตนพิจารณาสัดสวนรายไดภายในประเทศของการขายผลิตภัณฑตางๆในแตละกลุมสินคาแสดงใหเห็นวากลุม
อุตสาหกรรมหลักของลูกคาจากการขายรวมทั้งป  3 อันดับแรก ไดแก กลุมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและการกอสราง กลุมลูกคา
รองเทาและเครื่องหนัง และกลุมเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน ตามลำ ดับ ทั้งนี้ในสวนของยอดขายภายในประเทศกวารอยละ 65 หรือ
เปนการจำ หนายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกพีวีซีใหกับโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ ในขณะที่รอยละ 19 เปนการจำ หนายสินคา
ประเภทกาวประเภทตางๆสำ หรับใชในโรงงานอุตสาหกรรมและรอยละ 13  ของยอดขายภายในประเทศเปนการขายสินคาประเภทยาแนว
ผานตัวแทนจำ หนายสินคา (Distributor) และผลิตภายใตตราสินคาของลูกคา (OEM) 
ทั้งนี้ในสวนลูกคาหลักของผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกพีวีซีซึ่งบริษัทจัดกลุมลูกคาเปน อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางนั้นเปนผู
ผลิตสายไฟฟา สายเคเบิ้ล (Wire and cable) รายใหญในประเทศ เปนหนึ่งในกลุมผูผลิตที่ไดรับคำ สั่งซื้อเพื่อผลิตสายไฟฟาแกหนวย
งานรัฐบาล (การไฟฟาสวนภูมิภาค) ตามงบประมาณเงินลงทุนเกี่ยวกับสายไฟฟาทุกป ซึ่งบริษัทฯ มีสัดสวนการตลาด (Market share) 
ในการจัดจำ หนายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกพีวีซีดังกลาวมากกวารอยละ 65.00 ของมูลคาตลาดเม็ดพลาสติกพีวีซีสำ หรับการผลิต

การตลาดและภาวะการแขงขัน : กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจัดจำ หนาย
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สายไฟฟาในประเทศไทย สำ หรับผลิตภัณฑกาวประเภทตางๆนั้น สวนใหญเปนการขายผานโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำ ไปใชในอุตสาหกรรม
รองเทาและผลิตภัณฑหนัง รวมถึงเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน ในขณะที่ผลิตภัณฑยาแนวสวนใหญเปนการจำ หนายไปยังตัวแทนจำ หนาย
สินคาและรับจางผลิตภายใตตราสินคาของลูกคา ซึ่งจะนำ ไปใชในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสรางเชนกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีชองทางในการจัดจำ หนายผลิตภัณฑในประเทศ 3 ชองทางหลัก ไดแก 1) จำ หนายไปยังกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม 2) 
จำ หนายผานผูจัดจำ หนาย (Distributor) และ 3) รบจางผลิตภายใตตราสินคาของลูกคา เปนสัดสวนประมาณรอยละ72.56 รอยละ 18.11 
และรอยละ 8.28 สำ หรับยอดจำ หนายในประเทศรวมสำ หรับป 2560 ตามลำ ดับ

สัดสวนกลุมอุตสาหกรรมหลักของลูกคารวมตางประเทศ

จากรูปภาพขางตน พิจารณาสัดสวนรายไดจากการขายตางประเทศของการขายผลิตภัณฑตางๆในแตละกลุมสินคา แสดงใหเห็นวากลุม
อุตสาหกรรมหลักของลูกคาจากการขายรวมทั้งป  3 อันดับแรก ไดแก กลุมอุตสาหกรรมยานยนต กลุมลูกคารองเทาและเครื่องหนัง และ
กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ตามลำ ดับ ทั้งนี้ในสวนของยอดขายภายตางประเทศกวารอยละ 39 หรือเปนการจำ หนายผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑกาวและยาแนวในบรรจุภัณฑขนาดเล็กสำ หรับใชในครัวเรือน (Do It Yourself : DIY)  ในขณะที่รอยละ 19 เปนการจำ หนาย
สินคาประเภทกาวประเภทตางๆผานตัวแทนจำ หนายในตางประเทศและรอยละ 13  ของยอดขายตางประเทศเปนการจำ หนายสินคาประเภท
ผลิตภัณฑยาแนว ทั้งในการผลิตภายใตตราสินคาของบริษัทฯเองและการผลิตภายใตตราสินคาของลูกคา (OEM)

สัดสวนรายไดจำ แนกตามชองทางการจำ หนายในประเทศ
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มีชองทางในการจัดจำ หนายผลิตภัณฑในประเทศ 3 ชองทางหลัก ไดแก 1) จำ หนายผานผูจัดจำ หนาย (Distributor) 2) รบ
จางผลิตภายใตตราสินคาของลูกคา (OEM) และ 3) จำ หนายไปยังกลุมลูกคาโรงงานอุตสาหกรรม เปนสัดสวนประมาณรอยละ67.37 รอย
ละ 16.48 และรอยละ 16.15 สำ หรับยอดจำ หนายในตางประเทศรวมสำ หรับป 2560 ตามลำ ดับ 

ชองทางการจัดจำ หนาย 
บริษัทฯ มีชองทางการจัดจำ หนายสินคาทั้ง 2 กลุมผลิตภัณฑผาน 2 ชองทางหลัก ไดแก ชองทางการจำ หนายทางตรงและชอง
ทางการจำ หนายทางออม รายละเอียดดังนี้

1. ชองทางการจำ หนายทางตรง 
บริษัทฯ ผลิตและจัดจำ หนายสินคาใหแกผูใชงานโดยตรงของสินคา (End User) ซึ่งประกอบไปดวยโรงงานอุตสาหกรรมที่นำ สินคา
ของบริษัทฯ เพื่อไปประกอบเปนวัตถุดิบขั้นตนในกระบวนการผลิตและซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณในโรงงาน และผูใชในครัวเรือน
ที่นำ สินคาไปใชการกอสรางและซอมแซมอุปกรณทั่วไป โดยสินคาที่จำ หนายผานชองทางการจำ หนายตรงจะเปนสินคาในทั้ง 2 กลุม
ผลิตภัณฑ ไดแก กลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด และกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งอยู
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหงที่เปนลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ ดัง
นั้น จึงสะดวกตอการสงมอบสินคาและการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากขึ้น ในสวนการจัดจำ หนายสินคาผานชองทางการจำ หนาย
ทางตรงนั้น ในป 2560 สัดสวนการจำ หนายสินคาในประเทศและตางประเทศอยูที่ประมาณรอยละ 92 และรอยละ 8 ของรายไดจาก
การจำ หนายทางตรงตามลำ ดับ
นอกจากนั้นรายไดของบริษัทฯ ที่จัดจำ หนายผานชองทางการจำ หนายโดยตรง คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 67.51  ของรายได
ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ชองทางการจำ หนายทางตรงของบริษัทฯ ยังรวมถึงชองทางการจำ หนายของผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ผลิตภาย
ใตตราสินคาของลูกคา (OEM) ดวย ซึ่งรายไดของผลิตภายใตตราสินคาของลูกคานี้คิดเปนประมาณรอยละ 10.67 ของรายไดจาก
การขายผานชองทางการจำ หนายทางตรง
2. ชองทางการจำ หนายทางออม
บริษัทฯ ผลิตและจัดจำ หนายสินคาผานผูจัดจำ หนาย (Distributor) ซึ่งประกอบไปดวยผูจัดจำ หนายสินคาในประเทศและผูจัดจำ หนาย
สินคาตางประเทศ โดยในป 2560 คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 40.00 และ 60.00 ของรายไดจากการขายผานชองทางการ
จำ หนายทางออม ตามลำ ดับ อยางไรก็ตาม รายไดของบริษัทฯ ที่จัดจำ หนายผานผูจัดจำ หนายทางออมคิดเปนสัดสวนประมาณรอย
ละ 32.47 ของรายไดทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสินคาที่จำ หนายผานผูจัดจำ หนายทางออมสวนใหญจะเปนสินคาในกลุมผลิตภัณฑกาว
และผลิตภัณฑยาแนว ที่ผูจัดจำ หนายจะนำ สินคาไปวางจำ หนายที่รานคาปลีกหรือจัดจำ หนายใหแกผูใชสินคาโดยตรงตอไปและผูใช
สินคาดังกลาวจะนำ สินคาเพื่อใชในงานกอสรางและซอมแซมอุปกรณทั่วไป ทั้งนี้ การจัดจำ หนายสินคาผานผูจัดจำ หนายนั้น บริษัทฯ มี
การคัดเลือกผูจัดจำ หนายสินคา เชน บริษัท บอรเนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำ กัด ที่เปนที่เชื่อถือและมีความสัมพันธที่ดีตอลูกคา
หรือมีโอกาสและชองทางในการเขาถึงลูกคากลุมใหม ๆ 

สัดสวนรายไดจำ แนกตามชองทางการจำ หนายในประเทศ



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)                           

27

ชองทางการจัดจำ หนายในแตละผลิตภัณฑ

ในการออกงานแสดงสินคาเปนอีกชองทางหนึ่งที่บริษัทฯใหความสำ คัญเพื่อพบปะลูกคา คูคาและนักลงทุนโดยในแตละปบริษัทฯ รวม
ออกงานแสดงสินคา หรือพบปะลูกคาใน 3 ชองทางในระหวางป 2560 มีการรวมงานดังนี้
1. ออกงานจัดแสดงสินคาดวยตนเอง ทั้งในและตางประเทศ
2. ออกงานจัดแสดงสินคารวมกับลูกคาทั้งในและตางประเทศ
3. พบปะและเจรจาธุรกิจ โดยเดินทางรวมกับกรมสงเสริมการสงออก 

ผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจำ หนาย

1. ผลิตภัณฑเม็ด
พลาสติกคอมปาวด 
(Plastic compound)

• สวนใหญเปนการจัดจำ หนายในประเทศทั้งผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบนิ่ม (Soft PVC Compound) 
และเม็ดพลาสติกพีวีซีแบบแข็ง (Rigid PVC Compound) โดยบริษัทฯ จำ หนายตรงสูผูใชงานซึ่งเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตสินคา เชน โรงงานสายไฟ สายเคเบิ้ล และโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร ในประเทศ

• สวนที่เหลือในปริมาณนอยเปนการจัดจำ หนายผานผูจัดจำ หนายในประเทศ ซึ่งเนนการจำ หนายเม็ดพลาสติก
พีวีซีแบบนิ่มที่มีคุณภาพระดับกลาง (Middle grade) เปนหลัก

2. ผลิตภัณฑกาว
อุตสาหกรรม 
(Adhesive)

• สวนใหญเปนการจำ หนายผานตัวแทนผูจัดจำ หนาย (Distributors) ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
ตัวแทนผูจัดจำ หนายตางประเทศเปนผูกระจายสินคาไปยังทวีปเอเชียและแอฟริกา

3. ผลิตภัณฑยาแนว 
(Sealant)

• สวนใหญเปนการจำ หนายผานตัวแทนผูจัดจำ หนาย (Distributors) ไดแก บริษัท บอรเนียว เทคนิเคิล 
(ประเทศไทย) จำ กัด ซึ่งทำ หนาที่กระจายสินคาไปยังผูใชและรานคาทั่วประเทศในประเทศไทย สำ หรับ
ตลาดตางประเทศ บริษัทมีการจัดตั้งตัวแทนผูจัดจำ หนายในแตละประเทศ โดยตลาดหลักอยูในเอเซีย 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา สวนที่เหลือเปนการผลิตภายใตตราสินคาของลูกคา (OEM) ซึ่งมีตลาดทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

4. ผลิตภัณฑบรรจุ
ภัณฑขนาดเล็กสำ หรับ
ใชในครัวเรือน (DIY)

• สวนใหญเปนการจำ หนายผานตัวแทนจำ หนาย (Distributors) ในตลาดตางประเทศ ครอบคลุมทวีปเอเซีย 
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

• สวนที่เหลือประมาณรอยละ 10-15 ของผลิตภัณฑบรรจุภัณฑขนาดเล็กสำ หรับใชในครัวเรือนเปนการจัด
จำ หนายผานตัวแทนผูจัดจำ หนายในประเทศ

• นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการผลิตผลิตภัณฑบรรจุภัณฑขนาดเล็กสำ หรับใชในครัวเรือนบางสวนภายใต
ตราสินคาของลูกคา (OEM) ซึ่งสวนใหญเปนการสั่งผลิตจากลูกคาตางประเทศในยุโรป
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Canton Fair in Guangzhou, CHINA (April 15-19, 2017)

• This show was held during April 15-19, 2017 (5 days). Exhi-

bition time is from 9:00AM-18:00PM.

• We got total 88 business cards in this time which customers 

came from all over the world.

• Among those, we got immeidate order comfirmation from 

new Egypt customer, they paid USD 3,000 right away.

• Some customers (in certain countries) knew our brand, 

which made us discuss with them more easily since our 

quality was accepted in their market.

• Here is list of new customer visited to our booth 

such as The land mark, Tuvis, Asia, Vien Thinh, BNY, 

Minh Hoa Shop, Nhat Nam, TBS and more.

• Most if new customers are interested in Adhesive & 

Sealant products.

• Anh huy - one of our new customer, is interested to 

bring our spray adhesive into furniture industry for 

ADB

Shoe & Leather, VIETNAM (July 15-19, 2017)

Auto Show in Karachi, PAKISTAN (March 3-5, 2017)
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Borneo Trade Fair, Chiang Mai (March 12, 2017)

Business Maching in South Africa and Mozambique with 
DITP (March 24 - April 3, 2017)

Mozambique - Maputo 

• There are 4 companies who visited our booth

• Many shown interest in our products such as, 

Epoxy Adhesive, Silicone Sealants, X5

• We also visited one potential customer who 

is the customer of SOLEX now, they shown 

interested in Silicone Sealant and Wood Glue

• We found most of products in Mozambique 

are from South Africa and China
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2.2.2 กลยุทธดานการตลาด

2.2.2.1 คุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดรับมาตรฐาน
บริษัทฯ มุงเนนในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตองการในการใชงานของลูกคา เนื่องจาก สินคาที่
บริษัทฯ ผลิตและจัดจำ หนายเปนสินคาที่นำ ไปใชเปนวัตถุดิบขั้นตนในกระบวนการผลิตและสินคาที่นำ ไปใชในการซอมแซมเครื่อง
มือหรืออุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรมและครัวเรือน ดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำ คัญของสินคาที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการใชงาน โดยบริษัทฯ มีทีมประกันคุณภาพซึ่งอยูภายใตฝายเทคนิคและมีหนาที่หลักในการประกันคุณภาพของ
วัตถุดิบกอนเขากระบวนการผลิตและประกันคุณภาพสินคาที่ผลิตเสร็จกอนเขาในคลังสินคา เพื่อทดสอบคุณภาพและความถูก
ตองของสินคาที่ชัดเจนกอนสงมอบใหแกลูกคาทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งทีมงานผูทำ หนาที่ควบคุมและตรวจสอบ
คุณภาพระหวางกระบวนการผลิตในทุกสินคาอีกดวย
ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งรับรองการผลิต
และจัดจำ หนายสินคาอุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก กลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดและกลุมผลิตภัณฑกาว
และผลิตภัณฑยาแนวที่เปนสิ่งยืนยันใหลูกคามั่นใจถึงคุณภาพผลิตภัณฑ การบริหารที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอีกดวย อีกทั้งผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่อนำ ไปผลิตเปนสายไฟและสายเคเบิ้ลของบริษัทฯ 
เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มาตรฐาน มอก.) และมีเอกสารรับรองผานการตรวจสอบ
จากสถาบันการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนมาตรฐานสำ หรับผูผลิตสายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอีกดวย

2.2.2.2 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ  
บริษัทฯผลิตและจําหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทซึ่งสามารถรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าใน
อุตสาหกรรมที่แตกตางกัน โดยบริษัทฯ มุงเนนในการจัดเตรียมสินคาอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพื่ออำ นวยความสะดวกใหแก
กลุมลูกคาไดสามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางครบครันและตรงตามความตองการไดในสถานที่เดียว (One Stop Shop) โดย
บริษัทฯ ผลิตและจัดจำ หนายสินคาที่ใชในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก
คอมปาวดที่สามารถนำ ไปแปรรูปเปนสินคาในอุตสาหกรรมสายไฟฟา สินคาในอุตสาหกรรมพลาสติก สินคาในอุตสาหกรรม
ยานยนต และสินคาในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง เปนตน หรือผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว ซึ่งเปนสินคา
ที่ใชในกระบวนการผลิตและซอมแซมอุปกรณ เครื่องจักรที่จำ เปนในทุกโรงงานอุตสาหกรรมและมีที่จัดจำ หนายในขนาดบรรจุ
ภัณฑขนาดเล็กเพื่อรองรับการใชงานในครัวเรือนของกลุมลูกคาผูใชสินคาโดยตรง (End user) โดยบริษัทฯ มีทีมวิจัยและ
พัฒนาสินคาที่พัฒนาในการผลิตสินคาอยางตอเนื่องเพื่อใหตอบสนองตอความตองการในการใชสินคาของลูกคากลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ ในงานที่แตกตางกัน

2.2.2.3 การบริการและจัดสงสินคา
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ คัญในการบริการและจัดสงสินคาใหแกลูกคา โดยมุงเนนใหลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งใน
ดานปริมาณสินคา คุณภาพสินคาที่ตรงตามมาตรฐานตามที่ตกลง และการจัดสงสินคาที่ตรงตามกำ หนดเวลาที่ลูกคาระบุ โดย
ลูกคาสามารถสั่งบริษัทฯ ใหผลิตสินคาและทยอยสงมอบใหกับลูกคาตามแผนการใชงาน (Partial ordering) ได ซึ่งบริษัทฯ จะ
รวมกับลูกคาวางแผนการผลิตดังกลาวใหสอดคลองกับความตองการใชงานในแตละชวงเวลาของลูกคา ทำ ใหลูกคาสามารถ
ประหยัดตนทุนในการจัดเก็บสินคาอีกดวย ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ดำ เนินธุรกิจเปนระยะเวลานานกวา 30 ป จึงมีฐานลูกคาที่
ใกลชิดและมีความสัมพันธที่ดีตลอดมา อีกทั้งการที่บริษัทฯ มีสำ นักงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 
ยังทำ ใหบริษัทฯ สามารถรองรับความตองการในดานการบริการ จัดสงสินคาตามความตองการของลูกคาไดและนอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีทีมงานฝายขายที่ใหคำ แนะนำ แกลูกคาในการใชสินคาของบริษัทฯ เปนการบริการทั้งกอนและหลังการขาย 
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2.2.2.4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ คัญของการวิจัยและพัฒนาทุกผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจำ หนายใหไดคุณภาพตรงตามความ
ตองการของลูกคา พรอมทั้งสรรหานวัตกรรมการผลิตใหมๆ แกผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มขีดจำ กัดในการผลิตเพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ มีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีพนักงานผูมีประสบการณและความรูความสามารถที่อยูรวมกับบริษัทฯ มา
เปนระยะเวลานานกวา 12 ป ทั้งนี้ ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ มีหนาที่หลักในการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑเพื่อให
สอดคลองตอความตองการของลูกคา ตอบรับโจทยดานคุณสมบัติและเหมาะสมกับการนำ ไปใชงานกับเครื่องจักรของลูกคา รวมทั้ง
คนควานวัตกรรมของสินคาใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินคา โดยทางฝายขายจะมีการนำ เสนอขอมูลสินคานวัตกรรม
หรือผลิตภัณฑใหมๆ ที่อยูในความตองการของตลาดจากการไปสำ รวจตลาดหรือการพูดคุยกับลูกคา และนำ ขอมูลสงใหทีม R&D 
วิจัยและพัฒนาสินคาเพื่อสรางทางเลือกใหมใหแกลูกคาและสรางเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ
วิจัยและพัฒนารวมกับลูกคาเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆ ในสายการผลิตของบริษัทฯ โดยลูกคาจะใหตัวอยางผลิตภัณฑใหมที่ลูกคา
ตองการกับพนักงานขายของบริษัทฯ เพื่อนำ มาใหแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ทดลองผลิตตัวอยางชิ้นงาน แลวนำ ตัวอยาง
ผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นใหมใหลูกคาทดลองใช ซึ่งหากตัวอยางเปนที่ยอมรับจากลูกคา บริษัทฯ จะนำ เขาสูขั้นตอนกระบวนการผลิต
จริง อีกทั้ง ในหลายครั้งลูกคาจะใหตัวอยางสินคาใหมหรือสินคาชนิดอื่นๆ ของลูกคา เพื่อใหบริษัทฯ นำ เสนอผลิตภัณฑอื่นๆ หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมขึ้นมา เพื่อใหเหมาะสมตอการนำ ไปใชงานรวมกับสินคานั้นๆ ของลูกคา 
ยิ่งไปกวานั้น ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ยังมีการนำ เอาความรูที่ไดรับจากการศึกษาจากคูคาทั้งในและตางประเทศ เชน ผูจัด
จำ หนายวัตถุดิบตางๆ ใหแกบริษัทฯ มาประยุกตใชเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำ ใหบริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยน
และเลือกชนิดของวัตถุดิบที่มีความหลากหลาย รวมถึงเลือกปริมาณของวัตถุดิบที่จำ เปนตองใชในการผลิตไดอยางเหมาะสม และตรง
ตอความตองการในการผลิต โดยยังรักษาความไดเปรียบทางตนทุนการผลิตที่ต่ำ กวาคูแขงได
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความพรอมในดานเครื่องมือและอุปกรณที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อรักษามาตรฐานในการผลิตสินคาใหแก
ลูกคา คงศักยภาพในการแขงขันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีเครื่องมือทดลองและทดสอบที่มีมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
คนควาทดลองและรับประกันคุณภาพสินคา เครื่องมือทดลองและทดสอบเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเปนเครื่องมือที่นำ เขาจากตาง
ประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ ประเทศไตหวัน และประเทศญี่ปุน เปนตน

2.2.2.5 ความสัมพันธอันดีตอลูกคา
บริษัทฯ มีความสัมพันธที่ใกลชิดกับฐานลูกคาที่สำ คัญ โดยบริษัทฯ มุงเนนการสรรหาผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคา
และใหความสำ คัญการบริหารการจัดสงสินคาอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกกลุมลูกคาเปาหมายทั้งฐานลูกคา
ภายในประเทศและฐานลูกคาที่อยูตางประเทศ ทั้งนี้ ในสวนของลูกคาในประเทศ บริษัทฯ เปนคูคาทางธุรกิจในการผลิตและจัดจำ หนาย
สินคา ทั้ง 2 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก กลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดและกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว แกบริษัท
หลายราย โดยลูกคาบางรายมีการซื้อขายสินคากับบริษัทฯ เปนระยะเวลานานกวา 10 ป และในสวนของกลุมลูกคาในตางประเทศ 
ทีมการตลาดของบริษัทฯ ไดมีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานและพูดคุยกับผูบริหารของบริษัทคูคาประจำ ปเพื่อกระชับความสัมพันธและตอ
ยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคตใหมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น บริษัทฯ ยังรวมกับลูกคาในการพัฒนาและวิจัยเพื่อออกแบบผลิตภัณฑตางๆ 
ที่มีลักษณะและรูปแบบที่เหมาะสม มีการพัฒนาสินคาเกรดพิเศษเฉพาะเจาะจงสำ หรับลูกคาแตละราย เพื่อใหสินคามีคุณสมบัติตรง
ตอความตองการของลูกคานั้นๆ รวมถึงยังรวมพัฒนาสินคารวมกับลูกคาเพื่อใหลูกคาสามารถลดตนทุนการผลิตได ซึ่งเปนปจจัย
สำ คัญที่ชวยรักษาความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯ และลูกคาใหยาวนานและคงศักยภาพในการแขงขันของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรม

2.2.2.6 ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
บริษัทฯ เริ่มตนจากการควบรวมกิจการระหวางบริษัท ดีบี เคมิคัล อินดัสเตรียล จำ กัด ซึ่งเปนผูผลิตกาว กอตั้งเมื่อป 2528 และ
บริษัท แอ็พพลายเคมีคอล อินดัสตรี้ จำ กัด ซึ่งเปนผูผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซี กอตั้งเมื่อป 2529 เกิดเปนบริษัทในปจจุบัน ดังนั้น
บริษัทฯจึงมีผูบริหารจากทั้งสองบริษัทผูมีประสบการณในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดและ
กลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว มากวา 30 ป ทั้งนี้แมวาขั้นตอนการผลิตทั้งผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดรวมถึง
ผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนวจะไมซับซอนหรือจำ เปนตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตแตในระหวางกระบวนการผลิตเพื่อใหได
มาซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพตรงตอความตองการของลูกคานั้นตองใชความเชี่ยวชาญและทักษะในการผลิตรวมทั้งความสามารถ
ในการควบคุมตนทุนการผลิตเนื่องจากราคาวัตถุดิบมีความผันผวน และระหวางกระบวนการผลิตตองใชวัตถุดิบหลายชนิดและตอง
ผลิตสินคาครั้งละปริมาณมาก ซึ่งสงผลถึงการบริหารการจัดเก็บวัตถุดิบและสินคาคงคลัง ประสบการณและความสามารถของ
ผูบริหารจึงเปนสิ่งสำ คัญตอความสามารถในการแขงขันในธุรกิจของบริษัทฯ
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นอกจากผูบริหารขององคกรผูมีความรูความสามารถ บริษัทฯ ยังสงเสริมใหบุคลากรในบริษัทฯ พัฒนาความรูและศักยภาพอยาง
สม่ำ เสมอ ผานทางการจัดคอรสอบรมตางๆ เชน คอรสเทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพ หรือคอรสการ
วางแผนกำ ลังคนเพื่อลดตนทุนและสนองตอบกลยุทธธุรกิจ 

2.2.3 การกำ หนดราคาตามแหลงที่มาของสินคา 
เนื่องจาก บริษัทฯ มีแหลงในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินคาในแตละประเภทที่แตกตางกัน ทั้งการสั่งซื้อ วัตถุดิบในประเทศ ตาง
ประเทศ หรือมีการแบงใชวัตถุดิบรวมกันกับหนวยธุรกิจอื่นของบริษัทฯ  ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายการกำ หนดราคาสินคาที่แตกตาง
กันตามแหลงที่มาหรือวัตถุดิบของสินคา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

• กรณีสินคาที่จำ หนายภายใตตราสินคาของลูกคา (OEM) 
บริษัทฯ มีนโยบายการกำ หนดราคาสินคาที่รับมาเพื่อประกอบภายใตตราสินคาของลูกคา โดยใชราคาตนทุนจากการซื้อวัตถุดิบ
ตามการกำ หนดของบริษัทตราสินคานั้นๆ บวกอัตรากำ ไรที่เหมาะสม (Cost plus pricing) ในสวนของวัตถุดิบในการผลิตสินคารับ
มาเพื่อประกอบภายใตตราสินคา สวนใหญจะนำ เขาวัตถุดิบจากตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน ไตหวัน เกาหลี และอินเดีย เปนตน 
นอกจากนี้ ราคาตนทุนของสินคายังรวมถึงตนทุนในการผลิตบรรจุภัณฑเพื่อนำ มาประกอบเปนสินคาสำ เร็จรูป
• กรณีสินคาที่จำ หนายภายใตตราสินคาของบริษัทฯ (House brand)  
บริษัทฯ มีนโยบายการกำ หนดราคาสินคาที่รับมาเพื่อประกอบภายใตตราสินคาของบริษัทฯ โดยใชราคาตนทุนจากการซื้อวัตถุดิบ
ตามการกำ หนดของบริษัทตราสินคาบวกอัตรากำ ไรขั้นตนที่เหมาะสม (Cost plus pricing)  อยางไรก็ตาม ในสวนของวัตถุดิบ
ในการผลิตสินคาภายใตตราสินคาของบริษัทฯ นั้น มีความแตกตางจากการจำ หนายสินคาภายใตตราสินคาของลูกคา เนื่องจาก 
การสั่งซื้อวัตถุดิบจะสั่งซื้อจากผูจำ หนายทั้งในประเทศและตางประเทศโดยมีการตกลงซื้อขายกับผูจำ หนายรายเดิมที่มีความสัมพันธ
ทางการคามานานในราคาที่ไมสูงหรือต่ำ กวาราคาตลาด 
ทั้งนี้ การกำ หนดอัตรากำ ไรในการจำ หนายสินคาของบริษัทฯ ในแตละครั้ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุนตามสภาวะตลาดของ
ตนทุนสินคา ปริมาณในการสั่งซื้อ ศักยภาพในการแขงขันดานราคากับบริษัทอื่นที่จำ หนายสินคาชนิดเดียวกัน และความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับคูคาบางราย

2.2.4 ภาวะตลาดอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
ภาวะอุตสาหกรรม 
ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ พิจารณาผลกระทบจากปจจัยดานตนทุนของวัตถุดิบ ซึ่งประกอบไปดวยตลาดน้ำ มันโลกและปจจัย
ดานรายไดของกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปดวยภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ตลาดอุตสาหกรรมรับ
เหมากอสราง ตลาดอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง และตลาดอุตสาหกรรมยานยนตโลก 

ปจจัยดานตนทุนของวัตถุดิบ
ปจจัยดานตนทุนของวัตถุดิบของบริษัทฯ คือ ตลาดน้ำ มัน เนื่องจาก บริษัทฯ ผลิตและจัดจำ หนายสินคาอุตสาหกรรม 
ประกอบไปดวยกลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดและกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว ซึ่งเปนสินคาที่มีการ
ใชวัตถุดิบที่เปนผลผลิตจากการกลั่นน้ำ มัน เชน พีวีซีเรซิน สารทำ ใหออนตัว ตัวทำ ละลายรวมทั้งยางสังเคราะห โดยกาว
อุตสาหกรรม ที่มีผลิตภัณฑหลัก อาทิ Ethylene Propylene Benzene และ Xylene  และเม็ดพลาสติกจัดอยูใน
กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลาย (Downstream Petrochemicals) ที่มีผลิตภัณฑหลัก อาทิ HDPE LDPE PVC 
ยางสังเคราะหและเคมีภัณฑอื่นๆ 
โดยราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นจะแปรผันตามทิศทางราคาน้ํามันมากกว่าและในระยะเวลาเร็วกว่าเมื่อเทียบกับ
การเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นปลาย อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมปลายน้ำ อยางเม็ดพลาสติกและ
ผลิตภัณฑเคมีภัณฑในไทยสวนใหญเปนการผลิตสินคา Commodity grade ที่มีความยืดหยุนของอุปสงค (Elastic-
ity of demand) ตอราคาสินคาสูง จึงอาจเห็นทิศทางราคาลดลงจากเหตุผลดานการแขงขันในตลาดโลกมากกวา ดัง
นั้น ราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯ จะไมผันผวนเทากับ ราคาผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน ในการพิจารณาเฉพาะปจจัยราคา
น้ำ มันอาจไมเพียงพอที่จะชี้ชัดถึงผลกระทบสุทธิตออุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑขั้นปลาย แตยังตองพิจารณาถึง
อุปสงคและอุปทานควบคูไปดวย
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ปจจัยดานรายไดของกลุมลูกคาเปาหมาย

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ
อัตราการขยายตัวที่แทจริงของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ดานการผลิตมูลคาที่แทจริง (รอยละ)

จากรายงานของสำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับเดือนสิงหาคมป 2560 รายงาน
วา เศรษฐกิจไทยทั้งป 2559 ขยายตัวรอยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากป 2558 ที่เติบโตอยูที่รอยละ 2.9 และทั้งนี้ 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ป 2560 มีการเติบโตคิดเปนรอยละ 3.7 เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 3.3 ในไตรมาสที่ 1 
ป 2560 ตามตารางอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ดังนี้



รายงานประจำ ป 2560            
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อัตราการขยายตัว (YoY) ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการใชจาย สิ้นสุด ณ ไตรมาส 2 ป 2560

2559p1 2559p1 2560p1
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1r Q2

การอุปโภคบริโภคขั้นสุดทายของเอกชน 3.1 2.8 4.0 3.0 2.5 3.2 3.0
การอุปโภคขั้นสุดทายของรัฐบาล 1.7 9.1 2.4 -5.2 1.8 0.3 2.7
การสะสมทุนถาวรเบื้องตน 2.8 5.0 3.5 1.0 1.8 1.7 0.4
   ภาคเอกชน 0.4 2.4 0.3 -0.8 -0.4 -1.1 3.2
   ภาครัฐ 9.9 12.9 12.8 5.8 8.6 9.7 -7.0
การสงออกสินคาและบริการ 2.1 4.8 1.0 1.4 1.1 2.7 6.0
   สินคา 0.0 0.8 -1.9 -0.4 1.4 2.6 5.2
   บริการ 9.3 18.1 11.6 7.7 0.4 3.2 8.8
การนำ เขาสินคาและบริการ -1.4 -5.2 -2.5 -1.1 3.4 6.1 8.2
   สินคา -2.1 -7.6 -2.8 -1.5 3.6 7.3 9.1
   บริการ 1.7 5.7 -1.3 0.5 2.0 1.1 4.0
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการใชจาย 3.5 3.5 3.8 3.5 3.2 3.5 3.8

ที่มา: สำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สิงหาคม ป 2560

นอกจากนั้น อางอิงจากรายงานนโยบายการเงิน ณ เดือนมิถุนายน 2560 ธนาคารแหงประเทศไทยประเมินวาเศรษฐกิจไทย
ในระยะขางหนามีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากป 2559 โดยคาดวาจะสามารถขยายตัวประมาณรอยละ 3.5 และ 3.7 ใน
ป 2560 และป 2561 ตามลำ ดับ ซึ่งสูงกวาที่เคยประเมินไวในรายงานนโยบายการเงิน ณ เดือนมีนาคม 2560 โดยแรงขับ
เคลื่อนหลักของเศรษฐกิจมาจาก 1) การสงออกสินคาและบริการที่ดีขึ้นตอเนื่องตามเศรษฐกิจคูคาที่ขยายตัวดี 2) แรงกระตุน
ภาคการคลังที่ยังมีอยูตอเนื่อง แมโครงการลงทุนบางสวนทำ ไดชากวาที่เคยคาดไว และ 3) การใชจายภาคเอกชนที่ขยาย
ตัวอยางคอยเปนคอยไป

ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมรับเหมากอสราง
ธุรกิจรับเหมากอสรางมีความสำ คัญของตอระบบเศรษฐกิจและเปนธุรกิจที่กอใหเกิดการจางงานมีความเชื่อมโยงและเปนพื้น
ฐานในการพัฒนาธุรกิจอื่นในหลายอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจวัสดุกอสราง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย เปนตน มีสัดสวน
มูลคาการลงทุนกอสรางคิดเปนรอยละ 8.5 ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (C/GDP = 8.5%) โดยประเภทงานกอสราง
นั้นแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ งานกอสรางของภาครัฐและงานกอสรางของภาคเอกชน ซึ่งมีมูลคาการลงทุนเฉลี่ยที่รอยละ 
55 และรอยละ 45 ตามลำ ดับ ทั้งนี้ผลิตภัณฑกลุมเม็ดพลาสติกคอมปาวดเนนฐานลูกคาทั้งกลุมรัฐบาลและเอกชน ในขณะที่
กลุมผลิตภัณฑวัสดุยึดติดและผลิตภัณฑยาแนวเนนฐานลูกคาในกลุมเอกชน
งานกอสรางของภาครัฐสวนใหญเปนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานคิดเปนรอยละ 70 ของมูลคางานกอสรางภาครัฐทั้งหมด 
ในสวนงานกอสรางของภาคเอกชนนั้น สวนมากจะเปนการกอสรางที่อยูอาศัยถึงรอยละ 55 ของมูลคางานกอสรางภาค
เอกชนทั้งหมด นอกจากนั้นผูรับเหมารายใหญยังขยายการกอสรางไปยังประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะ กัมพูชา สปป.ลาว และ
เมียนมา เนื่องจากกลุมประเทศดังกลาวมีการขยายการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำ นวยความสะดวก อาทิ โครงขาย
ถนน อาคารที่อยูอาศัยขนาดใหญ 
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แนวโนมอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางโดยรวมระหวางป 2560-2562 จะมีปจจัยบวก จากแผนการลงทุนโครงการขนาด
ใหญของรัฐบาลที่จะมีไปจนถึงป 2567 มากกวา 50 โครงการ ขณะที่ภาคเอกชนคาดวาจะทยอยฟนตัวตั้งแตป 2561 ทั้งนี้
ป 2560 คาดวาจะมีการเติบโตมากถึงรอยละ 13-15 เทียบกับป 2559 เนื่องจากในชวงตนป 2560 จะมีการประกวด
ราคาโครงการขนาดใหญหลายโครงการมากกวาในรอบหลายปหลัง ทำ ใหชวงครึ่งปหลังจะมีการเริ่มงานกอสรางพรอมกัน
หลายโครงการ อาทิ โครงการรถไฟทางคูชวงลพบุรี-ปากน้ำ โพ และชวงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โครงการสุวรรณภูมิ
เฟส 2 นอกจากนี้ยังมีความชัดเจนมากขึ้นในโครงการรถไฟฟา 3 สาย ไดแก สายสีชมพู : แคราย-มีนบุรี, สายสีเหลือง 
: ลาดพราว-สำ โรง และสายสีสมสวนตะวันออก : ศูนยวัฒนธรรมฯ-มีนบุรี ทั้งนี้ปริมาณงานสะสมที่มาจากภาครัฐดังกลาว
จะเปนตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการกอสราง สงผลดีตอผูรับเหมารายใหญและกระตุนการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งจะเปนปจจัยที่
สงผลใหความตองการของผลิตภัณฑบริษัทฯ ทั้งสวนผลิตภัณฑพลาสติกคอมปาวดและผลิตภัณฑกาวและยาแนวเพิ่มขึ้นตาม
ไปดวย

นอกจากปจจัยภายในประเทศแลวอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางยังมีโอกาสเติบโตจากงานกอสรางในประเทศเพื่อนบาน อาทิ 
กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ที่มีการเรงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำ นวยความสะดวก โดยเฉพาะในเขตเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการขยายตัวจากการทองเที่ยวของประเทศเหลานี้ จึงเปนโอกาสใหผูรับเหมารายใหญไปลงทุน
ขยายตลาดลูกคาใหม ซึ่งมีความไดเปรียบจากระยะทางที่มีชายแดนติดกันและมีความพรอมทางดานความรู อุปกรณ เครื่อง
มือตางๆ ซึ่งจะสงผลดีตอกลยุทธการตลาดของบริษัทฯ ที่มีแผนการขยายการจำ หนายไปยังประเทศเพื่อนบานไดอีกดวย

ปริมาณงานกอสรางระหวางป 2556-2559 และแนวโนมอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางระหวาง 2560-2562

ปริมาณงานกอสราง 2556 2557 2558 2559
2560 2561 2562

ต่ำ สุด สูงสุด ต่ำ สุด สูงสุด ต่ำ สุด สูงสุด
การกอสรางรวม
หนวย : พันลานบาท 1,052.2 1,038.5 1.158.9 1,224.3 1,311.0 1,330.0 1,442.0 1,477.0 1,595.0 1,633.0
รอยละการเติบโต 1.5 -1.3 11.6 5.6 7.0 8.6 9.2 11.9 9.3 11.9
การกอสรางภาครัฐบาล
หนวย : พันลานบาท 497.1 494.6 629.6 701.1 785.0 799.0 903.0 927.0 1,034.0 1,061.0
รอยละการเติบโต -3.0 -0.5 27.3 11.4 12.0 14.0 14.0 17.0 13.0 16.0
การกอสรางภาคเอกชน
หนวย : พันลานบาท 555.1 543.9 529.4 523.2 526.0 531.0 539.0 550.0 561.0 572.0
รอยละการเติบโต 6.0 -2.0 -2.7 -1.2 0.5 1.5 2.0 4.0 3.0 5.0

ที่มา : สำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและคาดการณจากศูนยวิจัยกรุงศรีฯ
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ภาพรวมอุตสาหกรรมรองเทาและผลิตภัณฑหนัง

จากรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไตรมาส 1 ป 2560 และแนวโนมป 2560 โดยสำ นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงาน
วามูลคาการสงออกสินคารองเทาและเครื่องหนังไตรมาส 1 ป 2560 ปรับตัวลดลง เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคูคาหลัก
ของไทยยังคงอยูในชวงชะลอตัว ซึ่งกระทบตอกำ ลังซื้อและการนำ เขาของประเทศคูคา ประกอบกับขีดความสามารถในการแขงขันที่ลด
ลง เนื่องจากตองเผชิญกับการแขงขันดานราคาที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากกลุมประเทศที่มีตนทุนคาแรงงานที่ตา และมีความได
เปรียบดานตนทุน
การผลิตผลิตภัณฑรองเทาและเครื่องหนัง ไตรมาส 1 ป 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2559 จะเห็นวาการฟอกและ
ตกแตงหนังฟอก ที่ใชในการผลิตสินคาสำ เร็จรูป เชน เบาะรถยนต เฟอรนิเจอร มีการผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 4.97 เปนผลจากการจำ หนาย
ภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต และเฟอรนิเจอร เปนตน สำ หรับการ
ผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถือและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก และการผลิตรองเทา ลดลงรอยละ 4.41 และ 4.31 ตาม
ลำ ดับ จากการชะลอตัวของอุปสงคและกำ ลังซื้อ หลังจากสิ้นสุดมาตรการกระตุนการใชจายของภาครัฐในชวงปลายป 2559 รวม
ทั้ง ปจจัยสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลัก อาทิ กลุมสหภาพยุโรป และจีนยังคงชะลอตัว รวมถึงการชะลอตัวจากการลงทุนภาค
เอกชนในประเทศอีกดวย เนื่องจากการสงออกของไทยไดรับอิทธิพลจากกระแสการคาโลกที่ยังอยูในภาวะชะลอตัวและมีความไมแนนอน
สูง ซึ่งกระทบตอกำ ลังซื้อและการนำ เขาของประเทศ  คูคา ประกอบกับขีดความสามารถในการแขงขันที่ลดลง เนื่องจากตองเผชิญกับ
การแขงขันดานราคาที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากกลุมประเทศที่มีตนทุนคาแรงงานที่ตกวา และมีความไดเปรียบดานตนทุน
สำ หรับการนำ เขา ไตรมาส 1 ป 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน การนำ เขาหนังดิบและหนังฟอก ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
รอยละ 28.81 และกระเปา เพิ่มขึ้น รอยละ 0.05 เปนไปตามทิศทางการบริโภคสินคาฟุมเฟอยของประเทศที่มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่สินคากลุมรองเทา มูลคาการนำ เขาปรับตัวลดลงเล็กนอย รอยละ 0.30
จากแนวโนมการหดตัวของอุตสาหกรรมรองเทาและผลิตภัณฑหนังแสดงใหเห็นภึงความตองการที่ลดลงของสินคาประเภทนี้ ซึ่งอาจสง
ผลกระทบตอความตองการผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดซึ่งเปนวัตถุดิบเพื่อนำ ไปแปรรูปเปนพื้นรองเทาและผลิตภัณฑกาวซึ่งเปน
วัสดุสำ หรับยึดติดระหวางรองเทาหรือผลิตภัณฑหนัง อยางไรก็ตามบริษัทฯ ตระหนักถึงภาวะอุตสาหกรรมจึงมีนโยบายปรับลดการ
ลงทุนดานการผลิตผลิตภัณฑที่จะขายใหลูกคาในอุตสาหกรรมรองเทาและผลิตภัณฑหนัง มาเนนการขยายธุรกิจผลิตภัณฑอื่นๆ ของ
บริษัทฯ เชน ผลิตภัณฑยาแนว

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนตโลก

กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต ประกอบดวยอุตสาหกรรมตนน้ำ  ซึ่งไดแก อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมพลาสติก 
อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตและอุตสาหกรรมปลาย
น้ำ  คือ อุตสาหกรรมประกอบยานยนต ซึ่งแบงยอยเปนการประกอบรถจักรยานยนต การประกอบรถยนตนั่งสวนบุคคลและการ
ประกอบยานยนตเพื่อการพาณิชย 
นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนประเภทอุปกรณเพื่อประกอบรถยนตอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและเครื่องประดับตกแตง
ยานยนตซึ่งทิศทางของตลาดจะขึ้นอยูกับตลาดอุตสาหกรรมยานยนตโดยตรงเปนอีกอุตสาหกรรมหลักที่มีแนวโนมเติบโตสูงกวา
อุตสาหกรรมยานยนต เนื่องจากปจจุบันผูใชรถยนตมีแนวโนมที่จะตกแตงรถยนตของตนมากขึ้นและเนื่องจากยานยนตตางๆ มีราคา
สูง ผูบริโภคจึงหันมาใหความสนใจกับการตกแตงซอมแซมรถยนตใชแลวมากกวาการซื้อรถยนตคันใหม โดยปจจัยหลักที่มีผลตอความ
ตองการในอุตสาหกรรมรถยนต คือรสนิยม และกำ ลังการซื้อสินคาของผูบริโภค 
ทิศทางตลาดยานยนตของโลกที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง ประกอบกับอุตสาหกรรมประดับยนตที่มีแนวโนมสูงขึ้น สงผลใหเกิดความ
ตองการของการผลิตสินคายานยนตเพื่อเปนอุปกรณประกอบรถยนต และการผลิตชิ้นสวนยานยนตและเครื่องประดับตกแตงยนตที่เพิ่ม
ขึ้น จึงเปนโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการผลิตและจัดจำ หนายสินคาที่เนนเพื่อใชในการผลิตอุปกรณและชิ้นสวนเพื่อการซอมบำ รุง
และประดับยานยนต ซึ่งสินคาสวนใหญที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจำ หนายคือผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว และอีกสวนหนึ่งมาจาก
ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด ใหแกกลุมโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตโดยตรงหรือจำ หนายผานผูจัดจำ หนายใหแกกลุมลูกคาเปา
หมายในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ มีศักยภาพในการสรางรายไดและฐานลูกคาที่มากขึ้น
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กลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด (Plastic compound)
เนื่องจากผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดเปนสินคาที่นำ ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาหลากหลายประเภท เชน สายไฟ สาย
เคเบิ้ล พื้นรองเทา ขอบคิ้วเฟอรนิเจอร และแผนฟลมพลาสติกบรรจุภัณฑ เปนตน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีคูแขงทางการคาเปน
ผูประกอบการธุรกิจผลิตและจัดจำ หนายสินคาเม็ดพลาสติกคอมปาวดที่ใชในการผลิตสินคาประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ หากเปรียบ
เทียบกับคูแขงที่เปนผูประกอบการที่ผลิตสินคาประเภทเม็ดพลาสติกคอมปาวดทั่วไปที่คลายคลึงกันกับบริษัทฯ สามารถจัดอันดับ
ไดดังนี้
 1. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จำ กัด (มหาชน)
 2. บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 3. บริษัท บางกอก พีวีซี (1996) จำ กัด
 4. บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำ กัด
 5. บริษัท ไฮมิก จำ กัด
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ผลิตและจำ หนายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดที่นำ ไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาหลากหลาย
ประเภทเพื่อรองรับความตองการที่แตกตางกันของกลุมลูกคาเปาหมาย ทำ ใหไมมีผูประกอบการรายใดที่จำ หนายสินคาที่
คลายคลึงกันกับบริษัทฯ ในทุกประเภททั้งหมด ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด เพื่อนำ ไปผลิตสาย
ไฟและสายเคเบิ้ล (Wire & cable low voltage) สามารถจัดอันดับไดดังนี้
 1. บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 2. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จำ กัด (มหาชน)
 3. บริษัท บางกอก พีวีซี (1996) จำ กัด

กลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว (Adhesive and Sealant)
เนื่องจากผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนวเปนสินคาอเนกประสงคที่สามารถนำ ไปใชในงานที่หลากหลาย เชน งานกอสราง 
งานซอมแซมเครื่องจักรและอุปกรณในโรงงาน รวมทั้งงานซอมแซมอุปกรณทั่วไปในครัวเรือน จึงทำ ใหมีความตองการในการ
ใชสินคาในกลุมผลิตภัณฑนี้จากหลากหลายกลุมลูกคา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีคูแขงทางการคาเปนผูประกอบการหลากหลาย
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำ หนายผลิตภัณฑประเภทวัสดุยึดติดและผลิตภัณฑยาแนวที่คลายคลึงกันกับบริษัทฯ ซึ่งหาก
พิจารณาเฉพาะผูประกอบการที่ผลิตสินคาประเภทกาวและยาแนวที่มีความหลากหลายของสินคาใกลเคียงกับบริษัทฯ สามารถ
จัดอันดับไดดังนี้
 1. บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำ กัด (“เฮงเค็ล”)
 2. บริษัท ทรี บอนด วีไอวี เซลส (ประเทศไทย) จำ กัด (“ทรี บอนด”)
 3. บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 4. บริษัท พัฒนชัย เคมิคอล จำ กัด
 5. บริษัท บอนด เคมีคอลส จำ กัด

ภาวะการแขงขัน
ภาวะการแขงขันของบริษัทฯ แบงตามกลุมผลิตภัณฑ 2 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก กลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด (Plastic 
compound) และกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว (Adhesive and Sealant) รายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้ การจัดอันดับดังกลาวทั้งหมดขางตนเปนความเห็นของผูบริหาร โดยพิจารณาจากการเสนอสินคาใหกลุมลูกคาเดียวกัน
หรือใกลเคียงกัน โดยบางบริษัทขางตนเปนบริษัทขามชาติขนาดใหญซึ่งมีบริษัทแมอยูตางประเทศ ไดแก เฮงเค็ล (ประเทศ
เยอรมัน) ทรี บอนด (ประเทศญี่ปุน) เปนตน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ผลิตและจัดจำ หนายผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว
ภายใตตราสินคาของบริษัทฯ (House brand) เชน ตราสินคา DB ตราสินคา ADB และตราสินคา SPARKO ซึ่งมีชื่อเสียง
และเปนที่นิยมของลูกคาอยางยาวนาน ประกอบกับการจำ หนายสินคาภายใตตราสินคาของลูกคา (OEM) โดยตราสินคาสวน
ใหญที่บริษัทฯ รับจางผลิต เปนตราสินคาของลูกคาชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงระดับสากล ซึ่งเปนที่รูจักในกลุมลูกคาเปาหมาย ดังนั้น จึง
เปนขอไดเปรียบในการแขงขันและการรองรับความตองการของลูกคาของบริษัทฯ ที่ทำ ใหผูประกอบการรายอื่นที่เปนคูแขงตอง
ใชเวลาในการทำ ตลาดและสรางความเชื่อมั่นในตราสินคาที่จัดจำ หนาย
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การจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทฯ มุงเนนในการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเพื่อใชในการผลิตสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคา 
โดยวัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใชในการผลิตสินคา ไดแก พีวีซีเรซิน (PVC Resin) และ ตัวทำ ละลาย(Solvent) ซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก
ในการผลิตสินคากลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด และกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนวตามลำ ดับ เนื่องจาก
บริษัทฯ ใหความสำ คัญกับคุณภาพของวัตถุดิบที่นำ มาใชในการผลิตสินคา ดังนั้น ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทฯ จึงมีขั้นตอน
และหลักเกณฑในการคัดเลือกผูจำ หนายที่ประเมินจากความมีตัวตนของคูคา ประวัติการซื้อขาย ผลงานที่ผานมา มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑและราคาที่เหมาะสม เปนตน โดยเมื่อบริษัทฯ ไดพิจารณารายชื่อผูจำ หนายอางอิงจากหลักเกณฑดังกลาวแลว บริษัทฯ 
จะทำ การคัดเลือกและจัดทำ ทะเบียนผูขายที่ไดรับการอนุมัติ (Approved supplier list) สำ หรับรายชื่อผูจำ หนายที่ผานเกณฑ
การคัดเลือก ทั้งนี้ การเพิ่มผูจำ หนายรายใหมในแตละครั้ง ทางทีม R&D จะตองทำ การทดสอบคุณภาพของสินคาตัวอยางจาก
ผูจำ หนายกอนเพื่อยืนยันคุณภาพของวัตถุดิบนั้นๆ โดยทีม R&D จะนำ วัตถุดิบมาผลิตผลิตภัณฑตัวอยางซึ่งมีลักษณะทาง
กายภาพและทางเคมีตรงตามคุณสมบัติที่กำ หนด จากนั้นทีม R&D จึงยืนยันคุณภาพไปยังฝายจัดซื้อเพื่อทำ การสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากผูจำ หนายรายดังกลาวตอไป 
นอกจากนี้ เนื่องจากผูบริหารของบริษัทฯ อยูในอุตสาหกรรมนี้มาเปนเวลานาน จึงมีกลยุทธในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบ
คุณภาพดีทั่วโลก โดยมิไดจำ กัดอยูแตผูจำ หนายในประเทศเทานั้น อีกทั้งผูบริหารยังมีความแมนยำ ในการประมาณการณแนวโนม
ราคาวัตถุดิบในอนาคต ซึ่งเปนการชวยในการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพ ทำ ใหไดมาซึ่งวัตถุดิบคุณภาพดี
ตนทุนต่ำ 
การจัดหาวัตถุดิบแบงตามกลุมผลิตภัณฑ 2 กลุม ไดแก กลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด (Plastic compound)         
และกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว (Adhesive and Sealant) รายละเอียดดังนี้

 ผลิตภัณฑ
เม็ดพลาสติกคอมปาวด ผลิตภัณฑกาว ผลิตภัณฑยาแนว

วัตถุดิบ ในการผลิต
สินคา

พีวีซีเรซิน, สารเติมแตง, เม็ดสี
พลาสติกไชเชอร , ฟลเลอร

ตัวทำ ละลาย, ยางสังเคราะห, สารเติม
แตง,

วัตถุดิบผสมสำ เร็จรูป
(เฉพาะซิลิโคน)

การจัดหาวัตถุดิบ
จัดหาวัตถุดิบจากทั้งในประเทศและตางประเทศขึ้นอยูกับคุณภาพของวัตถุดิบในแตละแหลงที่มา ราคาและความสัมพันธที่ดี
ระหวางบริษัทฯ และผูจำ หนาย (Supplier) โดยการจัดซื้อวัตถุดิบในประเทศทั้งหมดเปนการขนสงผานทางรถและการจัดซื้อจาก
ตางประเทศทั้งหมดเปนการขนสงผานทางเรือ

การสั่งซื้อ

บริษัทฯ จะสั่งซื้อวัตถุดิบเมื่อมีคำ สั่งซื้อจากลูกคา
เ นื่ อ งจากสิ นค ากลุ มผลิ ตภัณฑ เ ม็ ดพลาสติ ก
คอมปาวดสวนใหญจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงตาม
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ลูกคาแจงมาผาน
ทางทางฝายขาย เชน สี ความแข็ง ความยืดหยุน
ของเม็ดพลาสติก ดังนั้นจะเปนสินคาที่ถูกผลิตตาม
ความตองการของลูกคา (Made to order)

บริษัทฯ จะสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตและ
รอจำ หนาย เก็บไวในคลังสินคา และอีก
สวนหนึ่งจะเปนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตเพื่อจัดจําหน่ายเมื่อได้รับคําสั่งซื้อ
สินคาจากลูกคา ภายใตตราสินคาของ
บริษัทฯ และตราสินคาของลูกคาที่   
บริษัทฯ รับจางผลิต (OEM)

บริษัทฯ จะสั่งซื้อยาแนว
ผสมสําเร็จรูปเพื่อนํามา
บรรจุ และติดตราสินคา
ภ าย ใต ต ร าสิ นค า ขอ ง
บริษัทฯ และตราสินคาของ
ลูกคาที่บริษัทฯ รับจาง
ผลิต (OEM)

ระยะเวลาในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบจากผูจำ หนาย
จ น ก ร ะ ทั่ ง รั บ ม อ บ
วัตถุดิบ

ในประเทศ
ประมาณ 3 วัน
ตางประเทศ
ประมาณ 60 วัน

ในประเทศ
ประมาณ 3 วัน
ตางประเทศ
ประมาณ 60 วัน

ตางประเทศ
ประมาณ 45-60 วัน ขึ้น
อยูกับประเทศของผูจัด
จำ หนาย

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
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ทั้งนี้ ในปจจุบัน บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบจากคูคาหลายราย ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยการซื้อวัตถุดิบในป 2558-
2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทวัตถุดิบ (หนวย: ลานบาท) ป 2558 ป 2559 ป 2560
วัตถุดิบในประเทศ
พีวีเรซิน, สารทำ ละลาย, เม็ดสี และบรรจุภัณฑพลาสติก 582 614 561
วัตถุดิบตางประเทศ
ยางสังเคราะห, พีวีเรซิน, สารเติมแตง และบรรจุภัณฑพลาสติก 370 395 439
รวม 952 1,008 1,000

วิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบ
 1. ผูจัดการแผนกจัดซื้อพิจารณารายละเอียดการขอซื้อตามที่ระบุในใบขอซื้อ (PR) ที่ไดรับมาจากแผนกการผลิต 
 2. พิจารณารายชื่อผูจำ หนาย พิจารณาจากเงื่อนไขทางกฎหมาย ขอบังคับและราคาของวัตถุดิบ โดยคัดเลือกจาก 
    ทะเบียนผูขายที่ไดรับการอนุมัติ (Approved supplier list)
 3. แผนกจัดซื้อออกใบสั่งซื้อ เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุภัณฑที่เกี่ยวของกับการผลิต
 4. แผนกคลังสินคาตรวจรับวัตถุดิบหรือวัสดุบรรจุภัณฑที่เกี่ยวของกับการผลิตที่ไดสงมอบมาที่บริษัทฯ
 5. แผนกประกันคุณภาพ (QA) ทำ การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเขามากอนเขากระบวนการผลิตวา
     วัตถุดิบมีลักษณะและคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหรือความตองการของลูกคาที่กำ หนดไวหรือไม
 6. แผนกจัดซื้อจัดทำ รายงานการประเมินการสงมอบและคุณภาพของสินคาของผูจำ หนายสินคา
ทั้งนี้ ที่ผานมาบริษัทฯ ไมเคยประสบปญหาจากการจัดหาวัตถุดิบ หรือปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแตอยางใด เวนแตเรื่อง
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักที่บริษัทใชในการผลิตของสินคาทั้ง 2 กลุมผลิตภัณฑ เชน พีวีซี
เรซิน สารทำ ใหออนตัว พลาสติกไซเซอร และตัวทำ ละลายซึ่งเปนผลพลอยไดจากการกลั่นน้ำ มันปโตรเลียม โดยมีราคาแปรผัน
ตามราคาน้ำ มันในตลาดโลก อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมีการติดตามขอมูลขาวสารและแนวโนมของราคาวัตถุดิบเพื่อใหสามารถ
วางแผนบริหารจัดการตนทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบอยางมีประสิทธิภาพหรือการสั่งซื้อสินคาลวงหนาในปริมาณที่เหมาะสม โดย
พิจารณาจากปจจัยดานอุปสงคและอุปทานของราคาวัตถุดิบ

2.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีขอกำ หนดและกฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“กนอ.”) 
ควบคุมการดำ เนินงาน รวมถึงมีกระบวนการควบคุมการประกอบอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมโดยรวม ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำ หนดในสัญญาการใชที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม หนังสืออนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรม และขอกำ หนดตางๆ ตามพระราชบัญญัติโรงงานอยางเครงครัด นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเม็ด
พลาสติกคอมปาวดและ ผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ จะมีการใชสารเคมีตางๆ เชน น้ำ มัน 
ตัวทำ ละลายสี และสารเคมีอื่นๆ ซึ่งในบางขั้นตอนจะมีของเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ มีการวาจางบุคคลภายนอกในการ
บำ บัดน้ำ เสียและกำ จัดของเสียและกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิต มีการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน น้ำ 
เสียและน้ำ ทิ้ง ระบบขจัดกลิ่นและฝุนละออง เปนตน และดำ เนินการจัดทำ รายงานการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งดำ เนินการ
ตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกเปนประจำ ทุกปเพื่อนำ สงกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทฯ ใหความสำ คัญกับผลกระทบที่อาจสงผลตอสิ่งแวดลอม และไดปฏิบัติตามกฏระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัดมาโดยตลอด ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทฯ ไมมีขอพิพาทหรือขอรองเรียนในกรณีที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมใดๆ

2.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ
-ไมมี-
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ปจจัยความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหกรอบการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทฯ วางไว สามารถนำ ไปสูขั้นตอนการปฏิบัติงานได คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดกำ หนด
แนวทางปฏิบัติและแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหกับฝายจัดการไดรับทราบโดยขอมูลจะระบุไวใน“กฎบัตรคณะกรรมการ บริหารความ
เสี่ยง”
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้คําปรึกษาฝ่ายบริหารในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายที่วางไว้โดยได้รับการ
สนับสนุนจากผูจัดการบริหารความเสี่ยงที่ทำ หนาที่ในแตละแผนก ทั้งนี้ ฝายบริหารและหัวหนาฝายงานหลักจะตองระบุความเสี่ยงตางๆ ที่
อาจเกิดขึ้น พรอมกับชี้แจงสาเหตุที่ทำ ใหเกิดความเสี่ยงนั้นๆสี่งที่เปนประเด็นความเสี่ยง วิธีการวัดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงและระดับ
ความสำ คัญ ทั้งหมดนี้เพื่อใหสามารถกำ หนดกระบวนการและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยง โดยผูจัดการ ผูอำ นวยการแผนก/ฝาย
ตางๆ มีหนาที่สรุปขอมูลตางๆ เพื่อนำ เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนขอมูลดังกลาวโดยจัดลำ ดับความสำ คัญ พัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ การจัดการความเสี่ยง
ที่เสนอมาจากหนวยงาน พรอมพิจารณาความสอดคลองกับการประเมินความเสี่ยงและขั้นตอนดำ เนินการ บริหารจัดการ หลังจากนั้นจึง
ไดสงรายงานสถานะของการบริหารจัดการความเสี่ยงใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทอยางนอยปละ 2 ครั้ง (ขึ้น
อยูกับสถานะของความเสี่ยง)
ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อางอิงจากขอมูลปจจุบันและคาดการณอนาคตที่สามารถระบุได โดยปจจัยเสี่ยงเหลานี้มีนัย
สำ คัญบางประการ ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ และมูลคาหุนของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ปจจัยความเสี่ยงที่ระบุไวในเอกสาร
ฉบับนี้ มิไดเปนปจจัยความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยูซึ่งอาจมีผลกระทบตอหุนสามัญของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไมอาจ
ทราบไดในขณะนี้ หรืออาจมีบางปจจัยความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาไมมีผลกระทบอยางมีนัยสำ คัญตอบริษัทฯ ในปจจุบัน อาจ
กลายเปนปจจัยความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอธุรกิจ รายได ผลกำ ไร สินทรัพย สภาพคลอง แหลงเงินทุนหรือผลการดำ เนินงานของ
บริษัทฯ ในอนาคตได ดังนั้น กอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรใชวิจารณญานในการพิจารณาขอมูลอยางรอบคอบ
นอกจากนี้ ขอความในลักษณะการคาดการณในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่ปรากฎอยูในรายงานประจำ ปฉบับนี้ เชน 
การใชถอยคำ วา “เชื่อวา” “คาดการณวา” “คาดหมายวา” “อาจจะ” “ประมาณ” “มีแผนจะ” “เห็นวา” เปนตน หรือคำ หรือขอความอื่นใดใน
ทำ นองเดียวกันหรือการคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของ ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความ
แตกตางอยางมีนัยสำ คัญจากการคาดการณหรือสิ่งที่คาดคะเนไวก็ได
อีกทั้ง ขอมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ที่ไดอางถึงหรือเกี่ยวของกับ นโยบายของรัฐบาล ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยสูสาธารณชน 
หรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได โดยที่บริษัทฯ มิไดทำ การตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของ
ขอมูลดังกลาวแตประการใด

1.1. ความเสี่ยงจากภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม
ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีเปนหนึ่งในธุรกิจที่มีการแขงขันสูง มีผูประกอบการจำ นวนมากทั้งที่เปนรายใหญ รายกลาง รายเล็ก รวม
ถึงผูประกอบการที่เปนบริษัทจดทะเบียนและที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ดวยกระบวนการผลิต เทคโนโลยี
การผลิต และการใชเครื่องจักร รวมทั้งความจำ เปนที่ตองใชแรงงานที่มีทักษะไมสูงนัก เชนเดียวกันกับผลิตภัณฑกาวที่ใชเปนสวน
ประกอบสำ คัญของผลิตภัณฑในหลายอุตสาหกรรมภาวะการแขงขันดานราคาสินคาในอุตสาหกรรมจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยาก 
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อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อวาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตรงความตองการของลูกคา การจัดสงสินคาตรงเวลาและความ
สัมพันธที่ดีกับลูกคา เปนปจจัยหลักที่สำ คัญในการแขงขันในอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงใหความสำ คัญกับปจจัยดังกลาวเสมอมา โดย
เฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑที่คุณสมบัติตรงตามความตองการของลูกคา เนื่องจากลูกคาแตละรายมีความตองการดานคุณสมบัติทั้ง
ทางเคมี เชน ความยืดหยุน ความเปนฉนวน ความหนืด การยึดติด และคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑที่แตกตางกัน เพื่อนำ 
ไปใชงานหรือใชผลิตเปนสินคาที่มีคุณสมบัติที่แตกตางกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรวมทดลองและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติ
อื่นๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑปกติของบริษัทฯ รวมกับลูกคาอยูเสมอ เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการใชงานของ
ลูกคา ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑใหเหนือกวาคูแขงขันรายอื่นๆ ซึ่งยังทำ ใหบริษัทฯ สามารถสรางผลิตภัณฑใหม
และขยายฐานลูกคาเพิ่มเติมได ดวยปจจัยดังกลาวจึงทำ ใหบริษัทฯ เปนที่ยอมรับในกลุมลูกคาที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศมาโดย
ตลอด และสามารถรักษาความสัมพันธที่ยาวนานกับกลุมลูกคาได 
เพื่อเปนการลดผลกระทบจากความการแขงขันดังกลาว บริษัทฯ มีแผนขยายฐานลูกคาไปยังกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน อุตสาหกรรม
การแพทยและอุตสาหกรรมรถยนตซึ่งอุตสาหกรรมรถยนตเปนตลาดที่มีขนาดใหญและมีการพัฒนาตลาดอยูเสมอเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูใชรถยนต นอกจากนี้บริษัทฯยังมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย (Medical 
grade PVC) ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพของตลาดเม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่ออุตสาหกรรมการแพทยซึ่งยังมีการแขงขันที่ยังไมสูงเทากับ
ตลาดเม็ดพลาสติกพีวีซีทั่วไปเนื่องจากจำ นวนผูประกอบการไมมากนัก เนื่องจากตองใชเงินลงทุน เทคโนโลยี และทักษะความเชี่ยวชาญ
ที่สูงกวาการผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีทั่วไป ในขณะที่ความตองการสินคาที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่ออุตสาหกรรมการแพทยยัง
คงสูง ซึ่งนอกเหนือจากศักยภาพของตลาดในประเทศแลวนั้น บริษัทฯ ยังเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดเม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่อ
อุตสาหกรรมการแพทยดังกลาวจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย ซึ่งตลาดยังมีความตองการเม็ดพลาสติกพีวีซีดังกลาวจำ นวน
มาก 

1.2. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีรายไดหลักแปรผันตามอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ลูกคาหลักบริษัทฯเปนธุรกิจผลิตสายไฟฟาและสายเคเบิ้ลซึ่งมีการแปรผันตามธุรกิจอสังหาริมทรัพยและโครงการขนาดใหญ (Mega 
project) ของภาครัฐ ดังนั้นบริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงหากตลาดอสังหาริมทรัพยเกิดภาวะอิ่มตัวหรือมีการถดถอย การชะลอ
โครงการขนาดใหญ (Mega project) ของภาครัฐซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบกับลูกคากลุมธุรกิตผลิตสายไฟฟาซึ่งเปนลูกคาหลักของ
ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวดของบริษัทฯ ซึ่งอาจกระทบตอผลประกอบการของบริษัทฯ อยางมีนัยสำ คัญ 
อยางไรก็ตาม อีกธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือธุรกิจผลิตภัณฑกาวและยาแนว ซึ่งบริษัทฯ เชื่อวาตลาดดังกลาวยังมีโอกาสเติบโตได ทั้ง
ในและตางประเทศ เนื่องจากเปนสินคาดังกลาวมีสัดสวนการสงออกเปนจำ นวนมาก อีกทั้งตลาดตางประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตยังมีโอกาสในการเติบโตในตลาดอสังหาริมทรัพยในอัตราสูง ซึ่งทำ ใหเกิดความสม่ำ เสมอและความตอเนื่องของรายไดบริษัทฯ ชดเชย
รายไดหากตลาดอสังหาริมทรัพยมีการถดถอยลงอีกดวย

1.3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงความตองการดานคุณสมบัติของผลิตภัณฑในอนาคต
จากแผนโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟาและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเปนระบบสายใตดินในพื้นที่ที่มีความสำ คัญทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนความรวมมือของการไฟฟานครหลวงกับ 4 หนวยงาน คือ กรุงเทพมหานคร สำ นักงานตำ รวจแหงชาติ สำ นักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือกสทช. และบริษัท ทีโอที จำ กัด (มหาชน) รวม
กับบริษัทเอกชน เพื่อปรับภูมิทัศนและเพิ่มความปลอดภัยใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแผนเพื่อรองรับการเปนมหานครแหง
อาเซียนในอีก 10 ปขางหนา (ป 2559-2568) นั้น จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงความตองการดานคุณสมบัติของสายไฟฟา สาย
เคเบิ้ล และสายสื่อสารโทรคมนาคมที่จะนำ มาใช ซึ่งอาจตองใชเทคโนโลยีและองคประกอบเพิ่มเติมในการผลิตเม็ดพลาสติกคอมปาวด
เพื่อนำ ไปขึ้นรูปสายไฟชนิดตางๆ และอาจกระทบตอรายไดของบริษัทฯ หากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไมสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวได
อยางไรก็ตาม แผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ไดติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงความตองการดังกลาวมาโดยตลอดและมีการศึกษา
ขอมูลผลิตภัณฑ เชน วัตถุดิบหลัก เครื่องจักรที่ใชในการผลิต เครื่องมือที่ใชทดสอบคุณสมบัติ และเทคโนโลยีการผลิตที่จำ เปนเพื่อใช
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้ ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดวิจัยและทดลองผลิตเม็ดพลาสติกพีวีซีที่ใชสำ หรับ
ระบบสายไฟใตดินไวแลว และไดเริ่มจำ หนายแลว และใชเงินลงทุนเพิ่มเติมเพียงเล็กนอย ซึ่งจะทำ ใหบริษัทฯ สามารถผลิตสินคาดังกลาว
เพื่อรองรับความตองการในอนาคตได
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1.4. ความเสี่ยงจากแนวโนมตนทุนวัตถุดิบและคาแรงที่เพิ่มสูงขึ้น
วัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ใชในกระบวนการผลิต ไดแก พีวีซีเรซิน สารทำ ใหออนตัว (Plasticizer) ตัวทำ ละลาย(Solvent) และยาง
สังเคราะห ลวนแตเปนวัตถุดิบที่เปนผลพลอยไดจากกระบวนการกลั่นน้ำ มัน ดังนั้นอุปสงคและอุปทานของน้ำ มันในตลาดโลกจึงเปน
หนึ่งในปจจัยสำ คัญที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบดังกลาวมีสัดสวนกวารอยละ 80 ของ
แตละกลุมผลิตภัณฑ การปรับตัวของราคาวัตถุดิบจึงมีผลกระทบโดยตรงตอกำ ไรขั้นตนของบริษัทฯ ซึ่งในอดีตราคาน้ำ มันปรับตัว
ลดลงมาโดยตลอด ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทำ ใหอัตรากำ ไรขั้นตนของบริษัทฯ ดีขึ้นตลอด 3 ปที่ผานมา 

อัตรากำ ไรขั้นตน (รอยละ) ป 2558 ป 2559 ป 2560

อัตรากำ ไรขั้นตนกลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก
คอมปาวด 13.95 13.5 9.29

อัตรากำ ไรขั้นตนกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑ
ยาแนว 22.22 27.43 21.87

อัตรากำ ไรขั้นรวม 18.11 20.27 15.51

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการติดตามและประเมินสถานการณแนวโนมราคาวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตอยางสม่ำ เสมอเพื่อใชในการ
วางแผนการขาย มีการเปรียบเทียบราคาจากผูจัดหาวัตถุดิบหรือซัพพลายเออรหลายรายทั้งในและตางประเทศกอนการสั่งซื้อทุก
ครั้งเพื่อใหไดราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด รวมทั้งลดความเสี่ยงดานราคาดวยการสั่งซื้อวัตถุดิบสำ รองโดยการวางแผนปริมาณวัตถุดิบ
ใหสอดคลองกับการพยากรณปริมาณคำ สั่งซื้อจากการพิจารณาของฝายบริหาร การวางแผนปริมาณการสั่งซื้อสินคาลวงหนา
รวมกับลูกคา รวมทั้งบริหารจัดการสินคาคงคลังใหอยูในระดับที่เหมาะสม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังพยายามสรรหาแหลงจำ หนายวัตถุดิบ
ใหมๆ อยูเสมอเพื่อปองกันการขาดแคลนของวัตถุดิบและใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม และมีไดมีแนวทางปองกันการ
ขาดแคลนวัตถุดิบดวยการทำ สัญญาสั่งซื้อวัตถุดิบลวงหนาและมีการทยอยรับมอบ
 นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากแนวโนมตนทุนแรงงานที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากนโยบายของภาครัฐในการ
กำ หนดอัตราคาแรงขั้นต่ำ ที่อัตรา 325 บาทตอวัน ซึ่งไดประกาศจะมีผลบังคับใชตั้งแต 1 เมษายน 2561 สวนในการปรับคาจาง
ขั้นต่ำ เมื่อ 1 มกราคม 2560 ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เปอรเซ็นต และในป 2561 นี้เรามีการปรับคาจางขั้นต่ำ เพิ่มขึ้นประมาณ 4 
เปอรเซ็นต และมีการปรับเพิ่มขึ้นของตนทุนคาแรงอยางตอเนื่อง ทำ ใหสงผลกระทบตอคาใชจายดานตนทุนคาแรงที่สูงขึ้น ซึ่งตนทุน
คาแรงนับเปนตนทุนทางธุรกิจที่สำ คัญของบริษัทฯ ซึ่งแนวโนมการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตนทุนดังกลาว อาจสงผลตอตนทุนโครงการ 
ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ อยางมีนัยสำ คัญ ซึ่งถือเปนความเสี่ยงที่ผูประกอบการทุกรายอาจได
รับผลกระทบนี้เชนเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในสถานประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต พ.ศ. 2544  
โดยตั้งแตอดีตเปนตนมา บริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับสหภาพแรงงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด และมีการประชุมคณะกรรมการ
สหภาพแรงงานรวมกับตัวแทนจากบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอัตราคาแรงและผลตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสมและสามารถแขงขันไดในตลาด
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1.5. ความเสี่ยงจากความลาชาในการรับชำ ระเงิน 
ในการสั่งสินคาของลูกคาตางประเทศ บริษัทฯ จะมีการกำ หนดวิธีการชำ ระสินคาหลายวิธี เชน สั่งสินคาโดยวิธีการเปดเลตเตอรออฟ
เครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) การกำ หนดใหมีการชำ ระเงินมัดจำ ลวงหนาบางสวนเมื่อสั่งสินคา (T/T advance) หรือ
กำ หนดใหชำ ระกอนการสงมอบสินคา (T/T before shipment) รวมถึงการขอ Bank assurance เพื่อรับประกันการไดรับชำ ระ
เงินจากลูกคารายนั้นๆ แตหากเปนลูกคาที่ซื้อสินคากับบริษัทฯ มานานและมีประวัติการชำ ระที่ดี บริษัทฯ จะมีการใหเครดิตเทอม เชน
เดียวกันกับลูกคาในประเทศ อยางไรตามในป 2559 ลูกคาตางประเทศบางรายมีการชำ ระเงินลาชาเกินกวา 90 วันจากเครดิตเทอม
ปกติของลูกคารายนั้นๆ ทั้งนี้ ลูกคาดังกลาวเปนลูกคาในกลุมประเทศตะวันออกกลางหรือแอฟริกา เชน กานา เคนยาและไนจีเรีย 
โดยสาเหตุของยอดคางชำ ระนานดังกลาวเกิดจากกฎหมายควบคุมการโอนเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศและลูกคาจะชำ ระเงิน
โดยพิจารณาจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลารตอสกุลเงินในประเทศ ณ ขณะนั้นประกอบกัน ซึ่งทำ ใหบริษัทฯ 
อาจเผชิญความเสี่ยงจากการผิดนัดชำ ระเงินคาสินคาและการพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่กำ หนดในนโยบายบัญชีของ 
บริษัทฯ ซึ่งจะกระทบตอกำ ไรทางบัญชีในแตละงวดที่เกิดขึ้น
 อยางไรก็ตาม ลูกคาดังกลาวมีการทยอยชำ ระคาสินคาในระหวางปมาโดยตลอด ซึ่งในบางครั้งเปนการรวมยอดชำ ระ
ตามใบแจงหนี้หลายจำ นวนเพื่อชำ ระในครั้งเดียว ทั้งนี้ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการไมไดรับเงินคาสินคาจากลูกคาดังกลาวรวมถึง
ลูกคารายอื่นๆ ของบริษัทฯ ฝายบัญชีและการเงินรวมกับฝายขายของบริษัทฯ มีการติดตามการชำ ระเงินของลูกคาดังกลาวอยาง
สม่ำ เสมอตามระเบียบการควบคุมลูกหนี้ ซึ่งเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงินจะแจงเจาหนาที่ฝายขายทุกเดือนเพื่อแจงขอมูลลูกคาที่ใกล
ถึงกำ หนดชำ ระและเกินกำ หนดชำ ระเงิน รวมทั้งการมีกระบวนการพิจารณาความสามารถในการชำ ระเงิน การเยี่ยมชมกิจการลูกคา 
(site visit) การทบทวนขอมูลและประเมินลูกคาประจำ ป อีกทั้ง บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมการจำ หนายสินคาใหแกลูกคาที่ยังมียอด
หนี้คางชำ ระเกินกำ หนด (overdue) เพื่อใหการอนุมัติการขายสินคาแตละครั้งมีความเขมงวดและรัดกุมยิ่งขึ้น
1.6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
บริษัทฯ มีกลุมลูกคารายใหญของธุรกิจเม็ดพลาสติกพีวีซีซึ่งประกอบธุรกิจผลิตสายไฟฟาและเคเบิ้ลจำ นวน 4 ราย  โดยมีรายไดจาก
การขายสินคาใหกลุมลูกคารายใหญดังกลาวคิดเปนรอยละ 28.6 รอยละ 28.8 และรอยละ 28.8 ของรายไดจากการขายทั้งหมดใน
ป 2558-2560 ตามลำ ดับ ดังนั้นบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงหากลูกคารายใหญดังกลาวลดการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่อใชผลิต
สายไฟฟาและสายเคเบิ้ลซึ่งจะกระทบกับรายไดหลักของบริษัทฯ อยางมีนัยสำ คัญ

ที่มา: โดยธำ รงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ http://tamrongsakk.blogspot.com
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อยางไรก็ตาม กลุมลูกคารายดังกลาวเปนผูผลิตสายไฟฟาและเคเบิ้ลรายใหญของประเทศ มีความมั่นคงดานฐานะการเงินและความ
สัมพันธที่ดีกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทฯ เปนหนึ่งในรายชื่อผูจัดจำ หนาย (vendor list) ของกลุมลูกคาแตละราย
ที่มีการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกพีวีซีจากบริษัทฯ อยางตอเนื่องมาโดยตลอด ความสัมพันธที่มีมายาวนานกับกลุมลูกคาดังกลาวจึงทำ ให
บริษัทมั่นใจไดวาบริษัทจะยังคงไดรับการสนับสนุนจากลูกคารายใหญดังกลาวเสมอ
บริษัทฯยังใชแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมาปรับใช โดยการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและกระบวนการตางๆใหไดตามมาตรฐาน
สากลและเปนมาตรฐานที่ลูกคายอมรับในทุกกระบวนการผลิตและทุกผลิตภัณฑ  เพิ่มมูลคาในสายการผลิต เชน การทำ สายการผลิต
ที่ปลอดสารตองหามและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเขามาตรวจสอบระบบโดยลูกคา การใหความรวมมือการตรวจสอบพนักงาน
ขับรถและกระบวนการจัดสงเปนตน แผนกขายและแผนกบริการลูกคามีการทำ งานอยางรวดเร็วเพื่อจะตอบสนองความตองการของ
ลูกคาและเลือกใหบริการที่เหมาะสมกับลูกคาแตละราย
 ในอีกทางหนึ่งแผนกวิจัยและพัฒนา ก็ไมไดหยุดยั้งในการพัฒนาสินคาใหมๆ หรือหาวัตถุดิบทดแทนใหมๆ เพื่อเพิ่มทางเลือก
ใหกับลูกคา ทั้งนี้เพื่อลดตนทุนของลูกคา หรือเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานของลูกคาใหมากขึ้น และในปนี้ตามแผนบริษัทจะพลักดัน
สินคาในกลุมผลิตภัณฑยาแนวและเม็ดพลาสติกพีวีซีเพื่ออุตสาหกรรมทางการแพทยมาปอนตลาด เพื่อกระจายสินคาไปยังกลุมลูกคา
ที่มากกวาตลาดเดิมที่บริษัทมีชองทางอยู เพื่อลดการพึ่งพิงลูกคารายใหญหรือตลาดใดตลาดหนึ่งมากจนเกินไป 
 ในป 2561 บริษัทไดเริ่มศึกษาการใชระบบความสัมพันธลูกคา (Customer Relation Management program (CRM)) 
โดยเปาหมายเพื่อจัดกลุมลำ ดับลูกคาออกมาเปนคะแนนใหไดขอมูลเชิงลึกเพื่อใชในการตัดสินใจและสามารถดูแลลูกคาไดเหมาะสมใน
แตละรายคาดวาวิธีการนี้จะมีผลสำ เร็จจัดกลุมลูกคาและเริ่มกิจกรรมดูแลบริการลูกคาในแตละกลุมเปาหมายที่ชัดเจนขึ้นในปลายป 
2561 

1.7. ความเสี่ยงจากการบริหารสินคาคงคลัง
บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือ-สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 เทากับ 203.24 ลาน
บาท 266.57 ลานบาท และ 319.04 ลานบาทตามลำ ดับ คิดเปนสัดสวนรอยละ 22.49 รอยละ 24.86 และรอยละ 26.42 ของ
สินทรัพยรวมตามลำ ดับ โดยรอยละ 50.48 รอยละ 52.19 และรอยละ 51.90 ของสินคาคงเหลือ-สุทธิในปดังกลาวเปนมูลคาของ
วัตถุดิบ ทั้งนี้ โดยทั่วไปบริษัทฯ จะดำ เนินการผลิตเมื่อมีการสั่งสินคาจากลูกคาเทานั้น ซึ่งสวนมากจะเปนการวางแผนปริมาณการ
สั่งซื้อสินคารวมกันกับลูกคาลวงหนาและทยอยผลิตและสงมอบตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว จึงทำ ใหปริมาณสินคาสำ เร็จรูปคงเหลือ
ของบริษัทมีปริมาณไมสูงมากนัก โดยคิดเปนประมาณรอยละ 33.81 รอยละ 30.01 และรอยละ 24.90 ของปริมาณสินคาคง
เหลือ-สุทธิในแตละป อยางไรก็ตาม เนื่องจากราคาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตบางสวนมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ำ มันในตลาด
โลก บริษัทฯ จึงมีการสั่งวัตถุดิบสำ รองที่จำ เปนในการผลิตบางสวน โดยเฉพาะเมื่อราคาวัตถุดิบมีแนวโนมจะสูงขึ้น โดยบริษัทฯ 
มีนโยบายสำ รองวัตถุดิบใหเพียงพอตอการใชผลิตสินคาสำ เร็จรูปในอนาคต เพื่อเปนการบริหารตนทุนสินคารวม ทั้งยังเพื่อปองกัน
การขาดแคลนวัตถุดิบสำ คัญอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการควบคุมปริมาณสินคาคงเหลือทั้งวัตถุดิบและสินคาสำ เร็จรูปดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enterprise resource planning: ERP) ที่สามารถติดตามปริมาณการรับเขาวัตถุดิบและใชใน
กระบวนการผลิต รวมทั้งปริมาณสินคาสำ เร็จรูปไดทันที ซึ่งผูบริหารของบริษัทฯ มีการติดตามความเหมาะสมของระดับสินคาคง
เหลือในระบบไปพรอมกับการติดตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอยูเสมอเพื่อบริหารสินคาคงคลังใหเหมาะสมกับการผลิต
และการขายของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหความสำ คัญกับการบริหารจัดการสินคาคงเหลือ โดยจัดใหมีระบบบริหารสินคาคงคลังที่
ดีและควบคุมปริมาณสินคาใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป ซึ่งอาจสงผลกระทบทั้งตนทุนสินคา การเสื่อมอายุของ
สินคา สภาพคลองของบริษัทฯ หรือการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อผลิตสินคา 



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)                           

45

ความเสี่ยงดานการเงิน

ความเสี่ยงอื่นๆ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีการนำ เขาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตบางสวนจากตางประเทศ รวมทั้งมีการขายสินคาใหกับลูกคาตางประเทศซึ่งทำ ใหมีรายไดเปน
เงินตราสกุลตางประเทศเชนกัน ในระหวางป 2560 บริษัทนำ เขาวัตถุดิบที่เปนสกุลเงินตางประเทศ 44 % ของจำ นวนการซื้อทั้งหมด 
ณ สิ้นสุดป 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเจาหนี้ตางประเทศคงเหลือ 3.53 ลานเหรียญสหรัฐ มีลูกหนี้คงเหลือ 2.58 ลานเหรียญ
สหรัฐ USD  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะทำ ใหบริษัทฯ ไดรับผลกระทบทั้งทางดานตนทุนและรายไดจึงสามารถลดความเสี่ยง
จาก Natural Hedge ไดบางสวน สวนความเสี่ยงที่เหลือ บริษัทใชการฝากเงินตราสกุลตางประเทศกับสถาบันการเงินเพื่อชำ ระคาสินคา
ที่เปนสกุลตางประเทศโดยเฉพาะ การทำ สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward contract) กับสถาบันการเงินและการใช
ตราสารอนุพันธสำ หรับซื้อขายเงินตราตางประเทศ (Foreign exchange option) โดยฝายบริหารของบริษัทฯ มีการติดตามแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอยางสม่ำ เสมอเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการปองกันความเสี่ยงในแตละชวงเวลา

ความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาวะทางการเมืองในประเทศ ตลาดการเงิน รวมถึงปจจัยมหภาคอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบในเชิงลบ
ตอเศรษฐกิจของประเทศไทยและตอธุรกิจของบริษัทฯ 
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยมหภาค ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่การลงทุนของภาคเอกชนในป 2559 
ยังหดตัวอยูเล็กนอย และสภาวะทางการเมืองที่ยังคงมีความผันผวนอยูบาง ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยลบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่ง
อาจสงผลกระทบในทางลบตอฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยปจจัยเหลานี้เปนปจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไมสามารถ
ควบคุมได และเปนความเสี่ยงที่ผูประกอบการทุกรายอาจไดรับผลกระทบนี้เชนเดียวกัน
ทั้งนี้ จากขอมูลของสำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับเดือนกุมภาพันธ ป 2560 รายงานวาสภาวะ
เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตดีขึ้นที่รอยละ 3.2 ในป 2559 จากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 ในป 2558 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสัญญาณที่ดี
ในเชิงภาพรวมเศรษฐกิจ โดยสวนหนึ่งมาจากการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของรัฐบาลที่ยังคงมีโครงการลงทุนอยางตอเนื่อง นอกเหนือ
จากนี้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ป 2560 มีการเติบโตคิดเปนรอยละ 3.7 เรงตัวขึ้นเมื่อเทียบกับรอยละ 3.3 ในไตรมาสที่ 1 ป 2560 
ซึ่งเปนสัญญาณการขยายตัวที่ดีอยางตอเนื่องของเศรษฐกิจในประเทศ
นอกจากนี้ รายงานนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทยฉบับเดือนมิถุนายน ป 2560 ธนาคารแหงประเทศไทยประเมินวาเศรษฐกิจ
ไทยในระยะขางหนามีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องจากป 2559 โดยคาดวาจะสามารถขยายตัวประมาณรอยละ 3.5 และ 3.7 ในป 2560 
และป 2561 ตามลำ ดับ ซึ่งสูงกวาที่เคยประเมินไวในรายงานนโยบายการเงิน ณ เดือนมีนาคม 2560 โดยแรงขับเคลื่อนหลักของ
เศรษฐกิจมาจาก 1) การสงออกสินคาและบริการที่ดีขึ้นตอเนื่องตามเศรษฐกิจคูคาที่ขยายตัวดี 2) แรงกระตุนภาคการคลังที่ยังมีอยูตอ
เนื่อง แมโครงการลงทุนบางสวนทำ ไดชากวาที่เคยคาดไว และ 3) การใชจายภาคเอกชนที่ขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 
ผูถือหุนโครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 สรุปไดดังนี้ 

รายชื่อผูถือหุน
กอนการเสนอขาย หลังการเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุน (IPO) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561
จำ นวนหุน รอยละ จำ นวนหุน รอยละ

1.   กลุมครอบครัววงษเจริญสิน1

     1.1 นายภูวสิษฏ วงษเจริญสิน2

     1.2 นายมานิต วงษเจริญสิน2

     1.3 นายวิวัฒน วงษเจริญสิน2

     1.4 นายสุวัชชัย วงษเจริญสิน2

     1.5 นายวีระชัย วงษเจริญสิน2

     1.6 นายรัตนชัย วงษเจริญสิน2

     1.7 นายวุฒิชัย วงษเจริญสิน2

     1.8 ด.ช.อชิตะ วงษเจริญสิน2

 
36,750,000
36,750,000
36,750,000
36,750,000

 
 
 
 

 
8.75
8.75
8.75
8.75
 
 
 
 

 
37,668,800
37,668,800
37,668,800
37,668,800
795,500
245,500
245,500
30,000

 
6.28
6.28
6.28
6.28
0.13
0.04
0.04
0.01

รวมกลุมครอบครัววงษเจริญสิน 147,000,000 35 151,991,700.00 25.33
2.   กลุมครอบครัววงศตั้งตระกูล1

     2.1 นายภวัต วงศตั้งตระกูล3

     2.2 นายธนณัฏฐ วงศตั้งตระกูล3

     2.3 นางสาวหุย หวิน เฉิน3

     2.4 นายธนัช วงศตั้งตระกูล3

     2.5 นางสาวหมา ลี่ หลิน3

 
21,434,620
17,623,720
17,623,700
17,623,700
17,623,700

 
5.1
4.2
4.2
4.2
4.2

22,215,920
18,084,320
18,064,300
18,084,300
18,064,300

3.7
3.01
3.01
3.01
3.01

รวมกลุมครอบครัววงศตั้งตระกูล 91,929,440 21.9 94,513,140 15.75
3.   กลุมครอบครัวนายหวัง วนาไพรสณฑ1
     3.1 นายหวัง วนาไพรสณฑ4
     3.2 นางสาวฉี อวี๋ หวัง4

     3.3 นางสาวฉี อิ๋ง หวัง4

     3.4 นายเหวย ไค หวัง5

     3.5 นายเวย หัน หวัง5

 
64,000,000
8,000,000
8,000,000
18,871,420
25,272,260

 
15.24
1.9
1.9
4.49
6.02

 
66,425,500
8,200,000
8,200,000
19,988,720

0

 
11.07
1.37
1.37
3.33
-

รวมกลุมครอบครัวนายหวัง วนาไพรสณฑ 124,143,680 29.55 103,314,220.00 17.22



รายงานประจำ ป 2560            

48

รายชื่อผูถือหุน
กอนการเสนอขาย หลังการเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุน (IPO) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561
จำ นวนหุน รอยละ จำ นวนหุน รอยละ

4.   Showa Global Limited
5.   นางสาวเมย-หลิง ซือ7

6.   นางอรวรรณ  ธนเขตไพสาร 
7.   นางสู เหมย เฉิน 
8.   บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำ กัด

20,000,000
12,790,800

-
9,152,960
41,943,760

4.76
3.05
-

2.18
9.99

20,000,000
13,190,800
11,914,500
9,181,760
7,601,800

3.33
2.2
1.99
1.53
1.27

รวม 41,943,760 9.99 68,688,860.00 11.45
9.   กลุมครอบนางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย
9.1   นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย6

9.2.  นายปกรณ กิตติภูมิวงศ8
4,222,840 1.01 5,333,840

1,700,000
0.89
0.28

รวม กลุมครอบครัวนางสาวพรพิวรรณ 4,222,840 1.01 7,033,840 1.17
10. นางสาวปยะวรรณ บรรณเสถียนศรี 0 - 6,800,000 1.13
ผูถือหุนอื่น 0 - 174,458,240 29.08
รวมทั้งหมด 420,000,000 100 600,000,000 100

หมายเหตุ
1. การจัดกลุมนี้เพื่อใหเปนไปตามนิยามผูที่เกี่ยวของตามประกาศคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 

ธันวาคม 2551 เทานั้น มิใชการจัดกลุมตามมาตรา 258 แหง พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไข) แตอยาง
ใด 

2. นายภูวสิษฏ วงษเจริญสิน นายวุฒิชัย วงษเจริญสิน เปนบุตรชายนายรัตนชัย วงษเจริญสิน และเปนพี่ชายนายมานิต วงษเจริญสิน นายวิวัฒน 
วงษเจริญสินและนายสุวัชชัย วงษเจริญสิน ด.ช.อชิตะ วงษเจริญสิน มีความสัมพันธเปนลูกพี่ลูกนองกันและทั้ง 3 คนเปนหลานชายของนายมานิต 
วงษเจริญสิน และนายรัตนชัย วงษเจริญสิน 

3. นายภวัต วงศตั้งตระกูล เปนกรรมการผูมีอำ นาจลงนามและประธานกรรมการของบริษัทฯ โดยนายธนณัฏฐ วงศตั้งตระกูล นางสาวหุย หวิน เฉิน 
นายธนัช วงศตั้งตระกูล และนางสาวหมา ลี่ หลิน มีความสัมพันธเปนบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของนายภวัต วงศตั้งตระกูล

4. นายหวัง วนาไพรสณฑ เปนกรรมการผูมีอำ นาจลงนามและประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ โดยนางสาวฉี อวี๋ หวังและนางสาวฉี อิ๋ง หวัง เปน
บุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวของนายหวัง วนาไพรสณฑ

5. นายเหวย ไค หวัง และนายเวย หัน หวัง เปนหลานชายของนายหวัง วนาไพรสณฑและนายเวย หัน หวัง เปนนองชายของนายเหวย ไค หวัง
6. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย เปนกรรมการและผูอำ นวยการอาวุโสฝายการเงินและบัญชีและฝายบริหารสำ นักงานของบริษัทฯ 
7. นางสาวเมย-หลิง ซือ เปนพนักงานของบริษัทฯ
8. นายปกรณ กิตติภูมิวงศ เปนสามีนางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย
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นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจายเงินปนผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการใหแกผูถือหุนในแตละปในอัตราไมต่ำ กวารอยละ 30 ของ
กำ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และหลังหักสำ รองตางๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำ หนด โดยการพิจารณาจายเงินปนผลจะขึ้นอยู
กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำ เนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชำ ระคืนเงินกูยืม เงื่อนไขและขอกำ หนดใน
สัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมทั้งขอจำ กัดทางกฎหมายความจำ เปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
 ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนำ เสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจาย
เงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ นาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีผลกำ ไรสมควรพอจะทำ 
เชนนั้นไดโดยจะตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป

 ประวัติการจายเงินปนผลเปรียบเทียบกำ ไรสุทธิ ป 2557 – 2559

ขอมูลจายเงินปนผล ป 2559 ป 2558 ป 2557
เงินปนผลระหวางกาล (ลานบาท) 42.00 - -
เงินปนผลประจำ ป (ลานบาท) 31.50 10.50 5.25

กำ ไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลานบาท) 75.71 34.49 26.25
เงินปนผลระหวางกาลตอหุน (บาท) 2.00 - -
เงินปนผลประจำ ปตอหุน (บาท) 1.50 0.50 0.25
อัตราการจายเงินปนผล % 97.08 30.44 20.00

หมายเหตุ 
1. เงินปนผลจายในป 2559 จำ นวน 73.50 ลานบาทเปนการจายทั้งหมด 2 ครั้งไดแก ครั้งที่ 1 จากผลประกอบการระหวางป 2559 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 จำ นวน 42.00 ลานบาท และครั้งที่ 2 จากผลประกอบการประจำ ป 2559 ตั้งแต          
วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 จำ นวน 31.50 ลานบาท ซึ่งไดรับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำ ป 2560 เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยบริษัทฯ มีการจายเงินปนผลดังกลาวเต็มจำ นวนแลวในเดือนเมษายน 2560 ซึ่งจายจากผลประกอบการ
ทั้งป 2559 ของบริษัทฯ จึงจะไมมีรายการเงินปนผลคางจายในงบการเงินสำ หรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

2. อัตราการจายปนผล = เงินจายปนผล / กำ ไรสุทธิ

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย
 บริษัทยอยมีนโยบายในการจายเงินปนผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทยอยใหแกผูถือหุนในแตละปในอัตราไมต่ำ กวารอย
ละ 50 ของกำ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และหลังหักสำ รองตางๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำ หนด โดยการพิจารณาจายเงินปนผล
จะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำ เนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจายชำ ระคืนเงินกูยืม เงื่อนไขและขอ
กำ หนดในสัญญาตางๆ ที่บริษัทยอยผูกพันอยู รวมทั้งขอจำ กัดทางกฎหมายความจำ เปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมการบริษัทยอยที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนำ เสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาล
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทยอยมีอำ นาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบริษัทยอยมีผลกำ ไรสมควรพอจะทำ เชนนั้นไดโดยจะ
ตองรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป
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การถือหุนในบริษัทยอย
บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอย 2 บริษัท ที่รัฐเดลาแวร ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก ADB USA Inc. และ SPARKO USA Inc. 
ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 และวันที่ 10 มีนาคม 2560 ตามลำ ดับ โดยบริษัทฯ ถือหุนในอัตรารอยละ 100.00 ในบริษัทยอยทั้งสอง
ดังกลาว

การจัดตั้งบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัทดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมทางการตลาดและการขายผลิตภัณฑของบริษัทฯ และใหขอมูล
ทางการตลาดกับบริษัทฯ เชน สภาวะเศรษฐกิจและความตองการสินคาของประเทศคูคา เพื่อเปดโอกาสการขยายอุปสงคสำ หรับ
ผลิตภัณฑเพื่อใชในครัวเรือน (DIY) ในตลาดตางประเทศในอนาคต โดยสินคา DIY บางสวนของบริษัทฯ มีการจัดจำ หนายภายใตชื่อ 
Group of ADB USA Inc. และ Group of SPARKO USA Inc. อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัทยังไมมีธุรกรรม
ทางการคาใดๆ แตหากบริษัทฯ ตองการขยายตลาดตางประเทศมากขึ้น บริษัทฯ ยังสามารถใชบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัทดังกลาวเพื่อ
เปนชองทางในการขยายการจัดจำ หนายไปยังตลาดตางประเทศได

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 2 บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีวัตถุประสงคดานการตลาด โดยมีมูลคา
เงินลงทุนในบริษัทยอยโดยวิธีราคาทุนรวมทั้งสิ้น 200 เหรียญดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 6,500 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 32.50) 
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.0006 ของสินทรัพยรวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้

บริษัท ทุนจดทะเบียน 
(บาท)

ทุนชำ ระแลว 
(บาท)

สัดสวนการลงทุน 
(%)

มูลคาเงินลงทุน 
(บาท)

ADB USA Inc. 3,250 3,250 100.00 3,250
Sparko USA Inc. 3,250 3,250 100.00 3,250

หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ADB USA Inc. และ SPARKO USA Inc. (จดทะเบียนในรัฐเดลาแวร) ยังไมไดจัดตั้งเปน
บริษัทยอยของบริษัทฯ โดยในอดีตกอนวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายเหวย ไค หวัง ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทเปนผูถือหุนใน ADB 
USA Inc. และ SPARKO USA Inc. (จดทะเบียนในรัฐฟลอริดา) อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการขจัดโครงสรางที่อาจกอใหเกิดการขัดแยง
ทางผลประโยชน บริษัทฯ จึงมีการปรับโครงสรางกลุมโดยปด ADB USA Inc. และ SPARKO USA Inc. (จดทะเบียนในรัฐฟลอริดา) 
ที่ถือหุนโดยนายเหวย ไค หวัง และเปดบริษัทใหมในชื่อเดิมแตดำ เนินการจดทะเบียนในรัฐดลาแวร โดยมีบริษัทฯ ถือหุนในอัตรารอยละ 
100.00 และรอยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนตามลำ ดับ

กรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย ADB USA Inc. และ SPARKO USA Inc  มีนายเหวย ไค หวัง เปนประธานกรรมการและมี
นายจิราวัฒน อัครานุพรพงษและนางวิจิตรา ทับบุรี เปนกรรมการ  

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
Applied DB Public Company Limited

ADB USA Inc. SPARKO USA Inc.

100.00% 100.00%  
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นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
การลงทุนในบริษัทยอยใดๆ ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคการดำ เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุงเนนการพัฒนาและสรางรายไดและกำ ไร
ของบริษัทฯ เพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหุน ทั้งนี้ กอนการลงทุนใดๆ บริษัทฯ จะพิจารณาและวิเคราะหอยางถี่ถวน โดยไดรับคำ 
แนะนำ จากผูเชี่ยวชาญดานการลงทุนในดานการสรางผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับสัดสวนการลงทุน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สถานะ
ทางการเงินของทั้งบริษัทฯ และบริษัทยอยที่จะเขาไปลงทุน รวมถึงขอพิจารณาดานอื่นๆ ตามบริบทที่เกิดขึ้นในขณะที่จะมีการลงทุน
แตละครั้ง ทั้งนี้ การลงทุนใดๆ ของบริษัทฯ ตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุน
ตามขอบังคับของบริษัทฯ หรือที่กฎหมายกำ หนดและบริษัทฯ จะดำ เนินการตามประกาศคณะกรรมการกำ กับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของและบริษัทฯ จะตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อทำ หนาที่กรรมการของบริษัทยอย
ซึ่งบริษัทฯ ไดลงทุน เพื่อใหบริษัทฯ สามารถมีสวนรวมหรือควบคุมการดำ เนินการของบริษัทยอยใหเปนไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได
กำ หนดไว

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยจำ นวน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการ
อิสระไมนอยกวา 3 ทาน และไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำ นวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจ
สอบทุกทาน เปนไปตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกำ กับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ครบถวนทุกประการ 

หมายเหตุ : หนวยงานตรวจสอบและควบคุมภายใน คือ บริษัท ยูนีค แอดไวเซอร จำ กัด เปนสำ นักงานตรวจสอบภายนอก (Out-
source)

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่
บริหาร

หนวยงานตรวจสอบ
และควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท
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ทีมผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เปยมดวยประสบการณ รวมเปนสัดสวนที่ลงตัว เพื่อการบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพ

ประสบการณดานการผลิตกาว และเม็ดพลาสติกคอมปาวดกวา 30 ป

ผูเชี่ยวชาญในกลุมอุตสาหกรรม ตลาดวัตถุดิบ และการขยายธุรกิจ

ความลงตัวในการผสมผสานความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกตาง สงผลดีตอธุรกิจ

นายหวัง วนาไพรสณฑกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายวุฒิชัย  วงษเจริญสินกรรมการ

นายภวัต  วงศตั้งตระกูลประธานกรรมการ นายรัตนชัย  วงษเจริญสินกรรมการ

นายเหวย ไค หวังกรรมการ / ผูอำ นวยการฝายโรงงาน
นายวีระชัย  วงษเจริญสินกรรมการ / ผูอำ นวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

นางมณพิไลย  นรสิงหกรรมการตรวจสอบนายเจษฎาวัฒน  เพรียบจริยวัฒนประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉายกรรมการ / ผูอำ นวยการอาวุโสฝายการเงินและบัญชี, ผูอำ นวยการอาวุโสฝายบริหารสำ นักงาน

นายชุง เจน หยางกรรมการอิสระ

นายมงคล เหลาวรพงศกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท
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นายภวัต  วงศตั้งตระกูล อายุ 75 ป
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและเลขานุการ

ตำ แหนงปจจุบัน  :  ประธานกรรมการ
วันที่ไดรับตำ แหนง  :  4 มกราคม 2548
คุณวุฒิการศึกษา  :  
 มัธยมปลาย Mechanical Engineering Dept, Taichung Mechanical  
 College ประเทศไตหวัน

ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ  :  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 135/2017

การเขารวมประชุม ในป 2560  :  
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7

การดำ รงตำ แหนงในบริษัทจดทะเบียน  :  - ไมมี -
ประสบการณการทำ งาน :  
 ป 2560 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 ป 2553 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พีดับบลิวที แลนด จำ กัด 
 ป 2548 - ป 2560  ประธานกรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำ กัด
 ป 2558 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เซฟมอร อินเตอรเนชั่นแนล จำ กัด

การถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  : 22,215,920 หุน (คิดเปนรอยละ 3.70)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   :
 พี่ชายนายหวัง วนาไพรสณฑ, ลุงนายเหวย ไค หวัง และ นายกัง ซู หลิว  
ประวัติทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา  :  - ไมมี –
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ตำ แหนงปจจุบัน  :  
 กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับตำ แหนง  :  4 มกราคม 2548
คุณวุฒิการศึกษา  :  
 มัธยมปลาย Chemical Engineer, Tai Chung Technical High School ประเทศไตหวัน

ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ  :  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 131/2016

การเขารวมประชุม ในป 2560  :  
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

การดำ รงตำ แหนงในบริษัทจดทะเบียน  :  - ไมมี -
ประสบการณการทำ งาน :  
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / 
    กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 ป 2558 – ปจจุบัน  กรรมการ TVDI Vietnam Company Limited
 ป 2556 – ปจจุบัน     กรรมการ บริษัท ไฮพานีค จำ กัด
 ป 2550 – ปจจุบัน     กรรมการ บริษัท ออล นิว วิชั่น จำ กัด
 ป 2548 – 2560  กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร / 
    ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำ กัด

การถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  : 66,425,500 หุน (คิดเปนรอยละ 11.07)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   :
 นองชายนายภวัต วงศตั้งตระกูล, ลุงนายเหวย ไค หวัง และ  นายกัง ซู หลิว  
ประวัติทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา  :  - ไมมี –

นายหวัง  วนาไพรสณฑ อายุ 66 ป
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ตำ แหนงปจจุบัน  :  กรรมการ 
วันที่ไดรับตำ แหนง  :  4 มกราคม 2548
คุณวุฒิการศึกษา  :  ประถมปลาย โรงเรียนลาซาล
ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ  :  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 131/2016

นายรัตนชัย  วงษเจริญสิน อายุ 68 ป

การเขารวมประชุม ในป 2560  :  
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/7
การดำ รงตำ แหนงในบริษัทจดทะเบียน  :  - ไมมี -

ประสบการณการทำ งาน :  
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 ป 2552 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จำ กัด 
 ป 2548 – ป 2560 กรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำ กัด 
 ป 2545 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร จำ กัด
 ป 2533 – ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเวน จำ กัด
 ป 2532 – ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ซงเมา นันวูเวน จำ กัด
 ป 2532 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ซันไชน พลาสติก โปรดักส จำ กัด
 ป 2518 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำ กัด 

การถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  : 245,500 หุน (คิดเปนรอยละ 0.04)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   :
 บิดานายวุฒิชัย วงษเจริญสิน และ ลุงนายวีระชัย วงษเจริญสิน
ประวัติทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา  :  - ไมมี –
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ตำ แหนงปจจุบัน  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
  ผูอำ นวยการอาวุโสฝายการเงินและบัญชี / 
  ผูอำ นวยการอาวุโสฝายบริหารสำ นักงาน / นักลงทุนสัมพันธ
วันที่ไดรับตำ แหนง  :  1 มิถุนายน 2549
คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
     ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปกกิ่ง 

ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ  :  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 131/2016

การเขารวมประชุม ในป 2560  :  
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร  7/7
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

การดำ รงตำ แหนงในบริษัทจดทะเบียน  :  - ไมมี -
ประสบการณการทำ งาน :  
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
    ผูอำ นวยการอาวุโสฝายการเงินและบัญชี / ผูอำ นวยการอาวุโสฝายบริหาร
    สำ นักงาน / นักลงทุนสัมพันธ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 ป 2549 – 2560      กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูอำ นวยการอาวุโสฝายการเงินและบัญชี 
    บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำ กัด

การถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  : 5,273,840 หุน (คิดเปนรอยละ 0.88)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   :  - ไมมี –
ประวัติทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา  :  - ไมมี –

นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย  อายุ 47 ป
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ตำ แหนงปจจุบัน  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับตำ แหนง  :  21 กรกฎาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา  :  
 ปริญญาโท Master of Business Administration, Westminster College 
 ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

นายวุฒิชัย  วงษเจริญสิน อายุ 41 ป

ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ  :  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 135/2017
การเขารวมประชุม ในป 2560  :  
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/3

การดำ รงตำ แหนงในบริษัทจดทะเบียน  :  - ไมมี -
ประสบการณการทำ งาน :  
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 ป 2559 - ป 2560      กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำ กัด 
 ป 2558 - ปจจุบัน     กรรมการ บริษัท ลีโอ คอมปานี จำ กัด   
 ป 2556 - ปจจุบัน     กรรมการ บริษัท ยู อาร แฟมิลี่ จำ กัด     
 ป 2547 - ปจจุบัน    กรรมการ  บริษัท ไทย ไวรริ่ง ซิสเต็ม จำ กัด
 ป 2546 - ปจจุบัน    กรรมการ  บริษัท ซันไซน พลาสติก โปรดักส จำ กัด
 ป 2546 - ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท อีสเทิรน ไฟเบอร โปรดักส จำ กัด
 ป 2545 - ปจจุบัน    กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำ กัด
 ป 2545 - ปจจุบัน     กรรมการ บริษัท ซงเมา นันวูเวน จำ กัด
 ป 2544 - ปจจุบัน   กรรมการ / กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย เทคนิคอล นันวูเวน จำ กัด 

การถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  :  245,500 หุน (คิดเปนรอยละ 0.04)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   :
 ลูกชายนายรัตนชัย วงษเจริญสิน, ลูกพี่-ลูกนองนายวีระชัย วงษเจริญสิน
ประวัติทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา  :  - ไมมี –
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ตำ แหนงปจจุบัน  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูอำ นวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
วันที่ไดรับตำ แหนง  :  2 พฤษภาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท Master of Business Administration, 
     University of Technology Sydney 
     ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ภาคอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ  :  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 132/2016

การเขารวมประชุม ในป 2560  :  
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7

การดำ รงตำ แหนงในบริษัทจดทะเบียน  :  - ไมมี -
ประสบการณการทำ งาน :  
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูอำ นวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 
    บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 ป 2556 - ป 2560    กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำ กัด 
 ป 2555 - ปจจุบัน     กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำ กัด
 ป 2555 - ปจจุบัน      กรรมการ บริษัท เจริญสิน ซุปเปอรมารท จำ กัด
 ป 2555 - ปจจุบัน      กรรมการ บริษัท ซี เอส รับเบอร อินดัสทรี่ จำ กัด
 ป 2555 - ปจจุบัน      กรรมการ บริษัท มิราเคิล จิวเวลรี่ จำ กัด
 ป 2555 - ปจจุบัน      กรรมการ บริษัท เดอะเลิฟมารคส จำ กัด
 ป 2555 - ป 2560 กรรมการ บริษัท ไทย ไวรริ่ง ซิสเต็ม จำ กัด 
 ป 2549 - ปจจุบัน      กรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จำ กัด

การถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  :  795,500 หุน (คิดเปนรอยละ 0.13)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   :
 หลายชายนายรัตนชัย วงษเจริญสิน, ลูกพี่-ลูกนองนายวุฒิชัย วงษเจริญสิน
ประวัติทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา  :  - ไมมี –

นายวีระชัย  วงษเจริญสิน อายุ 39 ป
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ตำ แหนงปจจุบัน  :  กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูอำ นวยการฝายโรงงาน
วันที่ไดรับตำ แหนง  :  6 ธันวาคม 2550
คุณวุฒิการศึกษา  :  
 ปริญญาตรี Business Administration, Cumberland College, USA

นายเหวย ไค หวัง อายุ 44 ป

ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ  :  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 135/2017

การเขารวมประชุม ในป 2560  :  
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7

การดำ รงตำ แหนงในบริษัทจดทะเบียน  :  - ไมมี -
ประสบการณการทำ งาน :  
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูอำ นวยการฝายโรงงาน 
    บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 ป 2560 - ปจจุบัน กรรมการ / President of ADB USA Inc. 
 ป 2560 - ปจจุบัน กรรมการ / President of SPARKO USA Inc.
 ป 2554 – ปจจุบัน กรรมการ Red Phoenix Venture
 ป 2550 – 2560  กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผูอำ นวยการฝายโรงงาน 
    บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำ กัด 

การถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  :  19,988,720 หุน (คิดเปนรอยละ 3.33)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   :
 หลายชายนายภวัต วงศตั้งตระกูลและนายหวัง วนาไพรสณฑ, ลูกพี่-ลูกนองนายกัง ซู หลิว
ประวัติทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา  :  - ไมมี –
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นายเจษฎาวัฒน  เพรียบจริยวัฒน อายุ 60 ป
ตำ แหนงปจจุบัน  :  กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ไดรับตำ แหนง  :  1 กรกฎาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา  :  
 ปริญญาโท หลักสูตร MBA สาขาการเงิน, New York University
 ปริญญาโท หลักสูตรบริหารงานวิศวกรรม, The George Washington University
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร  (โยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ  :  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 115/2009
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 27/2009
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุนที่ 25/2011
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุนที่ 01/2009
 หลักสูตร Monitoring Quality of Financial Reporting (MFR) รุนที่ 08/2009
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนที่ 05/2009
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนที่ 06/2009
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุนที่ 11/2016

การเขารวมประชุม ในป 2560  :  
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

การดำ รงตำ แหนงในบริษัทจดทะเบียน  :  - ไมมี -
ประสบการณการทำ งาน :  
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 ป 2559 - ป 2560 กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำ กัด
 ป 2553 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท แกรททิทูด อินฟนิท จำ กัด (มหาชน)
 ป 2538 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสนสิริ จำ กัด (มหาชน)
 ป 2538 - ป 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จำ กัด (มหาชน)
 ป 2537 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพยซิมิโก จำ กัด (มหาชน)
      ป 2537 - ป 2560 กรรมการ บริษัท ตรังผลิตภัณฑอาหารทะเล จำ กัด (มหาชน) 
 ป 2534 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปภพ จำ กัด

การถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  :  - ไมมี –
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   :  - ไมมี –
ประวัติทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา  :  - ไมมี –
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ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ  :  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ BJC/2004  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 88/2007
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 18/2007
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนที่ 03/2008
 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุนที่ 15/2012
 หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุนที่ 03/2013
 หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุนที่ 08/2014

การเขารวมประชุม ในป 2560  :  
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3
การดำ รงตำ แหนงในบริษัทจดทะเบียน  : 
 กรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่การเงิน บริษัท บางปะกง เทอรมินอล จำ กัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำ กัด (มหาชน)
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ซีพีแอลกรุป จำ กัด (มหาชน)
ประสบการณการทำ งาน :  
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร / ประธานเจาหนาที่การเงิน 
    บริษัท บางปะกง เทอรมินอล จำ กัด (มหาชน)
 ป 2559 – ป 2560 กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำ กัด 
       ป 2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำ กัด
 ป 2558 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอิควิปเมนท จำ กัด (มหาชน)
 ป 2552 – ปจจุบัน อาจารยพิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ป 2537 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีแอลกรุป จำ กัด (มหาชน)
การถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  :  250,000 หุน (คิดเปนรอยละ 0.04)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   :  - ไมมี –
ประวัติทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา  :  - ไมมี –

นายมงคล  เหลาวรพงศ อายุ 48 ป
ตำ แหนงปจจุบัน  :  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ไดรับตำ แหนง  :  1 กรกฎาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา  :  
 ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ตำ แหนงปจจุบัน  :  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ไดรับตำ แหนง  :  1 กรกฎาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา  :  
 ปริญญาเอก Mining and Minerals Engineering, Virginia Polytechnic 
 Institute and State University, USA
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร (เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ  :  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 131/2016

การเขารวมประชุม ในป 2560  :  
 การประชุมกรรมการบริษัท 7/7
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

การดำ รงตำ แหนงในบริษัทจดทะเบียน  :  - ไมมี -
ประสบการณการทำ งาน :  
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 ป 2559 – ป 2560 กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
    บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำ กัด 
     ป 2558 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีจีจีเอส จำ กัด 
 ป 2535 – ปจจุบัน อาจารยประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

การถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  :  100,000 หุน (คิดเปนรอยละ 0.02)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   :  - ไมมี –
ประวัติทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา  :  - ไมมี –

นางมณพิไลย  นรสิงห อายุ 49 ป
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ตำ แหนงปจจุบัน  :  กรรมการ / กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับตำ แหนง  :  13 มีนาคม 2560
คุณวุฒิการศึกษา  :  
 ปริญญาโท MBA สาขา Banking and Finance, Manchester Business School, 
 The University of Manchester, United Kingdom 
 ปริญญาตรี B.A., dual degrees in Business Administration and Tourism, 
 Chinese Culture University

นายชุง เจน หยาง อายุ 45 ป

ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ  :  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 139/2017

การเขารวมประชุม ในป 2560  :  
 การประชุมกรรมการบริษัท 4/7

การดำ รงตำ แหนงในบริษัทจดทะเบียน  :  - ไมมี -
ประสบการณการทำ งาน :  
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 ป 2543 – ปจจุบัน ผูอำ นวยการอาวุโส บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำ กัด (มหาชน)

การถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  :  250,000 หุน (คิดเปนรอยละ 0.04)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   :  - ไมมี –
ประวัติทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา  :  - ไมมี –
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ตำ แหนงปจจุบัน  :  
 เลขานุการบริษัท / ผูอำ นวยการแผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน / 
 ตัวแทนฝายบริหารดานคุณภาพ
 
วันที่ไดรับตำ แหนง  : 
  มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา  : 
 ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำ แหง 
 ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ  :  
 หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 18/2017
 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 80/2017
 หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุนที่ 15/2017

การดำ รงตำ แหนงในบริษัทจดทะเบียน  :  - ไมมี -
ประสบการณการทำ งาน :  
 ป 2560 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท / ผูอำ นวยการแผนกตรวจสอบและควบคุมภายใน / 
    ตัวแทนฝายบริหารดานคุณภาพ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการ ADB USA Inc. 
 ป 2560 – ปจจุบัน กรรมการ SPARKO USA Inc. 
 ป 2548 – ป 2560 ผูชวยผูอำ นวยการแผนกบัญชี / เลขานุการ 
    บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำ กัด   
   
การถือหุนสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)  :  1,843,960 หุน (คิดเปนรอยละ 0.31) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร   :  - ไมมี –
ประวัติทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ป ที่ผานมา  :  - ไมมี –

นางวิจิตรา  ทับบุรี อายุ 52 ป
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยจำ นวน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผูบริหารของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจำ นวน 11 ทาน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำ แหนง
1. นายภวัต วงศตั้งตระกูล ประธานกรรมการ 
2. นายรัตนชัย วงษเจริญสิน กรรมการ 
3. นายวีระชัย วงษเจริญสิน กรรมการ 
4. นายวุฒิชัย วงษเจริญสิน กรรมการ
 5. นายหวัง วนาไพรสณฑ กรรมการ
 6. นายเหวย ไค หวัง กรรมการ
 7. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการ
 8. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 9. นางมณพิไลย นรสิงห กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 10. นายมงคล เหลาวรพงศ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 11. นายชุง เจน หยาง กรรมการ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ 
1. ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำ ป 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มีมติแตงตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 3 ทาน ไดแก                 

นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน นางมณพิไลย นรสิงห และนายมงคล เหลาวรพงศ ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจ
สอบ / กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เปนตนไป จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2559 และมีนายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน เปนประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติแตงตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม 1 ทาน ไดแก                 
นายวุฒิชัย วงษเจริญสิน ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร และเปนกรรมการผูมีอำ นาจลงนามแทนนายภูวสิษฎ            
วงษเจริญสิน ซึ่งไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทกอนครบกำ หนดวาระ โดยการแตงตั้งดังกลาวมีผลตั้งแตวันที่ 21 
กรกฎาคม 2559 เปนตนไป จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2559

3. ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำ ป 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 มีมติแตงตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 1 ทาน ไดแก                     
นายชุง เจน หยาง ในฐานะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแตวันที่จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกรม
พัฒนาธุรกิจการคาตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2560 เปนตนไป
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4. ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 รับทราบการลาออกของนายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน 
ประธานการกรรมการตรวจสอบ และมีมติแตงตั้งนายมงคล เหลาวรพงศ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ และแตงตั้งกรรมการใหม 
คือ นางกาญจนา ปยสาธิต เปนกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการเดิมที่ลาออก โดยใหมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เปนตนไป

ทั้งนี้ กรรมการทุกทานไดผานการอบรมหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) โดยมีนางวิจิตรา  ทับบุรี ปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการบริษัท ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2559 มีมติกำ หนดอำ นาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดดังนี้ 

อำ นาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ
2. มีหนาที่กำ หนดวิสัยทัศน นโยบายและทิศทางการดำ เนินงานของบริษัทฯ  และกำ กับควบคุมดูแลใหฝายจัดการดำ เนินการ ใหเปนไป

ตามนโยบายและแผนงานที่กำ หนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความ
มั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน 

3. ติดตามผลการดำ เนินงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายในการดำ เนินธุรกิจ ทั้งนี้ จะตองกำ หนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเปนไปไดและความสมเหตุสมผล นอกจากนี้จะตองมีการทบทวนนโยบายและการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางสม่ำ เสมอ

4. พิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ พิจารณาการทำ รายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน โดยมี
แนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวมเปนสำ คัญ สำ หรับผูมีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ พรอมทั้งกำ กับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกำ หนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำ เนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมี
ความขัดแยงของผลประโยชน อยางถูกตอง ครบถวน มีมาตรฐาน และโปรงใส

5. กำ หนดอำ นาจและระดับการอนุมัติในการทำ ธุรกรรม และการดำ เนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานของบริษัทฯ ใหกับคณะบุคคลหรือ
บุคคลตามความเหมาะสมและใหเปนไปตามขอกฏหมายที่เกี่ยวของ โดยจัดทำ เปนคูมืออำ นาจดำ เนินการและใหมีการทบทวนอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง

6. จัดใหมีระบบบัญชีรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการ
ควบคุมภายใน  ตลอดจนจัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานที่เปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกลาว และมีการทบทวนระบบตางๆ อยางสม่ำ เสมอ

7. กำ หนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง ใหครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานใหคณะ
กรรมการทราบเปนประจำ  จัดใหมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอยางสม่ำ เสมอและในทุกๆ 
ระยะเวลาที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงภายในทิศทางที่กำ หนด ตลอดจนใหความสำ คัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนา 
และรายการผิดปกติตางๆ

8. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทำ หนาที่ชวยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เปนสาระ
สำ คัญภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำ หนดคาตอบแทนของคณะอนุกรรมการ
หรือบุคคลดังกลาว หรือมอบอำ นาจเพื่อใหคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาวมีอำ นาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไขอำ นาจนั้น ๆ ได

9. มีอำ นาจกำ หนดขอบเขตอำ นาจหนาที่ บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ตัด หรือลดคาจาง ถอดถอน เลิกจาง พิจารณาความดีความชอบ 
การลงโทษทางวินัย การใหรางวัล ใหแกตำ แหนง ประธานเจาหนาที่บริหาร  (Chief Executive Officer : CEO) และผูอำ นวย     
การอาวุโสฝายการเงินและบัญชี (Vice President of Financial and Accounting (CFO))

10. ทำ หนาที่เปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน แทนคณะกรรมการชุดดังกลาวเมื่อวางลง หรือไมมีการแตงตั้ง โดยมีหนาที่
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตำ แหนงกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูอำ นวยการอาวุโสฝายการเงินและบัญชี เมื่อ
ครบวาระหรือวางลง

11. ธุรกรรมที่ขอบังคับหรือกฏหมาย กำ หนดใหตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ รวมทั้ง
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 1) อนุมัติวาระที่ตองไดรับการเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาตอไป
 2) อนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมเพื่อแทนที่กรรมการที่ลาออกกอนสิ้นระยะเวลา
 3) อนุมัติการจายปนผลระหวางกาล
 4) อนุมัติการทำ ธุรกรรมที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานเจาหนาที่บริหาร
 5) อนุมัติการทำ ธุรกรรมที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมผูถือหุนหรือตามที่กฎหมายกำ หนด
 6) อนุมัติการทำ ธุรกรรมที่เสนอโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบอำ นาจแกคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงการมอบอำ นาจที่ทำ ใหคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดัง
กลาว หรือผูรับมอบอำ นาจจากคณะอนุกรรมการหรือบุคคลดังกลาว สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวน
ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะอื่นใดที่จะทำ ขึ้นกับบริษัทฯ รวมทั้งกำ หนดใหตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
ผูถือหุนในการทำ รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจำ หนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำ คัญของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองตามขอกำ หนดของ
คณะกรรมการกำ กับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกรณีที่การดำ เนินการเรื่องใดที่กรรมการทานใดหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง (ตามประกาศสำ นักงาน กลต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยฯ) มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน กรรมการและ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงนั้นไมมีสิทธิออกเสียงหรืออำ นาจอนุมัติการดำ เนินการในเรื่องดังกลาว  

 ตามหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีสำ หรับบริษัทจดทะเบียนของสำ นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ มีแนวปฏิบัติเกี่ยว
กับโครงสรางคณะกรรมการ ซึ่งในกรณีที่ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการอิสระ องคประกอบของคณะกรรมการควรประกอบดวย
กรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่งของจำ นวนคณะกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ นายภวัต  วงศตั้งตระกูล ผูซึ่งดำ รงตำ แหนงประธานกรรมการ
บริษัทแตไมไดเปนกรรมการอิสระ เนื่องจากมีความสัมพันธทางสายโลหิตกับกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำ นาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำ นาจควบคุมของบริษัทฯ แมจะไมใชผูบริหารของบริษัทฯ ก็ตาม ซึ่งไมเปน
ไปตามหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีนั้น อยางไรก็ดี โครงสรางกรรมการบริษัทในปจจุบัน แบงออกเปน 1) กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระจำ นวน 3 และ 4 ทาน ตามลำ ดับทำ หนาที่ในการสอบทานการดำ เนินงานและถวงดุลอำ นาจของบริษัทฯ ใหเปนไปอยางโปรงใส และปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำ หนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ อยาง
เครงครัด โดยกรรมการอิสระอีกจำ นวน 4 ทานที่ไมไดมีสวนไดเสียในการดำ เนินธุรกิจและถวงดุลอำ นาจของบริษัทฯ จึงมั่นใจไดวาโครงสราง
กรรมการของบริษัทฯ จะทำ ใหเกิดการกำ กับดูแลกิจการที่ดีเพียงพอตามแนวที่ตลาดหลักทรัพยฯ กำ หนด และ 2) กรรมการที่เหลืออีกจำ นวน 
6 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่ไมใชผูบริหาร 2 ทานไดแก นายรัตนชัย วงษเจริญสิน และนายวีระชัย วงษเจริญสิน และกรรมการทั้ง 6 
ทานมีความเปนอิสระในการออกเสียงและกำ หนดนโยบายของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ นายภวัต  วงศตั้งตระกูล เปนผูที่มีความเหมาะสมในการดำ รงตำ แหนงประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากนายภวัต วงศ
ตั้งตระกูลเปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารงานธุรกิจผูผลิตและจำ หนายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดและผลิตภัณฑกาวและ
ผลิตภัณฑยาแนว อีกทั้งยังเปนผูรวมกอตั้งบริษัทฯ รวมถึงเปนผูใหคำ ปรึกษาในการกำ หนดทิศทางการดำ เนินงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ
ตางๆ ของบริษัทฯ เปนระยะเวลาตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัทฯ จนถึงปจจุบัน ซึ่งประสบการณทำ งานและการใหคำ ปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ของนายภวัต  วงศตั้งตระกูลเปนประโยชนกับบริษัทฯ เปนอยางยิ่ง ดังนั้น การที่นายภวัต  วงศตั้งตระกูล ดำ รงตำ แหนงประธานกรรมการ
บริษัทจะชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุนในการดำ เนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเปนไปในแนวทางที่เหมาะสม เพื่อประโยชนสูงสุดของบ
ริษัทฯ และผูถือหุนเปนสำ คัญ

 อยางไรก็ตาม เพื่อใหเปนไปตามหลักการการกำ กับดูแลกิจการที่ดี ฉบับป 2560 บริษัทฯ เล็งเห็นวา หากประธานบริษัท ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่งมีคุณสมบัติไมเปนกรรมการอิสระ และองคประกอบคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระที่ไมมากกวากึ่งหนึ่ง ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทควรแตงตั้งกรรมการอิสระทานหนึ่งทำ หนาที่รวมพิจารณาความเหมาะสมของกำ หนดวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการ กอนการสงหนังสือเชิญประชุมดังกลาว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 
มีมติแตงตั้งนายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูทบทวนหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ ทั้งหนังสือเชิญ
ประชุมกรรมการบริษัทและหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
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อำ นาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท ขอ 24 กำ หนดวา “ประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมใหประธานกรรมการ
หรือผูซึ่งไดรับ มอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม เวนแตกรณีจำ เปนเรงดวน กรรมการตั้งแต 
2 คน ขึ้นไปอาจรองขอใหเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได ในกรณีนี้ใหประธานกรรมการกำ หนด วัน และนัดประชุมภายใน 14 วัน ในกรณี
ไมมีประธานกรรมการ หรือมี แตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการตั้งแต 2 คนขึ้นไปเปนผูรวมกัน เรียกประชุมคณะกรรมการ” และ
เพื่อใหการแบงแยกอำ นาจหนาที่ในเรื่องการกำ หนดนโยบายของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ แยกจากกันอยางชัดเจน บริษัทฯ จึง
กำ หนดใหประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารเปนคนละบุคคลกันโดยประธานกรรมการมีบทบาทหนาที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน ตลอดจนมีบทบาทในการ
กำ หนดระเบียบวาระการประชุมรวมกับประธานเจาหนาที่บริหาร

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระเบียบขอบังคับบริษัท สนับสนุนและเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความ
เห็นอยางเปนอิสระ

3. สนับสนุนและสงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำ นาจหนาที่ ความรับผิดชอบและตาม
หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดี

4. ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำ หนดไว 
5. เปนผูลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝายเทากัน
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กรรรมการผูมีอำ นาจลงนามผูกพันบริษัท
นายวุฒิชัย วงษเจริญสิน หรือ นายวีระชัย วงษเจริญสิน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับ นายภวัต วงศตั้งตระกูล หรือ นายหวัง 
วนาไพรสณฑ หรือ นายเหวย ไค หวัง คนใดคนหนึ่งรวมเปนสองคนและประทับตราสำ คัญของบริษัท

องคประกอบคณะกรรมการบริษัท 
องคประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังตอไปนี้
 1. คณะกรรมการบริษัทไมจำ เปนตองถือหุนของบริษัทฯ
 2. คณะกรรมการบริษัทใหมีจำ นวนตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกำ หนด แตตองมีจำ นวนอยางนอย 5 คนและกรรมการไมนอยกวากึ่ง
    หนึ่งของจำ นวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
 3. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำ นวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอยกวา 3 คน
    ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
    อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเปน “รองประธานกรรมการบริษัท” ก็ได

 วาระการดำ รงตำ แหนงและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารทำ หนาที่ในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสม 
บัติเพื่อดำ รงตำ แหนงกรรมการบริษัท เพื่อนำ เสนอชื่อบุคคลดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือก
ตั้งตอไป

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการบริษัท แตในกรณีที่เปนการเลือกตั้งกรรมการแทนตำ แหนงกรรมการ
ที่วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งเสนอชื่อโดย
คณะกรรมการบริหาร เขาดำ รงตำ แหนงกรรมการได ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเขารับตำ แหนงเปนกรรมการในกรณีดังกลาว
ใหอยูในตำ แหนงเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ลาออกจากตำ แหนง 

3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำ ปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำ แหนงจำ นวนหนึ่งในสามของจำ นวน
กรรมการทั้งหมด ถาจำ นวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำ นวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพนจากตำ แหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับตำ แหนงได ทั้งนี้ กรรมการที่จะตอง
ออกจากตำ แหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการ
คนที่อยูในตำ แหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำ แหนง

นอกจากการพนจากตำ แหนงตามวาระดังกลาวแลว กรรมการบริษัทอาจพนจากตำ แหนงเมื่อ
(1) เสียชีวิต
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
    จำ กัดและกฎหมายที่เกี่ยวของหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดรับความไว               
    วางใจใหบริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเปนผูถือหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(4) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหพนจากตำ แหนง
(5) ศาลมีคำ สั่งใหออกกรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำ แหนง ใหยื่นใบลาออกตอประธานกรรมการบริษัท
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การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทสำ หรับป 2559 – 2560 รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท
จำ นวนครั้งที่เขาประชุม/จำ นวนประชุมทั้งหมด

ป 2559 ป 2560
1. นายภวัต วงศตั้งตระกูล 3/6 5/7
2. นายรัตนชัย วงษเจริญสิน 5/6 6/7
3. นายวีระชัย วงษเจริญสิน 6/6 7/7
4. นายวุฒิชัย วงษเจริญสิน3 3/6 6/7
5. นายหวัง วนาไพรสณฑ 6/6 7/7
6. นายเหวย ไค หวัง 6/6 6/7
7. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย 6/6 7/7
8. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน ์2 3/6 7/7
9. นางมณพิไลย นรสิงห2 3/6 7/7
10. นายมงคล เหลาวรพงศ ์2 3/6 7/7
11. นายชุง เจน หยาง4 - 4/7
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ  2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการจำ นวน 3 ทาน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตำ แหนง
1. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน ์3 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางมณพิไลย นรสิงห กรรมการตรวจสอบ
3. นายมงคล เหลาวรพงศ์2 กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ 
1. ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำ ป 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 มีมติแตงตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 3 ทานไดแก 
2. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน นางมณพิไลย นรสิงห และนายมงคล เหลาวรพงศ ในฐานะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เปนตนไป จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2559

3. นายมงคล เหลาวรพงศ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ เพื่อ
ใหเปนไปตามหลักการการกำ กับดูแลกิจการที่ดี ฉบับป 2560 บริษัทเล็งเห็นวา หากประธานบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีคุณสมบัติ
ไมเปนกรรมการอิสระ และองคประกอบคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระที่ไมมากกวากึ่งหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทควรแตงตั้งกรรมการอิสระทานหนึ่งทำ หนาที่รวมพิจารณาความเหมาะสมของกำ หนดวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการ กอนการสงหนังสือเชิญประชุมดังกลาว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 
2560 มีมติแตงตั้งนายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูทบทวนหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ ทั้ง
หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัทและหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน โดยเริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ป 2560 เปนตนไป

อำ นาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังตอไปนี้

ดานการควบคุมภายใน
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
2. ใหคำ แนะนำ แกฝายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำ งานหรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องตางๆเพื่อใหไดรายงานทางการ

เงินที่ถูกตองและใชประโยชนไดดี และเพื่อใหมีระบบการทำ งานที่มีประสิทธิภาพ
3. ใหคำ แนะนำ ในการกำ หนดนโยบายดานการกำ กับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งติดตามประเมินและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำ กับ

ดูแลกิจการที่ดี
4. สอบทานกระบวนการในการควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดจนมติ

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ
6. สอบทานกระบวนการในการจัดทำ รายงานทางการเงินเพื่อใหไดรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลที่สำ คัญโดยครบ

ถวนและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ดานการตรวจสอบภายใน        
7. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตรากำ ลังของงานตรวจสอบภายในรวมทั้งพิจารณาความเปนอิสระของ

งานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหนาที่และรายงานตางๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
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8. สอบทานและใหความเห็นในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน
9. พิจารณารวมกับผูบริหารและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริหาร ในการแตงตั้งโยกยายถอดถอนและกำ หนดคาตอบแทนพิจารณา

ความดีความชอบของผูจัดการตรวจสอบภายในและ/หรือผูใหบริการงานตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอกดานผูสอบบัญชี
10. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี  รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะแตงตั้งผูสอบบัญชีตอไปของบริษัท

พรอมคาตอบแทน
11. สอบทานการประสานงานระหวางผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายในและ/หรือผูใหบริการงานตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายนอก

และกรรมการสมาคมฯ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดานอื่นๆ
12. จัดใหมีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำ ทุกป และใหรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การ

ประเมินผล นอกจากจะมีวัตถุประสงคหลักในการสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ตามกรอบความรับผิด
ชอบโดยครบถวนอยางมีประสิทธิภาพแลวยังเปนโอกาสใหมีการพิจารณา ทบทวนและแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางกันของคณะ
กรรมการ โดยมีเปาหมายหลักในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่ง
ขึ้น

13. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะตองไดรับขอมูล เพื่อพัฒนาความรูอยางตอเนื่องทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
เกี่ยวของกับการดำ เนินงานของบริษัทฯ

14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอำ นาจเชิญนายกสมาคมฯ กรรมการ อนุกรรมการ ผูบริหาร 
พนักงานของบริษัทฯ หรือผูที่เกี่ยวของมาใหความเห็นรวมประชุมหรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของ รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่
เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจำ เปน โดยบริษัทฯ จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการผูมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกำ กับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยประกาศกำ หนด

2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำ เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำ ดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำ นาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำ ดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน
4. มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำ หนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 

คน มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำ หนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)                           

73

การแตงตั้งและวาระการดำ รงตำ แหนง
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเปนกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจ
สอบใหเปนไปตามวาระการดำ รงตำ แหนงกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพนตำ แหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการตรวจสอบไดอีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำ รงตำ แหนงหรือไมอาจดำ รงตำ แหนงจนครบกำ หนดวาระ ซึ่งสงผลใหมีจำ นวน
กรรมการตรวจสอบต่ำ กวา 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนควรจะแตงตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหมให
ครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำ นวนกรรมการตรวจสอบไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องใน
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
จำ นวนครั้งที่เขาประชุม/จำ นวนประชุม

ทั้งหมด
ป 2559 ป 2560

1. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน 4/4 5/5
2. นางมณพิไลย นรสิงห 4/4 5/5
3. นายมงคล เหลาวรพงศ 4/4 5/5

คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการจำ นวน 6 ทาน ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำ แหนง
จำ นวนครั้งที่เขาประชุม/
จำ นวนประชุมทั้งหมด

ป 2559 ป 2560
1. นายหวัง วนาไพรสณฑ ประธานกรรมการบริหาร - 7/7
2. นายเหวย ไค หวัง กรรมการบริหาร - 7/7
3. นายกัง ซู หลิว กรรมการบริหาร - 7/7
4. นายวีระชัย วงษเจริญสิน กรรมการบริหาร - 7/7
5. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการบริหาร - 7/7
6. นายวุฒิชัย วงษเจริญสิน กรรมการบริหาร - 4/7

หมายเหตุ 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารของ 

บริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย นายหวัง วนาไพรสณฑ นายเหวย ไค หวัง นายกัง ซู หลิว นายวีระชัย วงษเจริญสิน และ
นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย โดยมีนายหวัง วนาไพรสณฑเปนประธานกรรมการบริหาร 

2. ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีมติแตงตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม 1 ทาน
ไดแก นายวุฒิชัย วงษเจริญสิน ในฐานะกรรมการบริหาร
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีมติกำ หนดอำ นาจ หนาที่ และรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหาร รายละเอียดดังนี้ 

อำ นาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ทำ หนาที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ หนดไว  และรายงานผลการดำ เนินงาน

ตอคณะกรรมการบริษัท
2. กำ หนดกลยุทธและแผนการดำ เนินธุรกิจ งบประมาณ  รวมถึงโครงสรางในการบริหารงานเพื่อใหสามารถดำ เนินการตามนโยบายและ

เปาหมายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำ เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป
3. กำ หนดอำ นาจและระดับการอนุมัติของแตละบุคคล ใหเปนไปอยางเหมาะสม และจัดใหมีการแบงแยกหนาที่ที่อาจเอื้อตอการทุจริตใน

หนาที่ออกจากกัน และนำ เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ รวมถึงควบคุมใหมีการถือปฏิบัติตามหลักการและขอกำ หนดที่มี
การอนุมัติแลว

4. พิจารณาโครงสรางองคกร มีอำ นาจกำ หนดการบริหารจัดการ โครงสรางเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงมีอำ นาจกำ หนดขอบเขต
อำ นาจหนาที่ บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ตัดหรือลดคาจาง ถอดถอน   เลิกจาง พิจารณาความดีความชอบ   การลงโทษทางวินัย  
การใหรางวัล  สำ หรับผูอำ นวยอาวุโส (Senior  Vice president (SVP))   และ ผูอำ นวยการ (Vice president (VP)) หรือ
เทียบเทา  โดยอาจมอบหมายให ประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ หรือผูรับมอบอำ นาจเปนผูมีอำ นาจแทนบริษัทฯ ในการลงนาม
ในสัญญาจางแรงงาน

5. พิจารณาอนุมัติการดำ เนินงานในการทำ ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/ สถาบันการเงิน สำ หรับสนับสนุนการทำ ธุรกิจตามปรกติ
เชน  การเปดบัญชี การใหกูยืมเงิน การกูยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อจำ นำ  จำ นอง ค้ำ ประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและ
จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำ เนินงานตามปกติธุรกิจ ตามระเบียบอำ นาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ 
อนุมัติแลว

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุน และกำ หนดงบประมาณในการลงทุน ตามอำ นาจที่กำ หนดไวในคูมือ
7. พิจารณาการดำ เนินธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติตอไป
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การไดรับมอบหมายอำ นาจดังกลาวขางตน ตองไมมี

ลักษณะเปนการมอบอำ นาจ หรือมอบอำ นาจชวงที่ทำ ใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอำ นาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด ตามที่ทา
งกลต. กำ หนด กับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติไว
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทและแตงตั้งใหนางวิจิตรา ทับบุรี เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการจำ นวน 4 ทาน มีรายชื่อและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง ตำ แหนง
จำ นวนครั้งที่เขาประชุม/
จำ นวนประชุมทั้งหมด

ป 2559 ป 2560
1. นายมงคล เหลาวรพงศ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - 3/3
2. นายหวัง วนาไพรสณฑ กรรมการบริหารความเสี่ยง - 3/3
3. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย กรรมการบริหารความเสี่ยง - 3/3
4. นายวุฒิชัย  วงษเจริญสิน กรรมการบริหารความเสี่ยง - 3/3

หมายเหตุ 
1. ตัวเลขแสดงจำ นวนครั้งที่กรรมการเขารวมการประชุมตอจำ นวนครั้งการประชุม
2. ในป 2559 บริษัทฯ ไมมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  มีมติกำ หนดอำ นาจ หนาที่ และความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้  

อำ นาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาให้มีการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อการดําเนินการลงทุนและการดําเนินกิจกรรมของ 

บริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไมวาจะเปนการกลั่นกรองนโยบายหรือกำ หนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
ของบริษัทฯ ประเภทตางๆ ที่สำ คัญ อาทิเชน ความเสี่ยงทางดานการเงิน ความเสี่ยงทางดานการลงทุน และความเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอชื่อเสียงของกิจการ เปนตน 

2. กำ หนดยุทธศาสตรและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม

3. พิจารณากำ หนดเกณฑความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ สามารถยอมรับได
4. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจใหคณะกรรมการบริษัท ทราบในกรณีที่มีปจจัยหรือเหตุการณสำ คัญที่อาจมี

ผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสำ คัญตองรายงานใหคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
5. จัดใหมีคณะทำ งานบริหารความเสี่ยงตามความจำ เปน
6. พิจารณากำ หนดมาตรการสำ หรับใชในการจัดการความเสี่ยงใหเหมาะสมตอสภาพกิจการและสภาวการณในแตละชวง
7. จัดให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุน         

ใหบุคคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารการบริหารความเสี่ยงไดอยางทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบ
รายงานการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการหรือตำ แหนงใดๆ ในบริษัทฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงของบริษัทฯ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 มีมติแตงตั้งนางวิจิตรา  ทับบุรี ใหดำ รงตำ แหนงเปน
เลขานุการบริษัทตามขอกำ หนดในมาตรา 89/15 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง 
และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน โดยมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ พรอมทีมงานเลขานุการ ที่คอยอำ นวยการในทุกการประชุมของคณะ
กรรมการบริษัท และ การประชุมคณะกรรมการชุดยอย ใหเกิดประสิทธิภาพ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ใหขอแนะนำ เบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ขอควรปฏิบัติตามหลักเกณฑของทางการ ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัท 
ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ำ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ คัญแกกรรมการ 

2. สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกำ กับดูแลกิจการ ใหขอมูล และผลักดันคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติตาม รวมทั้งใหมีการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามขอกำ หนดของหลักการดังกลาว 

3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึงปฏิบัติที่ดี 
5. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนและที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดำ เนินการใหกรรมการและผูบริหารจัดทำ รายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูที่เกี่ยวของ ตามขอกำ หนดกฎหมาย 
7. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูล และรายงานสารสนเทศ ในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กำ กับบริษัท ตามระเบียบและขอกำ หนดของ

หนวยงานราชการ
8. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนเพื่อใหไดรับทราบสิทธิตางๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัท และเปนสื่อกลางระหวางผูถือหุน กับคณะ

กรรมการบริษัทและผูบริหาร
9. จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการบริษัท
10. ติดตามกฎหมาย ขอกำ หนด และขอพึงปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริษัท และกรรมการ เพื่อการใหคำ แนะนำ เบื้องตน
11. ประสานงานระหวางคณะกรรมการบริษัท  และผูบริหารของบริษัท 
12. จัดทำ และเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
 1)  ทะเบียนกรรมการ
 2)  เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และสงสำ เนาใหประธานกรรมการและประธาน 
     กรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำ หนด
 3)  หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดยอยที่เปนเลขานุการ คือคณะกรรมการ  
     ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  (ถาไมมีเลขาเฉพาะเจาะจง)
 4)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 
 5)  หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผูถือหุน

13. หนาที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาตามความเหมาะสม รวมทั้งหนาที่อื่นใดที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกำ หนดให  
     เลขานุการบริษัทจดทะเบียนตองปฏิบัติ

ผูบริหาร
บริษัทฯ มีผูบริหาร ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 ซึ่งหมายความถึง ผูอำ นวยการ หรือผูที่ดำ รงตำ แหนง
ระดับบริหารสี่รายแรกนับตอจากประธานเจาหนาที่บริหาร ผูซึ่งดำ รงตำ แหนงเทียบเทากับผูดำ รงตำ แหนงระดับบริหารรายที่สี่ทุกๆคนและให
หมายความรวมถึงผูดำ รงตำ แหนงระดับบริหารในสายงานการเงินและบัญชี ที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา มีรายชื่อดังนี้ ณ 
วันที่  31 มกราคม 2561 ผูบริหารตามนิยามขางตนมีรายละเอียดดังตารางตอทายนี้
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 มีมติกำ หนดอำ นาจ หนาที่และความรับผิดชอบของประธาน
เจาหนาที่บริหาร รายละเอียดดังนี้ 

อำ นาจ หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหาร
1. เปนผูมีอำ นาจในการบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบาย ระเบียบ ขอกำ หนด คำ สั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่

ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ทุกประการ
2. ควบคุมดูแลการดำ เนินกิจการและบริหารงานประจำ วันของบริษัทฯ
3. ติดตามและประเมินผลการดำ เนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ำ เสมอ และมีหนาที่รายงานผลการดำ เนินงาน  ความคืบหนาในการดำ เนิน

งานตอคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำ และนำ เสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำ เนินงาน กลยุทธทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัทฯ                  

งบประมาณประจำ ปของบริษัทฯ ที่ใชในการประกอบธุรกิจ รายงานประจำ ป และกำ หนดอำ นาจบริหารงาน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริษัท

5. พิจารณาผลกำ ไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจำ ป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
อนุมัติ

6. กำ หนดโครงสรางองคกร วิธีการบริหาร โดยใหกลาวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝกอบรม การวาจาง และเลิกจาง
พนักงานของบริษัทฯ และกำ หนดอัตราคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส และสวัสดิการตางๆ สำ หรับพนักงาน

7. มีอำ นาจกำ หนดขอบเขตอำ นาจหนาที่ บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย ตัดหรือลดคาจาง ถอดถอน เลิกจาง พิจารณาความดีความชอบ การ
ลงโทษทางวินัย การใหรางวัล สำ หรับพนักงานระดับผูชวยผูผูอำ นวยการ (Assistant Vice president  : AVP) ผูจัดการ (Man-
ager) หรือเทียบเทา

8. พิจารณาการเขาทำ สัญญาเกี่ยวกับการดำ เนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ การลงทุนในธุรกิจใหมๆ หรือการเลิกธุรกิจ โดยใหเปนไปตามที่
กำ หนดไวในคูมืออำ นาจดำ เนินการ

9. มีอำ นาจพิจารณาอนุมัติการใชจายเงินในการดำ เนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ในแตละรายการตามที่ไดกำ หนดไวในระเบียบ
อำ นาจอนุมัติและสั่งการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแลว

10. เปนผูมีอำ นาจในการบังคับบัญชา ติดตอ สั่งการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำ สั่ง หนังสือแจงใดๆ ตามที่
กำ หนดไวในคูมืออำ นาจดำ เนินการ

11. มีอำ นาจแตงตั้งและบริหารงานคณะทำ งานชุดตางๆ เพื่อประโยชนและประสิทธิภาพในการจัดการที่ดี โปรงใส และใหมีอำ นาจในการ
มอบอำ นาจชวง และ/หรือมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได โดยการมอบอำ นาจชวง และ/หรือการมอบหมายดัง
กลาวใหอยูภายใตขอบเขตแหงการมอบอำ นาจ ตามหนังสือมอบอำ นาจ และ/หรือใหเปนไปตามระเบียบอำ นาจอนุมัติ และสั่งการที่คณะ
กรรมการของบริษัทอนุมัติแลว

12. มีอำ นาจ ออกคำ สั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทฯ และเพื่อรักษา
ระเบียบและวินัย ของการทำ งานภายในองคกร ทั้งนี้การมอบหมายอำ นาจหนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารนั้น 
จะไมมีลักษณะเปนการมอบอำ นาจหรือมอบอำ นาจชวงที่ทำ ใหผูอำ นวยการหรือผูรับมอบอำ นาจจากประธานเจาหนาที่บริหารสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามนิยามของหนวยงานที่เกี่ยวของกำ หนด) มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำ หนดขอบเขต
ชัดเจน

13. ดำ เนินการใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
กรรมการอิสระ,

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายมงคล เหลาวรพงศ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายหวัง  วนาไพรสณฑ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวุฒิชัย  วงษเจริญสิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางมณพิไลย นรสิงห
กรรมการอิสระ,

กรรมการตรวจสอบ
นายมงคล เหลาวรพงศ

กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหาร

คณะผูบริหาร

นายหวัง  วนาไพรสณฑ
ประธานกรรมการบริหาร

นายหวัง  วนาไพรสณฑ
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายวุฒิชัย  วงษเจริญสิน 
กรรมการบริหาร

นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย
กรรมการบริหาร

นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย
ผูอำ นวยการอาวุโสฝายการเงินและบัญชี,
ผูอำ นวยการอาวุโสฝายบริหารสำ นักงาน

นายวีระชัย  วงษเจริญสิน 
กรรมการบริหาร

นายเหวย ไค หวัง
กรรมการบริหาร

นายเหวย ไค หวัง
ผูอำ นวยการฝายโรงงาน

นายกัง ซู หลิว
กรรมการบริหาร
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คณะผูบริหาร

นายวีระชัย  วงษเจริญสิน
ผูอำ นวยการฝายพัฒนาธุรกิจ

นายศิริพงษ  ลือวงศวัฒนา
ผูอำ นวยการฝายขาย

ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด

นางวิจิตรา ทับบุรี
เลขานุการบริษัท / ผูอำ นวยการแผนก

ตรวจสอบและควบคุมภายใน / 
ตัวแทนฝายบริหารดานคุณภาพ

นายกัง ซู หลิว
ผูอำ นวยการฝายขาย

ผลิตภัณฑกาวและยาแนว

นายสัญธาน  ชีรนรวนิชย
ผูอำ นวยการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

และอีอารพี

นางนกจินดา  นนทอาสา
ผูชวยผูจัดการแผนกบัญชี

นายพิริยะ  มวงคราม
ผูอำ นวยการฝายเทคนิค

นายจิรวัฒน  อัครานุพรพงษ
ผูอำ นวยการฝายการเงินและบัญชี
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ ไดกำ หนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจนและโปรงใส สอดคลองกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการ
กำ กับการทำ งานของบริษัทฯ และผานการพิจารณาความเหมาะสมโดยคำ นึงถึงผลประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน ราย
ละเอียดดังนี้

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

• คณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำ ป 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ไดอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำ หนดคา
ตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2559 และที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำ ป 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ไดอนุมัติและปรับคาตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมดประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป รายละเอียดดังนี้ 

ตำ แหนงกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการ (บาท)

ป 2558 ป 2559 ป 2560
คาเบี้ยประชุม

ตอครั้ง
คาตอบแทน
รายเดือน

คาเบี้ยประชุม
ตอครั้ง

คาตอบแทน
รายเดือน

คาเบี้ยประชุม
ตอครั้ง

คาตอบแทน
รายเดือน

ประธานกรรมการ - - 12,000 - 15,000 -
กรรมการ1 - - 12,000 10,000 15,000 10,000
กรรมการอิสระ - - - - - -
ประธานกรรมการตรวจ
สอบ - - 15,000 15,000 10,000
กรรมการตรวจสอบ - - 10,000 10,000 15,000 10,000
กรรมการบริหาร2 - - - - - -
กรรมการบริหารความ
เสี่ยงที่ไมใชผูบริหาร3 - - - - 15,000 -
กรรมการบริหารความ
เสี่ยงที่เปนผูบริหาร3 - - - - - -

หมายเหตุ 
1. กรรมการที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับเงินเดือนจะไมไดรับคาตอบแทนกรรมการรายเดือน
2. กรรมการบริหารไมไดรับคาตอบแทน
3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ยังไมมีการอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคาตอบแทน

ดังกลาวไดอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำ ป 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 
4. มติการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ยังคงมีมติเห็นชอบใหคงอัตราการจายคา

ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยเทาเดิมกับปกอน
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ในป 2558 – 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกกรรมการรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท คาตอบแทนกรรมการบริษัท
ป 2558 ป 2559 ป 2560

1. นายภวัต วงศตั้งตระกูล 8,911,732 74,000 145,000
2. นายรัตนชัย วงษเจริญสิน - 104,000 160,000
3. นายวีระชัย วงษเจริญสิน4 963,899 1,195,766 1,282,535
4. นายวุฒิชัย วงษเจริญสิน3 - 42,000 175,000
5. นายหวัง วนาไพรสณฑ 4 5,637,712 6,560,980 6,216,969
6. นายเหวย ไค หวัง4 1,872,905 2,063,469 2,355,932
7. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย4 2,605,070 3,495,454 3,181,683
8. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน 2 - 60,000 225,000
9. นางมณพิไลย นรสิงห 2 - 48,000 225,000
10. นายมงคล เหลาวรพงศ 2 - 48,000 225,000
11. นายชุง เจน หยาง4 - - 150,000

รวม 19,991,318 13,691,668 14,342,119

คาตอบแทนการคณะกรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ป 2559 ป 2560

1. นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน 96,000 75,000
2. นางมณพิไลย นรสิงห 88,000 75,000
3. นายมงคล เหลาวรพงศ 88,000 75,000

รวม 272,000 225,000

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยง คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ป 2559 ป 2560

1. นายมงคล เหลาวรพงศ - 45,000
2. นายหวัง วนาไพรสณฑ - -
3. นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย - -
4. นายวุฒิชัย  วงษเจริญสิน - 45,000

รวม - 90,000

หมายเหตุ   
1. ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำ ป 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ไดอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการ

บริษัท กรรมการตรวจสอบโดยกำ หนด คาเบี้ยประชุมตอครั้ง 12,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำ ดับ
และ ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ไดอนุมัติคาตอบแทนของ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและอนุมัติปรับคาตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบโดยกำ หนดคา
เบี้ยประชุมตอครั้งเปน 15,000 บาท อยางไรก็ตาม คาตอบแทนของคณะกรรมการทุกชุดไดรับการอนุมัติ
อีกครั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำ ป 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

2. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 4 คน ในการประชุมครั้งที่ 7 บริษัทฯ จะจายในเดือนมกราคม 2561 
(ไตรมาส 1/2561)  จึงไมไดแสดงในคาตอบแทนในป 2560
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ผูบริหาร 
ในป 2558 – 2560  บริษัทฯ จายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกผูบริหาร รายละเอียดดังนี้

คาตอบแทนผูบริหาร
ป 2558 ป 2559 ป 2560

จำ นวน1
(ราย)

คาตอบแทน 
(บาท)

จำ นวน1
(ราย)

คาตอบแทน 
(บาท)

จำ นวน1
(ราย)

คาตอบแทน 
(บาท)

เงินเดือนและโบนัส4 9 18,531,076 8 14,668,446 8 16,910,634
อื่นๆ5 8 9,738,494 7 8,623,100 7 5,079,751

รวม 28,269,569 23,291,547 21,990,385

หมายเหตุ   
1. ป 2558 บริษัทฯ มีผูบริหารจำ นวน 9 ราย ไดแก นายภวัต วงศตั้งตระกูล นายหวัง วนาไพรสณฑ  นายเหวย ไค หวัง 

นายกัง ซู หลิว นายศิริพงษ  ลือวงศวัฒนา  นายพิริยะ มวงคราม  นายจิรวัฒน  อัครานุพรพงษ  นายสัญธาน ชีรนร 
วนิชย  นางสาวพรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย

2. ป 2559-2560 บริษัทฯ มีผูบริหารจำ นวน 8 รายไดแก นายหวัง วนาไพรสณฑ  นายเหวย ไค หวัง นายกัง ซู หลิว 
นายศิริพงษ  ลือวงศวัฒนา  นายพิริยะ มวงคราม  นายจิรวัฒน  อัครานุพรพงษ  นายสัญธาน ชีรนรวนิชย นางสาว
พรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย จำ นวนผูบริหารลดลงจากป 2558 เนื่องจาก นายภวัต วงศตั้งตระกูล เกษียณอายุในเดือน
กันยายน 2558

3. คาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงินประจำ ตำ แหนง และคาสวัสดิการตางๆ เชน กองทุนสำ รองเลี้ยงชีพ คาครองชีพ คาบริหาร              
คาใชจายเดินทาง คาเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ คาประกันอุบัติเหตุ คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาสึกหรอ คาเชา
บาน เปนตน 

4. ในป 2558 และป 2559 บริษัทฯ มีการจายคาตอบแทนพิเศษในฐานะผูกอตั้งบริษัทฯ ใหแกนายภวัต วงศตั้งตระกูล               
นายหวัง วนาไพรสณฑ และนางอุสา วงษเจริญสิน ซึ่งเปนการจายคาตอบแทนในฐานะที่ไดสรางคุณประโยชนใหกับบริษัทฯ 
อยางมากในหลายดานมายาวนานตั้งแตริเริ่มดำ เนินธุรกิจจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้ รายการดังกลาวปรากฏเปนคาใชจายใน
งบการเงินป 2558 และป 2559 แลวทั้งจำ นวน ตามลำ ดับ ซึ่งไมไดรวมอยูในคาตอบแทนที่เปนตัวเงินนี้ อยางไรก็ตาม
รายการจายคาตอบแทนพิเศษดังกลาวจะไมปรากฎอีกในอนาคต

คาตอบแทนอื่น
-ไมมี- 

บุคลากร และนโยบายพัฒนาบุคคลากร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 และ วันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีจำ นวนบุคลากร (รวมผูบริหาร) จำ นวนทั้ง
สิ้น 434 คน  458 คน 451 คน และ 472 คน ตามลำ ดับ โดยแบงตามฝาย รายละเอียดดังนี้

ฝาย จำ นวนพนักงาน (คน)
31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-60 31-ม.ค.-61

1.     ฝาย COO 2 1 1 1
2.     ฝายบัญชีและการเงิน 25 26 25 23
3.     ฝายการขายและการตลาด 27 29 35 31
5.     ฝายเทคนิค 35 40 41 42
6.     ฝายธุรการ 35 35 37 39
7.     ฝายโรงงาน 310 327 327 327

รวม 434 458 451 472
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หมายเหตุ: 
1. ป 2558 บริษัทฯ มีผูบริหารจำ นวน 9 รายไดแก นายภวัต วงศตั้งตระกูล นายหวัง วนาไพรสณฑ  นายเหวย ไค หวัง    

นายกัง ซู หลิว  นายศิริพงษ ลือวงศวัฒนา นายพิริยะ มวงคราม นายจิรวัฒน อัครานุพรพงษ นายสัญธาน ชีรนรวนิชย 
และนางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย

2. ป 2559-2560 บริษัทฯ มีผูบริหารจำ นวน 8 ราย ไดแก นายหวัง วนาไพรสณฑ นายเหวย ไค หวัง นายกัง ซู หลิว    
นายศิริพงษ ลือวงศวัฒนา นายพิริยะ มวงคราม นายจิรวัฒน อัครานุพรพงษ นายสัญธาน ชีรนรวนิชย และนางสาว                
พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย จำ นวนผูบริหารลดลงจากป 2558 เนื่องจาก นายภวัต วงศตั้งตระกูล เกษียณอายุในเดือน
กันยายน 2558

3. ณ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีผูบริหารจำ นวน 10 รายไดแก นายหวัง วนาไพรสณฑ  นายเหวย ไค หวัง นายกัง 
ซู หลิว นายศิริพงษ  ลือวงศวัฒนา นายพิริยะ มวงคราม นายจิรวัฒน  อัครานุพรพงษ นายสัญธาน  ชีรนรวนิชย                            
นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย นายวีระชัย วงษเจริญสิน และนางวิจิตรา ทับบุรี

4. บริษัทฯ มีจำ นวนพนักงานเพิ่มขึ้นในป 2561 จำ นวน 21 คนเพื่อรองรับการเปดโรงงานใหมเพื่อผลิตกาวยาแนว บางสวนและ
สนับสนุนดานการพัฒนาธุรกิจ

คาตอบแทนพนักงาน
ในป 2558 – 2560 บริษัทฯ จายคาตอบแทนที่เปนตัวเงินใหแกพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) รายละเอียดดังนี้ 

คาตอบแทนพนักงาน (บาท) ป 2558 ป 2559 ป 2560
เงินเดือนและโบนัส1 94,845,607 96,804,501 102,895,657
อื่นๆ 2 22,593,459 23,415,089 25,755,486

รวม 117,439,066 120,219,590 128,651,143

หมายเหตุ :
1. เงินเดือนและโบนัส สำ หรับพนักงานขายจะไมมีเงินเดือนประจำ  ทางบริษัทฯ จายคาตอบแทนเปนคาคอมมิชชั่น จึงนำ คอมมิชชั่น

มารวมกับสวนนี้ดวย
2. คาตอบแทนอื่นๆ ไดแก เงินประจำ ตำ แหนงและสวัสดิการตางๆ เชน คาชำ นาญการ คาครองชีพ คาดมกลิ่น คาคลุกสี คาโอ

ทีเหมา คาวิ่งไกล คาสึกหรอ คาเชาบาน คาเกษียณอายุ เปนตน

กองทุนสำ รองเลี้ยงชีพ 
บริษัทฯ ไดจัดตั้งใหมีกองทุนสำ รองเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำ กัด เปนบริษัท
จัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2555 
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ขอพิพาทดานแรงงาน 
บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นตั้งแตป 2544 โดยจดทะเบียนสหภาพในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2544 ในชื่อ “สหภาพแรง
งานแอ็พพลายดีบี ประเทศไทย” (Apply DB Thailand Labour Union) ทะเบียนสหภาพเลขที่ สป.728 ซึ่งในปจจุบันมีพนักงาน
ของบริษัทฯเปนสมาชิกอยูจำ นวนประมาณ 210 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ในปจจุบันมีจำ นวนทั้งสิ้น 15 คนโดย
มีคณะกรรมการสหภาพฯ จำ นวน 6 คน เปนคณะกรรมการลูกจางตาม พรบ. แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 โดยในป 2560 
สหภาพแรงงานไดยื่นขอเรียกรองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางตอบริษัท และไดมีการดำ เนินการเจรจาเกี่ยวกับขอเรียกรองเพื่อ
ขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจางดังกลาวจนสามารถตกลงกันไดเปนบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 
2560 ซึ่งบริษัทฯ ไดดำ เนินการจดทะเบียนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดังกลาวกับสำ นักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
จังหวัดสมุทรปราการเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทใดเกิดขึ้นและมี
ความสัมพันธอันดีกับสหภาพมาโดยตลอด

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำ คัญของการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะเสริมสรางความรูความสามารถใหแก
พนักงาน เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและเปนไปตามกลยุทธของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ ดังตอ
ไปนี้ 

1. สำ รวจความตองการฝกอบรมของแตละแผนกและหนวยงานเพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และเปาหมายของบริษัท 
2. รวบรวมขอมูลจากการสำ รวจขอ 1 นำ ไปวางแผนและวิเคราะหจัดหาหลักสูตรอบรมตามขอมูลสำ รวจ เพื่อเสริมทักษะและนำ มา

ประยุกตใชในการทำ งานใหเกิดประสิทธิภาพ
3. เมื่อพนักงานเขารับการฝกอบรมทั้งภายในภายนอก บริษัทฯ จะทำ การประเมินหลักสูตรที่ไดรับความรูจากการฝกอบรมลงใน

แบบประเมินที่บริษัทกำ หนด เพื่อผลที่ไดมาปรับปรุงการทำ งานตอไป

การฝกอบรมภายในองคกร

หลักสูตรอบรม วัตถุประสงค

1. กฏหมายคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานสัมพันธ 
และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการลูกจาง

1.เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูกฎหมายเกี่ยวของกับการ
บริหารงานสวัสดิการ
2.เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรู เขาใจ บทบาทหนาที่ที่อยูใน
ความรับผิดชอบ

2. การปรับกระบวนการการผลิตมุงสูอุตสาหกรรม 4.0

1.เพื่อเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยใน
การเตรียมความพรอมสูอุตสาหกรรม 4.0
2.เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 
ผลกระทบ และแนวทางการปรับตัวและการประยุกตใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0

3. โครงการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และเผยแพร
ความรูดานประกันสังคม

เพื่อพัฒนาองคความรูใหนายจาง ลูกจาง ผูประกันตน
มีความเขาใจในหลักการของการประกันสังคมตลอดจน
หนาที่และสิทธิประโยชนตามกฎหมายประกันสังคม

4.การจัดการสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมี
รั่วไหล

ทราบถึงหลักการควบคุมปองกันอันตรายจากสารเคมี
การใช การเก็บรักษา การขนยายและแนวทางปฏิบัติงาน
อยางปลอดภัย
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หลักสูตรอบรม วัตถุประสงค
5.โครงการใหความรูเกี่ยวกับสิทธิประโยชน กองทุน
ประกันสังคม -กองทุนเงินทดแทน (เจาะลึก) ประจำ ป 
2560

เพื่อพัฒนาองคความรูใหนายจาง ลูกจาง ผูประกันตน
มีความเขาใจในหลักการของการประกันสังคมตลอดจน
หนาที่และสิทธิประโยชนตามกฎหมายประกันสังคม

6. การวางแผนกำ ลังคนเพื่อลดตนทุนและสนองตอบ  
กลยุทธธุรกิจ ( Workforce  Planning & Analy-
sis for Staff Cost Reduction and aligned to 
Business strategies)

1.เพื่อใหผูเรียน เขาใจถึงความสาคัญในการวางแผน
อัตรากำ ลังคน วาสงผลตอองคกรและหนวยงานอยางไร
2.เพื่อใหผูเรียน ไดเรียนรู ขั้นตอน และหลักการในการ
วางแผนอัตรากำ ลังอยางมีประสิทธิภาพ

7. เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำ เร็จของงาน

1.เพื่อเปนเสริมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวคิด
ของการบริหารเวลาและความตระหนักในความสําคัญ
ของการบริหารเวลา
2.เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนำ ความรูที่ไดรับไป
ปรับใชในการบริหารเวลาใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
ของตนเองและองคการภายหลังการอบรมเสร็จสื้น

8. นโยบายบริษัทฯ ที่ทุกคนตองรู เพื่อใหพนักงานทุกคนทราบถึงนโยบายตางๆที่สำ คัญของ
บริษัทและสามารถยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

9. การบริหารความเสี่ยงในองคกร
เพื่อทำ ใหผูบริหาร พนักงานในองคกรไดตระหนักถึงการ
บริหารความเสี่ยงเปนหนาที่ของทุกคนและเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองคกร

ในชวงเวลาที่ผานมาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอพึงปฎิบัติที่ดีสำ หรับบริษัทฯ จดทะเบียน ตามแนวทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
มาโดยตลอด กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ไดเขารวมอบรมหลักสูตรตางๆที่เกี่ยวของกับการดำ รงตนเปนบริษัทท่ีมีการกำ กับ
กิจการที่ดี ที่สำ นักงานตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยไดจัดขึ้นโดยตลอด เพื่อสรางความมั่นใจวาคณะกรรมการ ผูบริหารของ 
บริษัทฯมีความรูความสามารถและมีประสบการณในการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทฯกำ หนด
ไว อีกทั้งมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมการดำ เนินงานเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ตอผูถือหุน รวมทั้งสรางความ
มั่นใจวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพียงพออีกดวย

บริษัทฯ ไดจัดใหคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งไดรับอนุมัติจากมติประชุมคณะกรรมการบริษัทและประกาศ
ใชเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560  ซึ่งคูมือการทำ งานฉบับดังกลาวไดใชในการอบรมพนักงานทุกคนตั้งแตพนักงานระดับปฏิบัติการ
จนถึงผูบริหารสูงสุด ในระหวางวันที่ 14 ตุลาคม ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560  และพนักงานทุกคนไดลงนามรับทราบคูมือการ
ทำ งานฉบับดังกลาวและนำ ไปปฏิบัติแลว       
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
ดวยทางบริษัทฯ ไมไดมีการจัดตั้งใหมีคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาคาตอบแทน การทำ งานในปจจุบันจึงมอบหมายใหเปนหนาที่
ของคณะกรรมการบริหาร โดยการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ นั้น บุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหดำ รงตำ แหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จะตองเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำ กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาต
ใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมีองคประกอบและหลักเกณฑการสรรหาดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับกรรมการและบุคลากร
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1. องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
การแตงตั้งกรรมการบริษัทใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกำ หนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมี
ความโปรงใส และชัดเจน โดยการพิจารณาจะตองมีประวัติการศึกษาและประสบการณการประกอบวิชาชีพของบุคคล
นั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชนในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทประกอบดวยกรรมการจำ นวนไมนอยกวา 11 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำ นวนกรรมการทั้งหมด
ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย โดยกรรมการบริษัทตองเปนผูมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำ หนดและมีกรรมการที่มี
ความเปนอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำ นวนกรรมการทั้งหมดและตองไมต่ำ กวา 4 คน โดยตองผานการพิจารณา 
และนำ เสนอคณะกรรมบริษัทและใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้ง

คุณสมบัติคณะกรรมการบริษัท
การแตงตั้งจากภายใน
1. มีอายุการทำ งานในบริษัทฯ อยางนอย 10 ป
2. เปนผูถือหุนหรือเปนผูบริหารคนสำ คัญ
3. ไมเปนบุคคลมีหนี้สินลนพน หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต และไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

ไรความสามารถ
4. ไมเคยไดรับโทษจำ คุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุด ใหจำ คุก เวนแตเปนโทษสำ หรับความผิดที่ไดกระทำ โดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ และไมเคยรับโทษจำ คุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุด ใหจำ คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ได 
กระทำ โดยทุจริต

5. ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
6. ไมเคยตองคำ พิพากษาหรือคำ สั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ำ รวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน

เพิ่มขึ้นผิดปกติ
7. ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
8. ไมเปนขาราชการการเมืองเวนแตเปนการดำ รงตำ แหนงกรรมการ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

การแตงตั้งจากภายนอก
1. มีคุณสมบัติตรงความตองการ
2. เปนผูบริหารมืออาชีพ มีประสบการณที่เกี่ยวของอยางนอย 10 ป
3. ไมเปนบุคคลมีหนี้สินลนพน หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต และไมเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

ไรความสามารถ
4. ไมเคยไดรับโทษจำ คุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุด ใหจำ คุก เวนแตเปนโทษสำ หรับความผิดที่ไดกระทำ โดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ และไมเคยรับโทษจำ คุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุด ใหจำ คุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่ไดกระ
ทำ โดยทุจริต

5. ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
6. ไมเคยตองคำ พิพากษาหรือคำ สั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของ แผนดินเพราะร่ำ รวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน

เพิ่มขึ้นผิดปกติ
7. ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
8. ไมเปนขาราชการการเมือง เวนแตเปนการดำ รงตำ แหนงกรรมการ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
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2. องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่ประชุมผูถือหุนของ 
บริษัทฯใหดำ รงตำ แหนงกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอ
บังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพยกำ หนด โดยมีจำ นวนไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 
คนตองเปนผูมีความรูดานการบัญชีและการเงิน วาระการดำ รงตำ แหนงของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ รงตำ แหนง
คราวละ 3 ป นับจากวันที่มีมติแตงตั้ง และเมื่อครบวาระแลวหากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนยังไมไดมีมติแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมก็ใหคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ตอไป

จนกวาคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนจะไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหมแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ชุดเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเปนไปตามวาระการดำ รงตาแหนงกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาไดจะ
ตองเปนกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเปนคณะกรรมการอิสระ ดังนี้

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำ นวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำ นาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจา หรือผูมี
อำ นาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำ ดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือ
ของผูมีอำ นาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่
ยื่นคำ ขออนุญาตตอสำ นักงานคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดัง
กลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอำ นาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา 
คูสมรส พี่นองและบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำ นาจ
ควบคุมหรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำ นาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอย

4. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำ นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย  ผูมีอำ นาจควบคุมหรือหุนสวนของสำ นักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู
สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำ นาจควบคุมของบริษัทฯ 
สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
อิสระ

5. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
มีอำ นาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัยหรือผูมีอำ นาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำ นาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระและความสัมพันธดังกลาวรวมถึงการ
ทำ รายการทางการคาที่กระทำ เปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยว
กับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ำ ประกัน การ
ใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นในทำ นองเดียวกันซึ่งเปนผลใหบริษัทฯ หรือคูสัญญามี
ภาระหนี้ที่ตองชำ ระตออีกฝายหนึ่งตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต 20 ลาน
บาทขึ้นไป แลวแตจำ นวนใดจะต่ำ กวา
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6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อำ นาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำ นาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่
เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุน
สวนที่มีนัยในหางหุนสวนหรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ  หรือ
ถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำ นวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและ
เปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำ ใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำ เนินงานของบริษัทฯ
10. ภายหลังไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระแลว กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหตัดสินใจใน

การดำ เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำ ดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อำ นาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองคคณะ (Collective Decision) ได

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีเพียง 1 คน 
คือนายชุง เจน หยาง ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำ ป 2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ในฐานะ
กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำ หนดขางตน

3. องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะตองเปนกรรมการบริษัทและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดย
มีจำ นวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการบริหาร ทั้งนี้ กรรมการบริหารมีวาระการดำ รงตำ แหนงคราวละ 3 ป โดยอาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาดำ รงตำ แหนง
ตอไปไดอีก และใหมีอำ นาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. องคประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะตองเปนกรรมการบริษัท และ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีจำ นวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัท จะแตงตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเปน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วาระการดำ รงตำ แหนงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำ รงตำ แหนงคราวละ 3 ป โดยอาจไดรับการแตงตั้ง
กลับเขามาดำ รงตำ แหนงตอไปไดอีก
4.2 ใหมีอำ นาจหนาที่ความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
นอกเหนือจากการพนจากตำ แหนงตามขอ 4.1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพนตำ แหนงเมื่อ   
 4.2.1 ลาออก 
 4.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำ แหนง
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5. องคประกอบและการสรรหาประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากคุณสมบัติที่กําหนดเพื่อนําเสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเขามาดำ รงตำ แหนงประธานเจาหนาที่บริหาร

6. องคประกอบและการสรรหาผูอำ นวยการอาวุโสและผูอำ นวยการอาวุโสฝายการเงินและบัญชี
ผูอำ นวยการอาวุโสและผูอำ นวยการอาวุโสฝายการเงินและบัญชีใหมาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจาก
คุณสมบัติที่กำ หนดและใหผูอำ นวยการสายการเงินนำ เสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหาร

คุณสมบัติประธานเจาหนาที่บริหาร

คุณสมบัติผูอำ นวยการอาวุโสและผูอำ นวยการอาวุโสฝายเงินและบัญชี

การแตงตั้งจากภายใน
1.  ดำ รงตำ แหนงผูอำ นวยการอาวุโส (Senior Vice President : SVP) ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
2.  ความสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นได การเจรจาตอรองไดดี
3.  ความสามารถในการวางแผนและการระดมทรัพยากรตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

การแตงตั้งจากภายนอก
1.  มีประสบการณดานการบริหารงานในตำ แหนง CEO หรือตำ แหนงบริหารระดับสูงมาไมนอยกวา 10 ป
2.  ความสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นได การเจรจาตอรองไดดี
3.  ความสามารถในการวางแผนและการระดมทรัพยากรตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

การแตงตั้งจากภายใน
1. ดำ รงตำ แหนงผูอำ นวยการตั้งแต 10 ปขึ้นไป
2. อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

การแตงตั้งจากภายนอก
1. มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำ แหนงที่สมัคร
2. มีประสบการณตรงกับสายงานไมต่ำ กวา 10 ป ความสามารถในการวางแผนและการระดมทรัพยากรตางๆ เพื่อให

เกิดประสิทธิภาพ
3. อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (ถามี)
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7. นโยบายการควบคุมดูแลบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม
บริษัทฯ มีความประสงคที่จะลงทุนในธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในธุรกิจที่มีลักษณะใกลเคียงกันหรือกิจการที่มีลักษณะ
สนับสนุนกิจการของบริษัทฯอันจะทำ ใหบริษัทฯมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น  ดังนั้น บริษัทฯจึงไดกำ หนดนโยบายในการควบคุมและกำ กับดูแล
การบริหารงานในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่บริษัทไดเขาไปลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการกำ กับดูแลบริษัทยอย บริษัทจะสงบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเขารวมเปนกรรมการและผู
บริหารในบริษัทยอย  โดยคณะกรรมการของบิรษัทฯจะรวมกันพิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมกับการ
ดำ เนินธุรกิจประเภทนั้นๆ เพื่อเปนตัวแทนของบริษัทในการดำ รงตำ แหนงกรรมการในบริษัทยอยนั้นๆ เพื่อกำ หนดนโยบายที่
สำ คัญและควบคุมการดำ เนินธุรกิจของบริษัทยอย 

2. ใหบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ใหเปนกรรมการในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม มีหนาที่ในการติดตามการดำ เนิน
งานของบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ตนเองมีหนาที่ดูแลใหเปนไปตามเปาหมาย แผนการดำ เนินงาน กลยุทธและงบประมาณที่
บริษัทฯไดกำ หนดไว ทั้งนี้ ใหใชดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติในเรื่องที่สำ คัญ
ของบริษัทยอยหรือบริษัทรวม เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ

3. ใหบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ใหเปนกรรมการในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม มีสิทธิในการออกเสียงสำ หรับ
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ เนินงานทั่วไปตามปกติธุรกิจของบริษัทยอย
หรือบริษัทรวม ตามแตที่กรรมการและผูบริหารของบริษัทรายยอยและบริษัทรวมจะเห็นสมควร 

4. หามมิใหใหบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ใหเปนกรรมการในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมออกเสียง
สำ หรับการประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมในเรื่องตอไปนี้ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผูถือหุนแลวแตกรณีกอนที่จะเริ่มดำ เนินการ

4.1. การทำ รายการของบริษัทยอย ตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑการทำ รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
และประกาศที่ ทจ 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑการทำ รายการที่มีนัยสำ คัญอันเขาขายเปนการไดมาและจำ หนายไป
ซึ่งสินทรัพย 
4.2. การทำ รายการใดอันมีผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการดำ เนินงานของบริษัทยอย ไดแก

4.2.1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทยอยทั้งหมดหรือบางสวนใหแกผูอื่น รวมถึงการโอนหรือสละสิทธิ
ประโยชน สิทธิเรียกรองที่เปนสาระสำ คัญตอความเสียหายของบริษัทยอย

4.2.2. การกูยืมเงิน การใหกูยืม การค้ำ ประกัน การกอภาระผูกพัน หรือการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
บริษัทอื่น

4.2.3. การเพิ่มทุน การจัดสรรหุนเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย 

5. ใหบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ใหเปนกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม  รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวของของกรรมการและผูบริหารดังกลาวมีหนาที่แจงใหคณะกรรมการของบริษัทยอยทราบถึงความสัมพันธและการทำ 
ธุรกรรมกับบริษัทรายยอยในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทรายยอย โดยคณะกรรมการ
บริษัทรายยอยมีหนาที่แจงเรื่องดังกลาวใหบริษัทฯทราบ อยางไรก็ตาม บุคคลดังกลาวจะตองไมมีสวนในการอนุมัติรายการที่
ตนเองมีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน

6. ใหบริษัทยอยและบริษัทรวม มีหนาที่ตองรายงานแผนการดำ เนินงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการดำ เนินงานตอบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาผลการดำ เนินงานอยางสม่ำ เสมอและเพื่อวางแผนงานและเปาหมายในการดำ เนินงานตอไป 
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นโยบายการกำ กับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงการดำ เนินกิจการดวยความรับผิดชอบและเปนธรรม จึงไดเล็งเห็นถึงความสำ คัญของการกำ กับดูแลกิจการและ
บริหารจัดการที่ดี ที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุงเนนการสงเสริมการเติบโตอยาง
ยั่งยืน ซึ่งจะนำ ไปสูการสรางมูลคาเพิ่มระยะยาวใหแกบริษัทฯ ผูถือหุนฯ และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั้งนี้ การกำ กับดูแลกิจการที่ดีจะทำ ให
การดำ เนินงานของบริษัทฯ มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได บริษัทฯ ไดกำ หนดนโยบายดานการกำ กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให
กรรมการผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการดำ เนินการที่มีอยูแลว ใหมีความเปนระบบมาตรฐาน
ที่ชัดเจนและกระจายการปฏิบัติไปสูพนักงานทุกระดับชั้น อันเปนการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการดูแลกิจการอยางแทจริง โดยบริษัทฯ 
ไดรับเอาแนวทางการกำ กับดูแลกิจการที่ดีสำ หรับบริษัทจดทะเบียนตามที่กำ หนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลัก
การ แบงเปนหัวขอดังตอไปนี้
 1. สิทธิของผูถือหุน 
 2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
 3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
 5. การทำ รายการเกี่ยวโยงกัน
 6. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน  
บริษัทฯ ไดใหความสำ คัญตอสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลของบริษัทฯ อยางถูกตอง ครบถวน เพียงพอทันเวลาและเทาเทียมกัน เพื่อ
ใชประกอบการตัดสินใจในทุกๆเรื่องของผูถือหุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายดังนี้

1.1. สิทธิเบื้องตนที่ผูถือหุนจะไดรับ
บริษัทฯ ไดใหความสำ คัญในสิทธิของผูถือหุนซึ่งไมอาจจำ กัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำ หนดไว ไมกระทำ การใดๆอันเปนการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผูถือหุน และสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนไดแก การซื้อขายหรือการโอนหุน การมี
สวนแบงกำ ไรของบริษัทฯ การไดรับขาวสารขอมูล ผลการดำ เนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ อยางครบถวนเพียงพอ การ
เขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบบริษัทฯ 
เชนการจัดสรรเงินปนผล การกำ หนดหรือแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติ
รายการพิเศษ เปนตน
1.2. สิทธิเพิ่มเติมของผูถือหุน
นอกจากสิทธิพื้นฐานดังกลาวขางตน บริษัทฯ ยังไดกำ หนดแนวทางการปฏิบัติในเรื่องตางๆ ที่เปนการสงเสริมและอำ นวยความสะดวกให
แกผูถือหุนดังนี้ 

1.2.1 ใหบริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหเพียงพอ โดยระบุวัตถุประสงค
และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวนลวงหนา
กอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือ
หุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดจัดสง
ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

1.2.2 อำ นวยความสะดวกแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม

1.2.3 ในการประชุมผูถือหุน จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระที่กำ หนด โดยไมเปลี่ยนแปลงขอมูลสำ คัญหรือเพิ่ม
วาระการประชุมอยางกะทันหัน และเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในเรื่องการตรวจสอบการดำ เนินงานฯ ของบริษัทฯ 
สอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ และกรรมการรวมถึงผูบริหารที่เกี่ยวของจะเขารวมประชุมผูถือหุนเพื่อตอบ
คำ ถามในที่ประชุมดวย
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1.2.4 ใหเพิ่มชองทางในการรับขาวสารของผูถือหุนผานเว็บไซตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดนำ ขาวสารและรายละเอียดตางๆ 
ของบริษัทฯ แสดงอยูในเว็บไซตของบริษัทฯ โดยเฉพาะในสวนของหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหเผยแพรกอนวันประชุมลวงหนา 
เพื่อใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลระเบียบวาระการประชุมไดอยางสะดวกและครบถวน

1.2.5 นโยบายใหกรรมการเขารวมประชุมเพื่อตอบขอซักถามจากผูถือหุนโดยพรอมเพรียงกัน

1.2.6 การจดบันทึกรายงานการประชุม ใหบันทึกใหครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสและบันทึกประเด็นซักถามและขอคิด
เห็นที่สำ คัญไวในรายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ใหบริษัทฯ นำ รายงานการประชุมผูถือ
หุนเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณารวมถึงสงรายงานการประชุมดังกลาวไปยังตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแตวันที่มีการประชุมผูถือหุนนั้น

1.2.7 เพิ่มความสะดวกใหแกผูถือหุนในการไดรับเงินปนผลผานทางการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร (ถามีการจายเงินปนผล) เพื่อ
อำ นวยความสะดวกใหผูถือหุนใหไดรับเงินปนผลตรงเวลา ปองกันปญหาเรื่องเช็คชำ รุด สูญหายหรือสงมอบลาชา

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  
บริษัทฯ ไดกำ หนดใหมีการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังตอไปนี้

2.1 ใหบริษัทฯ จัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 
7 วัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลอยางครบถวนกอนวันประชุมผูถือหุน

2.2 ใหศึกษาแนวทางเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อกรรมการ หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมไดกอน
การประชุมผูถือหุน

2.3 กำ หนดใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขาดำ รงตำ แหนงกรรมการโดยสามารถเสนอชื่อผาน
คณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนพรอมขอมูลประกอบ
การพิจารณาดานคุณสมบัติและการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ

2.4 ใหเพิ่มการอำ นวยความสะดวกแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง โดยใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะ
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือใหมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เขารวมประชุมและลงมติแทนได และใหมีการแจงรายชื่อ
กรรมการอิสระดังกลาวไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน

2.5 ใหปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนสวนนอย ไมวาจะเปนผูถือหุนชาว
ไทยหรือผูถือหุนชาวตางชาติ

2.6 กำ หนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะ
กรรมการ และดูแลใหกรรมการมีสวนไดเสียอยางมีนัยสำ คัญในลักษณะที่อาจทำ ใหกรรมการรายดังกลาวไมสามารถใหความ
เห็นไดอยางอิสระ ควรงดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาวาระนั้นๆ

สำ หรับการประชุมสามัญประจำ ป ผูถือหุน 2561 บริษัทไดประกาศผานเว็บไซตของบริษัทเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระเพิ่มเติมและ
เสนอรายชื่อแตงตั้งกรรมการในระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 และไมมีผูถือหุนรายใดเสนอทั้งสองวาระ
แตอยางใด บริษัทจึงปดรับขอมูลการสงขอมูลในเรื่องดังกลาวตั้งแตวันที่ 20 มกราคม 2561 เปนตนมา
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หมวดที่ 3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดำ เนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำ กับดูแลกิจการใหเปนไปตามเปาหมายและ
แนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน โดยคำ นึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยบริษัทฯ ไดจัดโครงสรางของ
กรรมการดังนี้

3.1. โครงสรางกรรมการบริษัท

3.2. การประชุมคณะกรรมการ

3.1.1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำ นวนทั้งสิ้น 11 คน โดยมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำ นวนกรรมการ
ทั้งหมด แตไมนอยกวา 4 คน ซึ่งสอดคลองกับเกณฑของสำ นักงานคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(“สำ นักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเปนผูทรงคุณวุฒิทั้งดานธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวของและ
สนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดตางๆ จำ นวน 3 ชุด ไดแก

 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 2) คณะกรรมการบริหาร
 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.1.2. ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร มีหนาที่ความรับผิดชอบตางกัน คณะกรรมการไดกำ หนดอำ นาจหนาที่
ของประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหารอยางชัดเจน และมีการปองกันไมใหคนใดคนหนึ่งมีอำ นาจโดยไมจำ กัด

3.1.3. บริษัทฯ ไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำ หนาที่ใหคำ แนะนำ ดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตอง
ทราบ และปฏิบัติหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวม
ถึงจัดทำ และเก็บรักษาเอกสารตางๆ ของ บริษัทฯ

3.2.1. บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางสม่ำ เสมอ สำ หรับรอบระยะเวลา 1 ป อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
และจะมีการประชุมมติพิเศษเพิ่มเติมตามความจำ เปน ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกทานใหความสำ คัญ โดยจะเขารวมประชุม
ทุกครั้งเวนแตกรณีมีเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมที่กำ หนดวาระชัดเจนลวงหนากอนวันประชุม
อยางนอย 7 วัน เพื่อใหกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

3.2.2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผยและเปนอิสระ มีการ
บันทึกรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได นอกจากนี้ ในบางวาระอาจมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวย
เพื่อใหขอมูลรายละเอียดของสารสนเทศที่เปนประโยชนเพิ่มเติมในฐานะผูที่เกี่ยวของ และจะไดรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให
สามารถนำ ไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.2.3. ประธานกรรมการเปนผูพิจารณาเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการและกรรมการทุกทานมีความเปนอิสระ
ที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม

3.2.4. คณะกรรมการมีสิทธิเขาถึงสารสนเทศที่จำ เปนเพิ่มเติมไดจากประธานเจาหนาที่บริหารหรือเลขานุการบริษัทหรือผู
บริหารอื่นที่ไดรับมอบหมายภายในเขตนโยบายที่กำ หนดและในกรณีที่จำ เปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่
ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก
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3.2.5. ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหถือมติเสียงขางมากเปนหลักโดยใหกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง 
โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมและไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่
ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด

3.2.6.ในการประชุมแตละครั้งเลขานุการบริษัทไดเขารวมประชุมดวยโดยเปนผูบันทึกรายงานการประชุมและจัดสงใหประธาน
กรรมการบริษัท พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง โดยเสนอใหที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัด
ไป รวมทั้งเปนผูจัดเก็บขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมตางๆ เพื่อใหสะดวกในการสืบคนอางอิง

3.3.1. จัดใหคาตอบแทนของกรรมการใหอยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน 
ทั้งประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and responsibility) รวมถึง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน กรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เชน กรณี
เปนสมาชิกของคณะกรรมการชุดยอยควรไดรับคาตอบแทนเพิ่มอยางเหมาะสมดวย

3.3.2. จัดใหคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
กำ หนด และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคาตอบแทนที่เปนเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคลองกับ
ผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคนและตองคำ นึงถึงผลประโยชนที่ผูถือหุนไดรับ

3.3.3.กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดจะเป็นผู้ประเมินผลกรรมการและผู้บริหารเป็นประจําทุกปีเพื่อนําไปใช้ในการ
พิจารณากำ หนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันลวงหนากับกรรมการและผูบริหาร
ตามเกณฑที่เปนรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงินผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในระยะ
ยาว การพัฒนาผูบริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินขางตนใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ และประธานกรรมการ
หรือกรรมการอาวุโสควรเปนผูสื่อสารผลการพิจารณาใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบ

3.4.1. สงเสริมและอำ นวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกผูเกี่ยวของในระบบการกำ กับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร ผูบริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง การฝกอบรมและใหความรูอาจกระทำ เปนการภายในบริษัทฯ หรือใชบริการของสถาบันภายนอก

3.4.2. ทุกครั้งที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการใหม ฝายจัดการซึ่งประกอบดวยเลขานุการบริษัท รวมกับแผนกทรัพยากร
บุคคลของบริษัทฯ  จะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม รวมถึงการจัดแนะนำ 
ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำ เนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางซื่อสัตย
สุจริต ระมัดระวังและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุนโดยรวม

ในป 2561 บริษัทฯ มีการวางแผนการประชุมลวงหนาตลอดทั้งป โดยวาระปกติในการรับรองงบการเงินทุกไตรมาส และการประชุมเพิ่ม
เติมอยางนอย 2 ครั้งประมาณกลางป เพื่อทบทวนผลการทำ งานในรอบ 6 เดือน และประมาณเดือนกันยายนของทุกปเพื่อพิจารณา
กลยุทธ งบประมาณและแผนงานประจำ ป โดยทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะจัดทำ หนังสือเชิญประชุมและสงใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทบทวนความถูกตองของวาระกอนสงไปรษณียไปยังที่กรรมการแตละทานอยางนอย 7 วันซึ่งถือเปนแนวปฏิบัติที่ไดทำ มาแลวในปกอน

3.3. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

3.4. การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดับสูง
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3.5.1. กำ หนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อใหกรรมการใหมรับทราบ ความคาดหวังของบริษัทฯ ตอ
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการดำ เนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการกำ กับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสรางความรูความเขาใจในธุรกิจการดำ เนินงานตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความ
พรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ

3.5.2. กำ หนดใหผูบริหารระดับสูงบรรยายขอมูลที่สำ คัญเกี่ยวกับบริษัทฯ รวมทั้งมอบคูมือกรรมการและจริยธรรมทาง
ธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสงเสริมใหกรรมการเขารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความ
เขาใจในบทบาทและภารกิจภายใตแผนงานการรณรงคการกำ กับดูแลกิจการที่ดีโดยกรรมการสามารถเขารับการอบรมที่
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั่งหมด

3.5. การปฐมนิเทศกรรมการใหม

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลความโปรงใส 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรง
ตอความเปนจริง ครบถวน เพียงพอ สม่ำ เสมอ ทันเวลา แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่แทจริงของบริษัทฯ 
รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด จัดใหมีการเผยแพรขอมูลในเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงสื่อเผยแพรของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุนและผูอื่นที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯ ไดอยางทั่วถึงและจะทำ การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำ นักงานคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศใชบังคับ

บริษัทฯ จัดใหมีเจาหนาที่ทำ หนาที่ติดตอสื่อสารกับนักลงทุนหรือผูถือหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผูถือหุนรายยอย บริษัทฯ จะจัด
ใหมีการประชุมเพื่อวิเคราะหผลการดำ เนินการเปนประจำ  รวมทั้งจะเผยแพรขอมูลขององคกร ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไปใหแก
ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ และหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ ผานทางชองทางตางๆ ไดแก รายงานตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำ นักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเว็บไซตของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ใหความสำ คัญในการเปดเผยขอมูลอยางสมาเสมอ เพื่อใหผูถือหุนไดรับขาวสารเปนประจำ  โดยผานชองทางเว็บไซตของบริษัทฯ ขอมูลที่
อยูบนเว็บไซตจะมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ไมวาจะเปนวิสัยทัศน พันธกิจ งบการเงิน ขาวประชาสัมพันธ รายงานประจำ ป โครง
สรางบริษัทฯ และผูบริหารโครงสรางการถือหุนและผูถือหุนรายใหญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำ คัญตอรายงานทางการเงิน เพื่อใหแสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แทจริงของ 
บริษัทฯ โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ 
จะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมการแตละทาน ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยในรายงาน
ประจำ ปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจำ ป (แบบ 56-1) และจะเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูงในรายงานประจำ ปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจำ ป (แบบ 56-1)

หมวดที่ 5 การทำ รายการเกี่ยวโยงกัน 
บริษัทฯ ใหความสำ คัญตอการพิจารณารายการตางๆอยางโปรงใสและเปนประโยชนตอบริษัทฯ เปนสำ คัญ ดังนั้น จึงใหความสำ คัญตอ
การปองกันรายการที่อาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหวางกัน โดยมีนโยบายซึ่งสรุปสาระ
สำ คัญไดดังตอไปนี้
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หมวดที่ 6 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ คัญในการดูแลและคำ นึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน ผูบริหารและ
พนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขง ภาครัฐ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม เปนตน เนื่องจาก 
บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกำ ไรใหแกบริษัทฯ ซึ่งถือวาเปนการ
สรางคุณคาในระยะยาวใหแกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดมีการกำ หนดนโยบายดังนี้

6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติตอพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยแหงความสำ เร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณคายิ่ง จึงมีนโยบายของบริษัทฯ ที่จะ
ใหการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหเปนไป
ตามนโยบายดังกลาว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

5.1 ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งถือเปนเรื่องสำ คัญที่ตองยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด
เพื่อเปนที่เชื่อถือและวางใจของผูมีสวนไดเสียทุกฝายและจัดใหมีการเผยแพรขอมูลความเขาใจในการถือปฏิบัติของพนักงาน
ทั่วทั้งบริษัทฯ

5.2 กรรมการบริษัทและผูบริหารตองแจงใหบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธหรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจกอให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

5.3 มีการนำ เสนอรายการที่เกี่ยวโยงกันตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนเสนอขออนุมัติตอ
คณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีและดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและสำ นักงานคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำ หนด
 

6.1.1 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน

6.1.2 ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำ รองเลี้ยงชีพพนักงานและใหความสำ คัญใน
ดานการดูแลสวัสดิการของพนักงาน

6.1.3 ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำ งานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน

6.1.4 การแตงตั้ง โยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำ ดวยความสุจริตใจและตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

6.1.5 ใหความสำ คัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ำ เสมอ เพื่อ
พัฒนาความสามารถของพนักงานใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ

6.1.6 รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน

6.1.7 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
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6.2.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำ เนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพดวยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม

6.2.2 นำ เสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดย
สม่ำ เสมอ และครบถวนตามความเปนจริง

6.2.3 หามไมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูอื่นโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณะหรือ
ดำ เนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ

6.3.1 จัดใหมีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิต และการจัดหาสินคาที่มีคุณภาพที่ดีใหแกลูกคา รวมถึงให
ความสำ คัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินคาใหทันสมัยอยูเสมอ

6.3.2 จัดใหมีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดใหไวกับลูกคาอยางเครงครัดและดวยความซื่อสัตยสุจริต
เอาใจใสสม่ำ เสมอ

6.3.3 จัดใหมีระบบรักษาขอมูลความลับของลูกคาอยางรัดกุมและเหมาะสม เสมือนเปนความลับของ  บริษัทฯ และไมนำ ไป
ใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ

6.3.4 ไมเรียก รองขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกคาหรือบุคคลอื่น เวนแตเปนการ
รับอันเนื่องจากการใหตามประเพณีนิยม

6.3.5 ยึดถือและดำ รงความซื่อสัตยสุจริตเปนหลักในการดำ เนินธุรกิจ

6.3.6 ปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำ เนินธุรกิจของบริษัทฯ อันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป

6.3.7 ดำ เนินธุรกิจโดยถูกตองตามกฎหมายและขอกำ หนดของทางการ และจะไมใหความชวยเหลือ สงเสริมหรือสนับสนุน
กิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบดวยกฎหมาย

6.3.8 สื่อสารขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ ใหลูกคาเกิดความเขาใจที่ถูกตอง

6.2 นโยบายและแนวปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษัทฯ ระลึกถึงอยูเสมอวาผูถือหุนคือ เจาของกิจการ และบริษัทฯ มีหนาที่สรางมูลคาเพิ่มใหผูถือหุนในระยะยาว บริษัทฯ จึงกำ หนดให
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้

6.3 นโยบายและแนวปฏิบัติตอลูกคา
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ คัญของลูกคา จึงไดกำ หนดนโยบายในการปฏิบัติตอลูกคาดังนี้ี้

6.4 นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูคา
บริษัทฯ มีนโยบายใหพนักงานปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม ซื่อสัตย และไมเอารัดเอาเปรียบคูคาโดยคำ นึงถึงผลประโยชนสูงสุดของ 
บริษัทฯ พื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การ
เจรจาแกปญหาตั้งอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
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6.4.1 ไมเรียก หรือ รับ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ผิดกฎหมายในการคากับคูคา

6.4.2 ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง และเงื่อนไขตางๆ ตอคูคาอยางเครงครัด โปรงใสและเทาเทียมกัน กรณีที่ไมสามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได จะรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาโดยใชหลักของความสมเหตุสมผล

6.4.3 รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคา ตลอดจนสรางความรวมมือกันดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

6.4.4 มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาอยางเสมอภาคบนพื้นฐานการแขงขันที่เปนธรรม

6.4.5 การจัดซื้อ จัดหา ตองมีขั้นตอนที่ไดตรวจสอบได เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุด

6.4.6 ใหขอมูลที่เปนจริงและถูกตอง

6.4.7 สนับสนุนและรวมมือกับคูคา ในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน

6.4.8 ใหคำ นึงถึงความเสมอภาค เปนธรรมไมเอารัดเอาเปรียบและมีความซื่อสัตยในการดำ เนินธุรกิจ รักษาผล
ประโยชนรวมกับคูคา โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำ หนดรวมกันอยางเครงครัด

6.4.9 หามคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน รับหรือเรียกรองผลประโยชนหรือเสนอ หรือจายผลประโยชนใดๆ ที่
ไมสุจริตในทางการคากับคูคา

6.4.10 รักษาความลับของลูกคา ไมนำ ขอมูลมาใชเพื่อประโยชนของตนเองและผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ

6.5.1 รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด ทั้งในแงการชำ ระคืน การดูแลหลักทรัพยค้ำ ประกัน และ
เงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไมใชเงินทุนที่ไดจากการกูยืมไปในทางที่ขัดตอวัตถุประสงคในขอตกลงที่ทำ กับผูใหกูยืมเงิน

6.5.2 รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดวยความซื่อสัตย ถูกตองและตรงเวลาใหแกเจาหนี้อยางสม่ำ เสมอ

6.5.3 ปฏิบัติตอเจาหนี้การคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม
ตอทั้งสองฝาย

6.5.4 รายงานเจาหนี้ลวงหนา หากไมสามารถปฏิบัติตามขอผูกพันในสัญญาและรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาดัง
กลาว

ในตลอดการทำ งานของบริษัทฯ ใหความรวมมือในการพัฒนาสินคาและปฏิบัติตามคำ รับรองของผูเกี่ยวของเสมอ ในทุกปลูกคาหลาย
ราย จะมีแผนเขามาตรวจทานระบบคุณภาพ มาเยี่ยมชมกิจการ มาเรียนรูผลิตภัณฑ ผูบริหารมองเห็นเปนโอกาสไดทำ ความรุจักกันมาก
ขึ้นไดแลกเปลี่ยนองคความรูซึ่งกันและกันเปนทั้งผูใหและผูรับมีทั้งความรูใหม และตัวอยางที่ดี ในการนำ มาปรับใชในบริษัทฯได 

6.5 นโยบายและแนวปฏิบัติตอเจาหนี้
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ คัญของเจาหนี้ จึงไดกำ หนดนโยบายในการปฏิบัติตอเจาหนี้ ดังนี้
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6.6.1 ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดีอยางเสมอภาคกัน ไมบิดเบือนขอมูล หลอกลวง หรือใชวิธีอื่น
ใดที่ไมถูกตองตามครรลองของการแขงขันที่ดี

6.6.2 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

6.6.3 ไมกระทำ โดยเจตนาเพื่อทำ ลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางเสื่อมเสีย ใหรายปายสี กลาวหา
โดยปราศจากความจริง หรือมีการกระทำ การใดๆ ที่ไมเปนธรรมตอการแขงขัน

6.6.4 ไมกีดกันผูอื่นในการเขารวมการแขงขันทางธุรกิจ

6.7.1 มุงเนนการดำ เนินธุรกิจใหมีความยั่งยืน มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ทั้งในดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดานความปลอดภัย และการใชทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการดูแลผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย

6.7.2 สงเสริมการปลูกจิตสำ นึกใหผูบริหาร พนักงานในเรื่องความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

6.7.3 สงเสริมใหมีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสม่ำ เสมอ เปนกิจกรรมที่สรางประโยชนใหกับชุมชน
และสังคมอยางแทจริง โดยใชทรัพยากรของบริษัทฯไดอยางคุมคามีประสิทธิภาพ

6.7.4 มีการสื่อสารและประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมใหกับผูมีสวนไดสวนเสียทราบ

บริษัทฯ ตั้งเกณฑการประเมินผูขายทุกรายดวยตัวชี้วัดตามหลักสากลสอดคลองกับมาตรฐาน ISO9001:2015 มีการประเมินคุณภาพ
ในทุกดานเพื่อรวมพัฒนาคุณภาพทั้งผลิตภัณฑและความสัมพันธกับคูคาเพื่อปรับใหทั้งดานผูสงมอบและผูรับมอบไดวัตถุดิบที่ดี ในราคาที่
เหมาะสม พรอมกันนี้บริษัทฯก็มีแผนไปตรวจทานระบบของผูสงมอบวัตถุดิบเปนประจำ ทุกป ในป 2560 ไดไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและ
ตรวจทานระบบคุณภาพโรงงานผูผลิตวัตถุดิบสำ คัญๆ เชน ภาชนะบรรจุกาวซึ่งทำ จากเหล็ก บริษัทไดเขาไปเยี่ยมชมกิจการและตรวจสอบ
คุณภาพสินคากอนการสงมอบซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี 

6.6 นโยบายและแนวปฏิบัติตอคูแขงขัน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีฉอฉล จึงกำ หนด
นโยบายหลักดังนี้

6.7 นโยบายและแนวปฏิบัติตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำ เนินธุรกิจดวยการดูแลรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับ
สังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของอยางครบถวน โดยบริษัทฯ จะมุงมั่นในการ
พัฒนาสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอมอันเปนที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยูใหมีคุณภาพดีขึ้นพรอมๆ กับการเติบโต
ของบริษัทฯ โดยกำ หนดเปนขอปฏิบัติไวดังนี้



รายงานประจำ ป 2560            

102

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
บริษัทฯ ไดกำ หนดนโยบายเกี่ยวกับการดำ เนินการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อปองกันดูแลมิใหกรรมการและผูบริหาร
นำ ขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตน โดยมีรายละเอียดที่สำ คัญดังนี้

1. บริษัทฯ จะใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย เกี่ยวกับหนาที่ในการจัดทำ และเปดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยดังกลาว ตอสำ นักงานคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำ นักงาน ก.ล.ต.”) ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สำ นักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำ หนด ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 รวมทั้งบทกำ หนดโทษเมื่อไมปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) หรือประกาศสำ นักงาน ก.ล.ต.

2. จัดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปดเผยรายงานการถือครอง
หลักทรัพยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ  ตอสำ นักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำ การนับแต
วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือโอนหลักทรัพยนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการตามสำ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำ หนด ตามมาตรา 
59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารจะตองจัดสงสำ เนารายงาน
ขางตนตอเลขานุการบริษัท ในวันเดียวกับที่รายงานตอสำ นักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทุกครั้ง ซึ่งกำ หนดไวเปนวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย

3. บริษัทฯ กำ หนดใหกรรมการ ผูบริหาร รวมถึงผูดำ รงตำ แหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูชวย
ผูจัดการหรือเทียบเทา และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปนสาระสำ คัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลากอนที่จะเผยแพรงบการเงินหรือเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกวาจะไดเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนแลว โดยบริษัทฯ จะแจงใหกรรมการ 
ผูบริหาร รวมถึงผูดำ รงตำ แหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูชวยผูจัดการหรือเทียบเทา งดการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ อยางเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาอยางนอยสามสิบ (30) วันลวงหนากอนการเปดเผยขอมูลตอ
สาธารณชน และควรรออยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปดเผยขอมูลใหแกสาธารณชนแลว รวมทั้งหามไมใหเปดเผยขอมูล
ที่เปนสาระสำ คัญนั้นตอบุคคลอื่น 

4. ใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะซึ่งทราบขอมูลความ
ลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ อันเปนสาระสำ คัญที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย ตองรักษา
ความลับและไมทำ การซื้อขายหลักทรัพยบริษัทฯ หรือกระทำ นิติกรรมใดๆ หรือแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบใดๆ โดยใช
ประโยชนจากขอมูลดังกลาวที่ตนลวงรูมา อันเปนการกระทำ ที่ผิดกฎหมาย

5. หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะใชขอมูลภายใน
ของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชน 
ซึ่งตนไดลวงรูมาในตำ แหนงหรือฐานะเชนนั้น มาใชเพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ
หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุนหรือหลักทรัพยอื่น (ถามี) ของบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม ในประการที่
นาจะเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ ไมวาทั้งทางตรงหรือทางออม และไมวาการกระทำ ดังกลาวจะทำ เพื่อประโยชนตอตนเองหรือผู
อื่น หรือนำ ขอเท็จจริงเชนนั้นออกเปดเผยเพื่อใหผูอื่นกระทำ ดังกลาว โดยตนไดรับผลประโยชนตอบแทนหรือไมก็ตาม

6. บริษัทฯ กำ หนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝาฝนนำ ขอมูลภายในไปใชหาประโยชนสวนตนซึ่งเริ่มตั้งแตการตักเตือนเปน
หนังสือ ตัดคาจาง พักงานชั่วคราวโดยไมไดรับคาจาง หรือใหออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระ
ทำ และความรายแรงของความผิดนั้นๆ ทั้งนี้ บุคคลที่ฝาฝนกระทำ ความผิดยังอาจมีโทษตามกฎหมายที่ระบุไวเชนกัน
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การเปดเผยขอมูลสารสนเทศ 
การเปดเผยขอมูลของ ADB ยึดถือหลักความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงกำ หนดคูมือการเปดเผยขอมูล
ของ ADB (ADB Disclosure Handbook) เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน สาธารณชน หรือผูมีสวนไดเสียตางๆ มั่นใจไดวาการเปดเผยขอมูล
ของ ADB มีความถูกตองชัดเจน สอดคลองกับกฎหมาย และเปนไปอยางเทาเทียมกัน

ผูมีอำ นาจในการเปดเผยขอมูล
ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูบริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานการเงินและหรือผูบริหารที่ไดรับมอบหมายใหทำ หนาที่ Inves-
tor Relations Officer สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของขอมูลที่สำ คัญ เพื่อการพิจารณาเปดเผย โดยจะ
ชี้แจงขอมูลดวยตนเองหรืออาจมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของเปนผูชี้แจงก็ได

ผูบริหารที่ไดรับมอบหมายใหทำ หนาที่ Investor Relations Officer มีอำ นาจในการแถลงขาว เผยแพรขอมูลที่มีนัยสำ คัญ
ของบริษัท ตอบขอซักถามของผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย เปนผูดำ เนินการ โดยประสานงานกับเจาของ
ขอมูลโดยตรงในการเผยแพรขอมูลสำ คัญของบริษัทผานสื่อมวลชน

มาตรฐานการเปดเผยขอมูล
• การเปดเผยขอมูลสำ คัญที่ยังไมไดเปดเผยสูสาธารณะ (Material Non-public Information) ใหเปดเผยอยางระมัดระวัง 
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา พรอมทั้งดำ เนินการใหแนใจไดวาผูถือหุน หรือนักลงทุนไดรับขอมูลตางๆ อยางเพียงพอ เทาเทียม
กัน และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย โดยอาจพิจารณาใชชองทางการเปดเผยผานเว็บไซตของ ADB ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
ควรระมัดระวังเกี่ยวกับชวงเวลาที่จะเปดเผยดวย

• การเปดเผยขอมูลที่เปนการคาดการณเกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดำ เนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท 
(Forward-Looking Information) ใหเปดเผยดวยความระมัดระวัง และใหอธิบายถึงเงื่อนไขหรือ สมมุติฐานที่ใชประกอบใน
การคาดการณนั้น

• การเปดเผยขอมูลสำ คัญที่ไดเปดเผยสูสาธารณะแลว (Material Public Information) ใหเปดเผยอยางชัดเจน ครบถวน 
โดยไมใหเกิดความสับสน นอกจากนี้การใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลสำ คัญที่ไดเปดเผยแลวตองมีความชัดเจนและสอดคลอง 
ไมทำ ใหเกิดความเขาใจผิดกับขอมูลที่ไดเปดเผยไปแลว

• การเปดเผยขอมูลอื่นๆที่ีไมใชขอมูลสำ คัญ (Non-material Information) ใหเปดเผยบนพื้นฐานของความเปนจริงและตอง
ไมมีเจตนาใหผูอื่นสำ คัญผิดในขอเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำ เนินงาน ราคา หลักทรัพย หรือเปดเผยในทำ นองที่
อาจทำ ใหบุคคลอื่นเขาใจราคาหลักทรัพยเพิ่มขึ้น หรือลดลง

• การเปดเผยขอมูลที่อาจทำ ให ADB ไดรับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแขงขัน ใหใชความระมัดระวังเปนพิเศษ เชน ขอมูล
เกี่ยวกับตนทุนสินคา ขอมูลสวนแบงการตลาด เปนตน

ความหมายของคำ วา “ขอมูลสำ คัญ”
ขอมูลสำ คัญ (Material Information) หมายถึง ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการดำ เนินธุรกิจของ ADB ที่หากมีการเปดเผยโดยวิธีการที่
ไมเหมาะสมแลวอาจกอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสำ คัญตอความสามารถในการดำ เนินธุรกิจของ ADB หรือตอราคาหลักทรัพยหรืออาจมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการลงทุนทั้งนี้ไมวาขอมูลเหลานั้นจะเปนขอมูลการเงิน การลงทุน หรือความลับทางการคา เชน 
1. งบการเงิน (งบดุล, งบกำ ไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน, หมายเหตุประกอบงบการเงิน) และ

การเปลี่ยนแปลงคูมือทางบัญชีที่สำ คัญ
2. ขอมูลเกี่ยวกับการควบรวมบริษัท การไดมาหรือจำ หนายไปซึ่งบริษัทรวม/บริษัทยอยที่สำ คัญ และอาจมีผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลง

โครงสรางทางธุรกิจของ ADB
3. ขอมูลเกี่ยวกับการไดมาหรือจำ หนายไปซึ่งหลักทรัพยหรือโครงการลงทุนที่มูลคามีนัยสำ คัญ
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ขอละเวน และการแกไขขอผิดพลาดในการเปดเผยขอมูล
หามเปดเผยขอมูลที่เปนความลับทางธุรกิจ หรือขอมูลที่หากเปดเผยแลวอาจทำ ใหเสียประโยชนและความสามารถในการแขงขันหรือขอมูล
ที่ยังไมมีผลสรุปหรืออยูระหวางการเจรจาซึ่งมีความไมแนนอน และตองไมเปดเผยขอมูลที่มีลักษณะเปนการคาดคะเนเกินจริงหรือในเชิงสง
เสริมที่เกินความจำ เปนโดยไมมีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเวนการใชถอยคำ  หรือรูปแบบที่ไมเหมาะสม หรือที่อาจทำ ใหเขาใจผิดตอราคา
หลักทรัพยของบริษัท

ในกรณีที่มีการเปดเผยขอมูลไมถูกตอง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมายไมถูกตองอยาง
มีนัยสำ คัญ ใหประธานเจาหนาที่บริหาร ผูอำ นวยการอาวุโสฝายการเงินและบัญชีหรือผูบริหารที่ไดรับมอบหมายใหทำ หนาที่นักลงทุน
สัมพันธมีอำ นาจชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองโดยทันที

การใหขอมูลแกบุคคลเฉพาะกลุม
นักลงทุนสัมพันธ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย รับผิดชอบการเปดเผยขอมูลของบริษัทแกสื่อมวลชน นักวิเคราะหหลักทรัพยและผูถือหุน เมื่อ
ประชุม แถลงขาวหรือใหขอมูลอื่นใดแกสื่อมวลชน ใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหขอมูลดังกลาวจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่ไดเปดเผย
หรือมติที่ประชุมบนเว็บไซตของบริษัทดวย

การดำ เนินการกรณีขอมูลรั่วไหลหรือขาวลือ
เมื่อมีเหตุการณที่มีนัยสำ คัญ ขาวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการอางอิงขอมูลที่ไมถูกตอง หรือขอมูลสำ คัญรั่วไหลไปสูบุคคลอื่น 
หรือถูกเปดเผยกอนเวลาอันควร และอาจกอใหเกิดขาวลือที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย และ / หรือการดำ เนินงานของบริษัท ไมวา
ทางบวกหรือทางลบ ใหประธานเจาหนาที่บริหาร ผูบริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานการเงิน  นักลงทุนสัมพันธและ / หรือเจาหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย รับผิดชอบในการชี้แจงขอมูลสำ คัญและขอเท็จจริงที่ควรตองแจง ผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศและชองทางการเปด
เผยตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองโดยทันที

การหามซื้อขายหลักทรัพยและงดใหขอมูล
เพื่อประโยชนของการกำ กับดูแลกิจการที่ดี ใหกรรมการและพนักงานที่ถือเปนบุคคลที่ลวงรู หรือมีโอกาสลวงรูขอมูลภายในของบริษัทซึ่ง
เปนสาระสำ คัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย ถือปฏิบัติดังนี้

1. งดการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัทที่อางอิงหุนสามัญของบริษัท กอนการเปดเผยขอมูลทางการเงินตอ
สาธารณชน 

2. งดการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับผลประกอบการของบริษัท ในระหวางชวงเวลา 30 วัน กอนมีการเปดเผยงบการเงินราย
ไตรมาสและงบการเงินประจำ ป และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปดเผยงบการเงินดังกลาว รวมถึง ไมมีการนัดพบปะใหขอมูลจัด
ประชุมกลุมหรือตอบขอซักถามใด ๆ ที่เกี่ยวของกับผลประกอบการ ใหแกผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพยและสื่อมวลชน 
และใหถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่บริษัทกำ หนดดวย

4. ขอมูลเกี่ยวกับการจาย หรืองดจายเงินปนผล หรือการเปลี่ยนแปลงคูมือการจายเงินปนผลของบริษัท
5. ขอมูลเกี่ยวกับขอพิพาททางกฎหมายที่สำ คัญของ ADB
6. ขอมูลเกี่ยวกับการผลิต หรือหยุดการผลิตสินคาที่สำ คัญของ ADB
7. ขอมูลเกี่ยวกับคูมือ หรือกลยุทธในการดำ เนินธุรกิจของ ADB
8. ขอมูลการคาดการณเกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดำ เนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคต (Forward-Looking Informa-

tion) ของ ADB โดยเฉพาะขอมูลผลกำ ไรหรือขาดทุน
9. ขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ ADB ที่เห็นวาอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย หรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการลงทุน
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำ คัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ ใหเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได และมีกลไกการถวงดุลอำ นาจ โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจ
สอบทำ หนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
ดี ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับแนวทางของตลาดหลักทรัพยฯ และสำ นักงานคณะกรรมการกำ กับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของสำ นักงานคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สำ นักงาน ก.ล.ต.”) โดยการสอบถามขอมูลจากฝาย
บริหารสรุปไดวาจากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ ทั้ง 5 ดาน ไดแก

 1. การควบคุมภายใน (Control Environment)
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ในสภาพปจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ
และความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับแบบประเมินควบคุมภายในของสำ นักงาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ มีระบบ            
ที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพในการควบคุมและปองกันเรื่องการทำ ธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
ของบุคคลดังกลาว 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเขามาสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงาน ของบริษัทฯ โดยมี
การประสานงานกับผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผูบริหารบริษัทเกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินใหมีการ
เปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและเชื่อถือได เพื่อใหการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกำ หนดของตลาดหลักทรัพย กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำ เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะมีการจัดทำ 
รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและรายงานในรายงานประจําปีของบริษัทฯซึ่ง
รายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือ
ผูบริหารนำ ไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอำ นาจ รวมถึงการทำ ธุรกรรมกับบุคคลที่มีความขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยงอยางเพียงพอ

ในป 2560 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแตละไตรมาส หนวยงานตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีไดเขาประชุมนำ เสนอ
ผลการตรวจสอบดัวยตนเองและคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและตามกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ ดวยความรอบครอบ มีความอิสระและแสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมาโดยไมมีขอจำ กัดในการรับขอมูลและให
ความสำ คัญกับการกำ กับกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริษัทฯ แตงตั้งบริษัท ยูนีค แอดไวเซอร จำ กัด (“ยูนีค” หรือ “ผูตรวจสอบภายใน”) ซึ่งเปนสำ นักงานตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อ
ทำ หนาที่ตรวจสอบและประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในภาพรวม (Overview Audit)  ของบริษัทฯ และตรวจติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยผูตรวจสอบภายในจะจัดทำ รายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำ เสนอรายการการตรวจ
สอบภายในดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหบริษัทฯ ไดดำ เนินการแกไขและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุม
ภายใน ซึ่งจะนำ ไปสูการเสริมสรางการกำ กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ใหแกบริษัทฯในระยะยาวและจะสงเสริม
การดำ เนินงานของพนักงานและองคกรใหเปนไปตามแผนงานและบรรลุเปาหมายที่กำ หนดไวของฝายบริหารอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

การควบคุมภายใน
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ความเห็นของผูตรวจสอบภายในตอระบบการควบคุมภายใน
ในป 2560 หนวยงานตรวจสอบภายในไดเขาตรวจทานระบบควบคุมภายในรายไตรมาสโดยตรวจทานครอบคลุม 5 องคประกอบ
หลักของการควบคุมภายใน โดยบริษัทฯ ไดดำ เนินการและปฏิบัติตามนโยบายและระบบควบคุมภายในที่กำ หนดไวอยางเหมาะสมและ
สม่ำ เสมอในทุกประเด็น  โดยผูตรวจสอบภายในไดสรุปผลการตรวจสอบและนำ เสนอขอเสนอแนะ รวมทั้งไดหารือแนวทางการแกไขรวม
กับผูบริหารของบริษัทแลว และไดจัดทำ รายงานตามขอเท็จจริงที่ตรวจพบตามขอบเขตของงานที่ตกลงกัน โดยขอมูลตางๆ ที่ปรากฎใน
รายงานนั้นไดรวมถึงขอมูลที่ผูตรวจสอบภายในไดรับจากการสังเกตการณ สัมภาษฌและสอบถามจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน หัวหนา
งาน และผูบริหาร ผูซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับระบบงานตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อใหพบขอบกพรองที่สำ คัญของระบบควบคุมภายในและนำ 
กลับมาแกไขใหทันเวลา 

ทั้งนี้ วัตถุประสงคการตรวจสอบภายในทุกไตรมาสเพื่อใหผูบริหารของบริษัทฯสามารถดำ เนินการและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่ดี  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในและการดำ เนินการใหการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจวา

1. ระบบควบคุมภายในที่วางไว มีความเพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปฏิบัติไดจริง
2. ระบบควบคุมภายในมีการดำ เนินการอยางมีประสิทธิผล
3. ระบบควบคุมภายในไดมีการปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมทันเวลาและดำ เนินการสอดคลองกับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและกลุมผูมีสวนไดเสียทั้งหมดทั้งภายในองคกรและในสังคม ภายใตกรอบ
คูมือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตอตานการทุจริต โดยบริษัทฯ ไดยึดเอาแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม
ของกิจการที่กำ หนดโดยตลาดหลักทรัพยเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติสำ หรับผูบริหารและพนักงาน ซึ่งมีองคประกอบที่สำ คัญจะตอง
ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ 8 ขอดังตอไปนี้

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
2. การตอตานการทุจริต 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 
7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม ซึ่งไดจากการดำ เนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม 

และผูมีสวนไดเสีย

ความรับผิดชอบตอสังคม

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ยูนีค ซึ่งทำ หนาที่ในฐานะหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นั้น มีคุณสมบัติเหมาะ
สมเปนผูตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประวัติและประสบการณการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
มีความนาเชื่อถือ
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แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคม
นอกจากการประกอบกิจการทางการคาที่ไดมีการวางกรอบโครงสรางการดำ เนินงานที่โปรงใสและมีจรรยาบรรณพรอมๆ กับการ
มุงหวังใหธุรกิจมีการเจริญเติบโตอยางมั่นคง บริษัทฯ ยังตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวน
ไดเสียทั้งหมดทั้งภายในองคกรและในสังคม โดยใหความสำ คัญตอการมีสวนรวมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตและความ
เปนอยูที่ดีอยางยั่งยืน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติกำ หนดนโยบายดาน
ความรับผิดตอสังคม โดยมีหลักการปฏิบัติตามแนวกิจการเพื่อสังคมตามมาตรฐานสากล ภายใตกรอบคูมือจริยธรรมธุรกิจและแนว
ปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการตามที่ตลาดหลักทรัพยกำ หนดแนวปฏิบัติ 8 ประการ

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 
บริษัทฯ ประกอบกิจการอยูบนพื้นฐานความเปนธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตยสุจริตและสัมพันธภาพที่ดีระหวางกิจการ
ซึ่งรวมถึงบุคคลแตละบุคคลกับหนวยงานของรัฐ และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตอกิจการอื่นๆ รวมทั้งธุรกิจคูแขงอยาง
เปนธรรมดวยเชนกัน  บริษัทฯ ตระหนักดีวาการที่ธุรกิจจะเติบโตไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพนั้นจะตองดำ เนินงาน
ดวยความโปรงใสและมีระบบการดำ เนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดีโดย บริษัทฯ จะปฏิบัติตอลูกคา คูคา
อยางเปนธรรม ไมเรียกรองหรือรับผลประโยชนใดๆที่ไมชอบธรรมจากคูคา และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาขอ
ใดไมได บริษัทฯจะรีบแจงแกคูคาทราบลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและไมแสวงหาขอไดเปรียบโดยมิชอบเหนือคู
แขงทางธุรกิจ มุงเนนการแขงขันที่เสรีและเปนธรรมเพื่อประโยชนโดยรวมของสังคม ในสวนของตัวสินคา บริษัทฯมีการ
เปดใหลูกคา หรือคูคาของบริษัทฯสามารถทำ การรองเรียนเกี่ยวกับความไมสมบูรณของสินคา โดยบริษัทฯจะเปดเผย
ขาวสารขอมูลของสินคาทุกตัวของบริษัทฯ อยางถูกตองครบถวน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายอยางเครงครัดในการ
รักษาขอมูลของลูกคาที่บริษัทฯ ไดรับรูมาอันเนื่องมาจากการดำ เนินธุรกิจ โดยขอมูลดังกลาวจะตองเปนขอมูลที่ตาม
ปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผย เวนแตการเปดเผยนั้นเปนการเปดเผยตามหนาที่ทางกฎหมาย
บริษัทฯ ไมไดรับการรองเรียนจากลูกคาหรือคูคาใดๆ ในรอบป 2560 เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ไมเปนธรรม

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯไดมีการประกาศนโยบายและมาตรการและการดำ เนินการเพื่อปองกันตอตานการทุจริตอยางกวางขวางทั้ง
องคกร โดยบริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตอยางตอเนื่องและสนับสนุนใหผูบริหาร พนักงาน 
รวมถึงบุคคลตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทฯ และใหเล็งเห็นถึงความสำ คัญของ
กระบวนการตอตานการทุจริต โดยจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นอยางสม่ำ เสมอ 
ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติและขอกำ หนดในการดำ เนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ 
ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำ หนดของกฎหมาย  

จากการสื่อสารนโยบายในป 2560 เรื่องการตอตานการทุจริตและการแจงเบาะแสตางๆใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย
มีสวนรวมโดยการสงเอกสารหลักฐานโดยตรงถึงกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูอำ นวยการอาวุโสฝายการเงิน
และบัญชี ผูจัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคลล เลขานุการบริษัท โดยใชชองทางจดหมาย จดหมายลิเลคทรอนิค 
โทรศัทพหรือกลองรับความคิดเห็นตามสถานที่ตางๆที่บริษัทจัดหาไวใหเพื่อใหผูพบเห็นเบาะแสการทุจริตคอรรัปชั่น ได
รับความไมเปนธรรมในเรื่องตางๆ ตลอดปที่ผานมารวมถึงการตรวจสอบระบบควบคุมภายในทั้งจากหนวยงานตรวจ
สอบภายในและผูตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ ยังไมไดรับการแจงเบาะแสการทุจริตแตอยางใด
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ คัญของการเคารพปกปองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตอผูที่มีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปน
ระหวางพนักงานดวยกันเอง ชุนชน และสังคมรอบขาง โดยบริษัทฯใหความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษยซึ่งตอง
ไดรับการปฏิบัติดวยความเสมอภาพและเทาเทียมกัน ไมละเมิดสิทธิมนุษยชนไมวาในรูปแบบใดๆ ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะ
เปนเรื่องของความแตกตางทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ หรือสภาวะทางรางกาย ฯลฯ ไมใหธุรกิจ
ของบริษัทฯเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไมวาจะเปนการใชแรงงานเด็ก การใชกำ ลังบังคับแรงงาน
หรือการคุกคามทางเพศ เพื่อใหการเคารพสิทธิมนุษยชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมีการสงเสริมและ
เปดโอกาสใหพนักงาน ชุมชนและสังคมรวมกันแสดงความคิดเห็นหรือรองเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของตนหาก
มีการกระทำ ของบริษัทฯ หรือบุคคลากรในบริษัทฯที่เขาขายเปนการละเมิดสิทธิหรือสรางความเดือดรอนใหแกบุคคล
ใดๆ ในชุมชนและสังคม ทั้งนี้ผูพบเห็นเหตุการณดังกลาวสามารถรองเรียนผานการติดตอแผนกทรัพยากรบุคคลของ     
บริษัทฯ ได 
บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอยางเครงครัดและไมพบการแจงรองเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิหรือสราง
ความเดือดรอนใหกับบุคคลในองคกรหรือชุมชนแตอยางใด

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯ ยึดถือหลักในการปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันและเปนไปตามความคุมครองของ
กฎหมาย โดยบริษัทฯ มีการดำ เนินการตามกฎหมาย หลักจริยธรรมและเคารพในสิทธิสวนบุคคลเพื่อใหเกิดความมั่นคง
สงบสุข รวมถึงการสงเสริมโอกาสความกาวหนาในที่ทำ งาน พรอมทั้งจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมถึง
จัดใหมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน อาทิเชน การจัดใหมีสวัสดิการดานตางๆสำ หรับพนักงานตามที่
กฎหมายกำ หนด จัดใหมีการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำ งาน มาตรการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
และเสริมสรางใหพนักงานมีจิตสำ นักดานความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝกอบรม การแตงตั้งโยกยาย การใหรางวัลและ
การลงโทษพนักงานอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรมและถูกกฎหมาย และเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็น รอง
เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตอแผนกทรัพยากรบุคคล 
บริษัทฯ ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอยางเปนธรรม มีการสงเสริมใหความรูจัดอบรมทั้งภายนอกและภายในเพื่อให
พนักงานมีศักยภาพในการทำ งานเพิ่มขึ้น โดยในป 2560 บริษัทฯ ไมมีกรณีพิพาทแรงงานใด ๆ กับพนักงานในบริษัทฯ

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
• บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการประกอบธุรกิจโดยการผลิตสินคาใหมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใตหลักการดำ เนิน

งานดังตอไปนี้มุงมั่นที่จะพัฒนาสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
• ใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและผลิตภัณฑทั้งหมดของบริษัทฯตอลูกคาอยางถูกตอง เพียงพอเพื่อใหลูกคามีขอมูลใน

การตัดสินใจโดยปราศจากการกลาวอางเกินความจริงทั้งในการโฆษณาหรือการสื่อสารทางชองทางอื่นๆ กับ
ลูกคา

• ปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเรื่องของสินคาหรือการใหบริการหลังการขาย โดยไมเลือกปฏิบัติและไมเปดเผย
ขอมูลของลูกคา

• เปดโอกาสใหลูกคาสามารถแจงถึงปญหาที่เกิดจากสินคาหรือบริการที่ไมเหมาะสมเพื่อที่จะไดปรับปรุงแกไขสินคาให
แกลูกคา และบริษัทฯ สามารถนำ ขอมูลดังกลาวมาใชเพื่อพัฒนาสินคาและการใหบริการของบริษัทฯ ตอไปไดใน
อนาคต 

• วิจัยและพัฒนาสินคาและคุณภาพของสินคาอยางตอเนื่องเพื่อตรงตามความตองการของลูกคาและเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางธุกิจ

ในป 2560 บริษัทฯ ไมมีกรณีพิพาทกับลูกคาหรือผูบริโภคแตอยางใด 
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การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ ใหความสำ คัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบดวยความตระหนักวาบริษัทฯ เปนสวนหนึ่งของสังคมและมีความ
ประสงคที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กับชุมชนควบคูไปกับการดำ เนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการ
ประกอบธุรกิจโดยคำ นึงถึงสภาพสิ่งแวดลอมเปนสำ คัญ และกำ หนดใหมีการกำ จัดของเสียอยางมีประสิทธิภาพเพื่อไมกอให
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนขางเคียง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ 
มีจิตสำ นึกและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมผานการรณรงคภายในองคกรและกิจกรรมตางๆ โดยรณรงคให
มีการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ ใชสิ้นเปลืองนอยที่สุดและมีการนำ ทรัพยากรกลับมาใชใหม Reuse/Recycle เพื่อลด
ปริมาณขยะ พรอมมีมาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบตาง ๆ 
ในป 2560 บริษัทฯ จัดกิจกรรมและโครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะอยางถูกวิธี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
พนักงานทุกคนในบริษัทฯ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขยะประเภทตางๆ ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการคัดแยก
ขยะ วิธีการลดปริมาณขยะ การนำ ขยะกลับมาใชใหม และวิธีการกำ จัดขยะอยางถูกวิธี ทั้งนี้บริษัทฯไมไดรับรองเรียนใดๆ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมโดยรอบบริษัทฯ

การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักในความเปนสวนหนึ่งของชุมชนโดยมีนโยบายการดำ เนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมดวยการมุง
มั่นพัฒนาใหธุรกิจเจริญเติบโตอยางยั่งยืนควบคูไปกับการดูแลเอาใจใสสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของชุมชน บริษัทฯ มี
การวางแผนการดำ เนินงานเพื่อรับผิดชอบตอสังคม ดังตอไปนี้ใหการสนับสนุนดานการรับพนักงานจากชุมชน , เขารวม
กิจกรรมในชุมชน, ใหการสนับสนุนและชวยเหลือทุนทรัพยใหกับโรงเรียนและเด็กดอยโอกาสในชุมชน ตลอดจนถิ่นทุรกันดาน
ในตางจังหวัด เชนวัดทุงเหียน จังหวัดชลบุรี  โรงเรียนหนองน้ำ ขาวเจริญราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการรับผิดชอบ
ตอพนักงานภายใน ไดแก จัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี สวัสดิการหองพยาบาล สวัสดิการตรวจสุขภาพ
ประจำ ป และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำ หนดอยางเครงครัด

ในป 2560 บริษัทฯมีนโยบายเปดรับสมัครพนักงานในเขตชุมชนเปนอันดับตนๆ และรวมรับผิดชอบกับสังคม โดยจัด
กิจกรรม CSR ใหแกโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดทากระทุม จ.กาญจนบุรี ทำ การมอบชุดกีฬาและอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียน, 
ปรับปรุงหองเรียนชั้นอนุบาล , กิจกรรมสงเสริมการเกษตร, มอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนผูมีผลการเรียนดีและบริจาคเงิน
ทุนสนับสนุน

การนวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม
บริษัทฯ จะสนับสนุนใหมีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำ งานในองคกรและในระดับความรวมมือระหวางองคกร ซึ่ง
หมายถึงการทำ สิ่งตางๆ ดวยวิธีใหมๆ และใหรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตหรือแนวคิดเพื่อสรางมูลคา ทั้งนี้ จุดมุง
หมายของการเปนนวัตกรรมนั้นคือการสรางความเปลี่ยนแปลงในทางบวกเพื่อทำ ใหสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้น ดังนั้น การเผยแพรนวัตกรรมจึงถือเปนความรับผิดชอบตอสังคมอยางหนึ่ง ไมวาจะดวยวิธีการสื่อสารและเผยแพร
ใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียไดรับทราบทั้งทางตรงและทางออมหรือผานชองทางการสื่อสารตางๆ เพื่อใหมั่นใจไดวาผูมีสวนได
เสียของบริษัทฯ นั้นสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของบริษัทฯไดอยางทั่วถึง  
นอกจากที่กลาวมาขางตน บริษัทฯ จะดำ เนินการสรางความคิดหรือคนหาความรูใหมๆ ที่ตางไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
เคยรับรูมากอนโดยเปนความรูที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เพื่อกอใหเกิดประโยชน
แกบริษัทฯ หรือกอใหเกิดประโยชนแกสังคมในวงกวางตอไป
ผูบริหารไดประกาศนโยบายใหพนักงานทุกแผนก ฝาย ทั้งประเภทบุคคล หรือประเภททีม คิดคนสินคานวัตกรรม รวมถึง
กระบวนการใดๆที่สามารถลดตนทุน ทั้งขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ หรือสูตรการผลิตใหมๆ ไดรับการพิสูจนจนเปนที่ยอมรับ
และไดรับการยืนยันจากฝายพัฒนาธุรกิจ จะไดรับรางวัลและถาสามารถนำ ไปจดสิทธิบัตรไดจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
และไดเริ่มนโยบายนี้ตั้งแตเดือนมกราคม 2561 เปนตนไป
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กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After Process)
บริษัทฯ มุงเนนการดำ เนินธุรกิจไปพรอมกับใหความสำ คัญในการมีสวนรวมและสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ
ชุมชนและสังคม ในชวงเวลาที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมการทำ ประโยชนในการพัฒนาสังคมและสิ่ง
แวดลอมในทุกๆ ป โดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะใหพนักงานทุกคนมีจิตสานึกตอการพัฒนาสังคม มีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
บริษัทฯ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ถวายปจจัยถวายภัตตาหาร ปจจัย และสังฆทานตางๆ ณ วัดทุงเหียง จังหวัดชลบุรี โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใหแกผูบริหารและพนักงาน

กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย
บริษัทฯ จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนผูมีผลการเรียนดี และเลนเกมและมอบของขวัญ
ใหแกเยาวชน ณ วัดทุงเหียง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนและกระตุนให
พนักงานตระหนักถึงการมีสวนรวมในการทำ กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ จัดกิจกรรมมอบของใชและอุปกรณที่ใชประกอบการเรียน มอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนผูมีผลการเรียนดี 
ปรับปรุงสนามเด็กเลนของโรงเรียน และบริจาคเงินทุนสนับสนุนใหแกโรงเรียน ณ โรงเรียนบานหนองน้ำ ขาวเจริญราษฎร 
จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชน สงเสริมการเรียนการสอนและกระตุนให
พนักงานตระหนักถึงการมีสวนรวมในการทำ กิจกรรมเพื่อสังคม
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ในวันที่ 9 กันยายน 2560 บริษัทฯ จัดกิจกรรมมอบชุดกีฬาและอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียน ปรับปรุงหองเรียนชั้นอนุบาล 
กิจกรรมสงเสริมการเกษตร มอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียนผูมีผลการเรียนดี และบริจาคเงินทุนสนับสนุนใหแกโรงเรียน ณ 
โรงเรียนวัดทากระทุม จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชน สงเสริมการเรียนการ
สอนและกระตุนใหพนักงานตระหนักถึงการมีสวนรวมในการทำ กิจกรรมเพื่อสังคม

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 รวมกับบริษัทกรีน เอ็นเนอยี่ จำ กัด ในการนำ สิ่งของ  รวมบริจาคเงินเพื่อทำ นุบำ รุงโรงเรียน และ
ไปทำ กิจกรรมรวมกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลจำ นวน 37 คน รวมผูปกครองและครูอีก 50 คน  ณ ศูนยการเรียนชุมชนไทย
ภูเขา แมฟาหลวง บานปาไมแดง ต.กึ้ดชาง อ.แมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือสังคมและเด็กดอย
โอกาสในถิ่นทุรกันดาร
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กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาภายในองคกร
ตั้งแตป 2557 บริษัทฯ ไดมีการประกาศใชนโยบายอนุรักษพลังงาน และมีการปดปายระบุชั่วโมงการใชงานลงบนอุปกรณ
เครื่องใชสำ นักงานที่ใชไฟฟา รวมถึงไดจัดตั้งใหมีคณะทำ งานดานการจัดการพลังงานขึ้น โดยมีวัตุประสงคเพื่อใหการ
ดำ เนินงานดานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขอกำ หนดกฎหมาย เพื่อให
บริษัทฯ มีการใชทรัพยากรพลังงานขององคกรไดอยางตอเนื่องเหมาะสมกับธุรกิจและเทคโนโลยี

จากการใชนโยบายอนุรักษพลังงานตางๆ เชน การติดปายรณรงค , การลดใชพลังงานในชวงพักกลางวันและการติดตั้ง 
ทำ ใหปริมาณการใชพลังงานไฟฟา ในรอบป 2560 เมื่อเทียบเปนพลังงานความรอน ไมถึง 20 ลาน เมกะจูล/ป ยังอยูใน
เกณฑปกติตามเกณฑควบคุมของพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ประเภทโรงงานควบคุม     

จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีทุกปเพื่อเปนสวัสดิการใหแกพนักงานของบริษัทฯ 
ซึ่งบริษัทฯ จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษาในทุกป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมโอกาศทางการศึกษาให
แกครอบครัวของพนักงานซึ่งจะเปนการยกระดับความเปนอยูของพนักงานใหดีขึ้นในอนาคต และยังสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางพนักงานและบริษัทฯ

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ จัดกิจกรรมและโครงการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะอยางถูกวิธี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานทุกคน
ในบริษัทฯ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขยะประเภทตางๆ ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการคัดแยกขยะ วิธีการ
ลดปริมาณขยะ การนำ ขยะกลับมาใชใหม และวิธีการกำ จัดขยะอยางถูกวิธี ซึ่งจะเปนการลดประมาณขยะในบริษัทฯ ทำ ให
สภาพแวดลอมในเขตชุมชนดียิ่งขึ้น รวมถึงสงเสริมใหเกิดความสามัคคีในหมูพนักงานในการรวมกันบริหารจัดการขยะใน
แผนกและสวนงานของตน 
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จาการดำ เนินโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะอยางถูกวิธี พบทั้งสามโรงงานปฏิบัติไดเปนที่นาพอใจ  สวนใหญพนักงาน
ใหความรวมมือในการคัดแยกขยะ สงเสริมใหองคกรมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ในป 2561 บริษัทจะขยายไปทำ 
ระบบสิ่งแวดลอมเพื่อใหบริษัทมีสังคม สถานที่ทำ งานและสิ่งแวดลอมนาอยูเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคำ นึงถึงพื้นที่และชุมชนในประเทศที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย หรือจากภัยพิบัติตางๆ โดยบริษัทฯ 
จะดำ เนินการใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน เชน การรวมบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยน้ำ ทวมภาคใต 
เมื่อชวงตนป 2560 ที่ผานมา เปนตน
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บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท ซีพีแอล กรุป จำ กัด (มหาชน)

- ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำ หนายผลิตภัณฑหนังสำ เร็จรูปและผูผลิตและ
จำ หนายอุปกรณเซฟตี้ อุปกรณนิรภัยสวนบุคคล
- มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จำ นวน 1 ราย ไดแก นายมงคล 
เหลาวรพงศ
- มีผูถือหุน คือ นายมานิต วงษเจริญสิน นายภูวสิษฏ วงษเจริญสิน 
นายวิวัฒน วงษเจริญสินและนายสุวัชชัย วงษเจริญสิน ซึ่งเปนบุคคลใน
กลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ (กลุมครอบครัววงษเจริญสิน) ในสัดสวน
รอยละ 1.64  4.51 , 8.13 และ 4.90 ของทุนจดทะเบียนที่ชำ ระแลว
จำ นวน 418.89 ลานบาท ตามลำ ดับ

บริษัท ซี เอส รับเบอร อินดัสทรี่ จำ กัด
- ประกอบธุรกิจผลิต นำ เขาและสงออกผลิตภัณฑยาง
- มีผูถือหุน คือ นายมานิต วงษเจริญสิน นายภูวสิษฏ วงษเจริญสิน 
นายวิวัฒน วงษเจริญสินและนายสุวัชชัย วงษเจริญสิน ซึ่งเปนบุคคลใน
กลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ (กลุมครอบครัววงษเจริญสิน) ในสัดสวน
รอยละ 10.63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำ ระแลวจำ นวน 90 ลานบาท ตอทาน

บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำ กัด

- ประกอบธุรกิจซื้อขาย ใหเชา และรับจำ นำ อสังหาริมทรัพย 
- มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จำ นวน 1 ราย ไดแก นายมงคลเหลา
วรพงศ
- มีผูถือหุน คือ นายมานิต วงษเจริญสิน นายภูวสิษฏ วงษเจริญสิน 
นายวิวัฒน วงษเจริญสิน และนายสุวัชชัย วงษเจริญสิน ซึ่งเปนบุคคลใน
กลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ (กลุมครอบครัววงษเจริญสิน) ในสัดสวน
รอยละ 6.87 รอยละ 2.15 รอยละ 6.87 และ รอยละ 2.15 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชำ ระแลวจำ นวน 1,200 ลานบาท ตามลำ ดับ

บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส จำ กัด
(เดิมชื่อ “บริษัท รองเทาเซฟตี้ จำ กัด”)

- ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำ หนายรองเทาหนังแท หนังเทียม และ
สินคาเครื่องหนังทุกชนิด
- มีผูถือหุน คือ นายภูวสิษฏ วงษเจริญสิน นายวิวัฒน วงษเจริญ
สิน และนายสุวัชชัย วงษเจริญสิน ซึ่งเปนบุคคลในกลุมผูถือหุนใหญของ 
บริษัทฯ (กลุมครอบครัววงษเจริญสิน) ในสัดสวนรอยละ 12.19 รอย
ละ 14.38 และรอยละ 12.25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำ ระแลวจำ นวน 100 
ลานบาท ตามลำ ดับ

บริษัท ไทย ไวรริ่ง ซิสเต็ม จำ กัด

- ประกอบธุรกิจผลิตและจำ หนายกลองลวดตาขาย
- มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จำ นวน 1 ราย ไดแก นายวุฒิชัย 
วงษเจริญสิน
- มีผูถือหุน คือ นายมานิต วงษเจริญสิน นายภูวสิษฏ วงษเจริญสิน 
นายวิวัฒน วงษเจริญสิน และนายสุวัชชัย วงษเจริญสิน ซึ่งเปนบุคคลใน
กลุมผูถือหุนใหญของบริษัทฯ (กลุมครอบครัววงษเจริญสิน) ในสัดสวน
รอยละ 12.50 , 6.25 , 12.50 และ 7.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำ ระแลว
จำ นวน 72 ลานบาท ตามลำ ดับ

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแยงและลักษณะความสัมพันธ

บริษัทฯ มีการทำ รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ ไดแก กรรมการ ผูถือหุน ผูบริหาร และบริษัทที่
เกี่ยวของซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทฯ มีความสัมพันธเกี่ยวของกับกรรมการ ผูบริหารและผูถือ
หุนของบริษัทดังกลาว ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังนี้ 

รายการระหวางกัน
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บุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท ออล นิว วิชั่น จำ กัด

- ประกอบธุรกิจซื้อมาเพื่อจำ หนาย เชน สินคาเพื่อสุขภาพและความ
งาม สินคาแฟชั่น อุปกรณสำ นักงาน และเครื่องใชในบาน เปนตน โดย
มุงเนนการเสนอขายสินคาในระบบออนไลน (E-Commerce) เปนหลัก
- มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จำ นวน 1 ราย ไดแก นายหวัง วนา
ไพรสณฑ
- มีผูถือหุน คือ นายหวัง วนาไพรสณฑ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุน
รายใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 96.00  ของทุนจดทะเบียนที่
ชำ ระแลวจำ นวน 5 ลานบาท

บริษัท โชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำ กัด*
หมายเหตุ: บริษัท โชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) 
จำ กัด มิไดเปนบุคคลที่มีความขัดแยงตาม
นิยามประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กจ. 17/2551 
แตเปนการเปดเผยในลักษณะแจงใหทราบ 

- ประกอบธุรกิจขายสงยางพาราและพลาสติกขั้นตน
มีผูถือหุนใหญรวมกับ Showa Global Limited คือ Showa Ka-
sei Kogyo Company Limited ซึ่ง Showa Global Limited 
เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 3.33 ของทุน
จดทะเบียนที่ชำ ระแลวจำ นวน 300 ลานบาท

Vina Showa Company Limited*
หมายเหตุ: Vina Showa Company 
Limited มิไดเปนบุคคลที่มีความขัดแยงตาม
นิยามประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กจ. 17/2551 
แตเปนการเปดเผยในลักษณะแจงใหทราบ

- ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับพลาสติกมีผูถือหุนใหญ
รวมกับ Showa Global Limited คือ Showa Kasei Kogyo 
Company Limited ซึ่ง Showa Global Limited เปนผูถือหุน
ของบริษัทฯ โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 3.33 ของทุน จดทะเบียน
ที่ชำ ระแลวจำ นวน 300 ลานบาท

TVDI Vietnam Company Limited
- ประกอบธุรกิจจำ หนายอุปกรณเครื่องใชในครัวเรือน
- มีผูถือหุนคือบริษัท ออล นิว วิชั่น จำ กัด ซึ่งบริษัท ออล นิว วิชั่น 
จำ กัด มีผูถือหุน คือ นายหวัง วนาไพรสณฑ ซึ่งเปนกรรมการและ
ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 96.00 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชำ ระแลวจำ นวน 5 ลานบาท

นายหวัง วนาไพรสณฑ
- เปนกรรมการผูมีอำ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- เปนผูบริหารของบริษัทฯ โดยดำ รงตำ แหนงประธานเจาหนาที่บริหาร
- เปนเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 
11.07 ของทุนจดทะเบียนที่ชำ ระแลวจำ นวน 300 ลานบาท

นายภวัต วงศตั้งตระกูล
- เปนกรรมการผูมีอำ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- เปนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 3.70 
ของทุนจดทะเบียนที่ชำ ระแลวจำ นวน 300 ลานบาท

นางอุสา วงษเจริญสิน
- เปนอดีตผูบริหารของบริษัทฯ โดยดำ รงตำ แหนงผูอำ นวยการฝาย
บัญชีและการเงิน
- เปนภรรยานายรัตนชัย วงษเจริญสินและเปนมารดาของนายวุฒิชัย 
วงษเจริญสินซึ่งเปนกรรมการผูมีอำ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

2. รายละเอียดรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่บริษัทฯ เขาทำ รายการกับบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 
รายละเอียดดังนี้ 
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2.1 รายการที่เกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินคาของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – 

ธ.ค. 2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
บริษัท ซีพีแอล กรุป 
จำ กัด (มหาชน)
ขายสินคา
  รายไดจากการขาย
  ลูกหนี้การคา 

96,000
2,400

1,761,231
368,850

บริษัทฯขายกาว (Adhesives) และเม็ด
พลาสติกพีวีซี (PVC Compound) ใหกับให
กับบริษัท ซีพีแอล กรุป จำ กัด (มหาชน) โดย
มีราคาขายและอัตรากําไรที่สามารถเทียบ
เคียงไดกับบุคคลภายนอกและอัตรากำ ไรขั้น
ตนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑดังกลาว
ใหแกบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การทำ ธุรกรรม
ทางการคานี้เปนการดำ เนินธุรกิจตามปกติ 
โดยมีการกําหนดราคาขายซึ่งพิจารณา
ตามความเหมาะสมดานปริมาณการขายกับ
ราคาขาย และเงื่อนไขทางการคาเชนเดียว
กับลูกคารายอื่นๆ ทั้งนี้รายการที่เกิดขึ้น
ตั้งแตไตรมาสที่ 2 ป 2560 เปนตนของ
บริษัท ซีพีแอล กรุป จำ กัด (มหาชน) ได
รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แพงโกลิน 
เซฟตี้ โปรดักส จำ กัดไป จึงไดถูกนำ ไปแสดง
ในรายการขายสินคาและรายการลูกหนี้การ
คากับบริษัทฯจากเดิมซึ่งเปดเผยในรายการ
ระหวางกันกับบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ 
โปรดักส จำ กัด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วาการทำ รายการดังกลาวมีความสม
เหตุสมผล เนื่องจากเปนรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไปตาม
นโยบายการขายของบริษัทฯ ซึ่งราคา
ขายและอัตรากําไรขั้นต้นนี้สามารถ
เทียบเคียงไดกับราคาขายและอัตรา
กำ ไรขั้นตนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายกาวและ
เม็ดพลาสติกพีวีซี ดังกลาวใหแกบุคคล
ภายนอก และไมไดทำ ใหบริษัทฯ เสีย
ประโยชนแตอยางใด

บริษัท ซี เอส รับ
เบอร อินดัสทรี่ 
จำ กัด
ขายสินคา
  รายไดจากการขาย
  ลูกหนี้การคา

12,852
5,508

12,852
5,508

บริษัทฯ ขายทินเนอร (Thinner) ใหกับ 
บริษัท ซีเอส รับเบอร อินดัสทรี่ จำ กัด ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑที่พัฒนามาจากตัวทำ ละลาย 
(Solvent) ที่เปนวัตถุดิบหลักของสินคา
ประเภทกาว ทั้งนี้ ทินเนอรไมใชสินคาหลัก
ของบริษัทฯ แตเปนสินคาที่สามารถผลิตได
จากวัตถุดิบที่ใชผลิตกาว และสามารถสราง
รายไดเพิ่มเติมให บริษัทฯ โดยนอกจาก
บริษัท ซีเอส รับเบอร อินดัสทรี่ จำ กัด 
บริษัทฯ ยังมีการจำ หนายทินเนอรใหกับ
ลูกคาบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งราคาที่บริษัทฯ 
จำ หนายทินเนอรใหกับบริษัท ซี เอส 
รับเบอร อินดัสทรี่ จำ กัดเปนราคาขายที่
สามารถเทียบเคียงไดกับบุคคลภายนอกและ
มีอัตรากำ ไรขั้นตนที่เทียบเคียงไดกับอัตรา
กำ ไรขั้นตนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ
ดังกลาวใหแกบุคคลภายนอก และเทียบเคียง
ได้กับอัตรากําไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขาย
สินคาในกลุมผลิตภัณฑกาวและยาแนวทั่วไป 
ทั้งนี้ การทำ ธุรกรรมทางการคานี้เปนการ
ดำ เนินธุรกิจตามปกติ โดยมีกำ หนดราคา
ขายซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมดาน
ปริมาณการขายเทียบสัดสวนกับราคาขาย 
และเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับลูกคา
รายอื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วา การทำ รายการดังกลาวมีความสม
เหตุสมผล เนื่องจากเปนรายการธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ และสรางรายไดเพิ่ม
เติมจากการใชประโยชนจากวัตถุดิบที่
บริษัทฯใช โดยรายการดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขการคาทั่วไปตามนโยบาย
การขายของ บริษัทฯ ซึ่งสามารถเทียบ
เคียงไดกับบุคคลภายนอกและอัตรา
กำ ไรขั้นตนที่เทียบเคียงไดกับอัตรากำ ไร
ขั้นตนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายกาวดังกลาว
ใหแกบุคคลภายนอก ซึ่งไมไดทำ ให
บริษัทฯ เสียประโยชนแตอยางใด
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ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – 

ธ.ค. 2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
บริษัท เจริญสิน แอส
เสท จำ กัด

ขายสินคา
  รายไดจากการขาย
  ลูกหนี้การคา

96,000
2,400

1,761,231
368,850

บริษัทฯ ขายสีรองพื้น (Emulsion paint) 
ใหกับ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำ กัด 
(“เจริญสินแอสเสท”) เพียงรายเดียว 
เนื่องจากสีรองพื้นดังกลาวไมใชสินคาหลัก
ที่บริษัทฯ จำ หนายทั่วไป บริษัทฯ จึงไมได
จำ หนายใหกับลูกคารายอื่น และไมสามารถ
เทียบเคียงกับราคาขายสินคาทั่วไปของ
บริษัทฯ ได อยางไรก็ตาม วัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตสีรองพื้นคือตัวทำ ละลาย (Sol-
vent) ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการ
ผลิตกาว (Adhesive) ตามปกติ นอกจาก
นี้ การผลิตสีรองพื้นดังกลาวไมไดสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มกระบวนการ
ผลิตใดๆ ของบริษัทฯ ทั้งยังสามารถใช
เครื่องจักรที่มีอยู เดิมมาผลิตสีรองพื้นได 
บริษัทฯ จึงเห็นวาการผลิตสีรองพื้นดัง
กลาวเปนการเพิ่มโอกาสในการสรางรายได
ใหกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการจำ หนาย
สีรองพื้นดังกล่าวในราคาที่ต่ํากว่าราคา
ตลาดของสีรองพื้นที่มีจําหน่ายทั่วไปเล็ก
นอย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดปรับราคา
ขายที่มีอัตรากําไรขั้นต้นเทียบเคียงได้กับ
อัตรากําไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการขายสินค้า
ในกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยา
แนวทั่วไป ซึ่งเปนไปตามนโยบายการขาย
สินคาใหกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน ไดรับอนุมัติ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม 
2559 และมีการปรับใชตั้งแตนั้นเปนตนมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็น
ว่าการทํารายการดังกล่าวไม่ ได้ทํ า ให้
บริษัทฯ เสียประโยชนแตอยางใด เนื่องจาก
การขายสินคาดังกลาวมิไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตใดๆ ของบ
ริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังไดมีการกำ หนด
นโยบายการขายสินคาใหกับบุคคลเกี่ยวโยง
กันแลว ซึ่งไดรับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 
13 เดือนธันวาคม 2559 และมีการปรับใช
ตั้งแตนั้นเปนตนมา

บริษัท แพงโกลิน 
เซฟตี้ โปรดักส จำ กัด

ขายสินคา
  รายไดจากการขาย
  ลูกหนี้การคา

3,319,870

226,510

958,605
-

บริษัทฯ มีรายการขายสินคาประเภทกาว 
(Adhesives) และเม็ดพลาสติกพีวีซี (PVC 
Compound) ใหกับบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ 
โปรดักส จำ กัด โดยบางรายการมีราคา
ขายและอัตรากำ ไรขั้นตนต่ำ กวาการขายให
กับบุคคลภายนอก อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 
ไดปรับราคาขายที่มีอัตรากำ ไรขั้นตนเทียบ
เคียงได้กับอัตรากําไรขั้นต้นเฉลี่ยจากการ
ขายสินคาในกลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก
และกลุมผลิตภัณฑกาวทั่วไป ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายการขายสินคาใหกับบุคคลเกี่ยว
โยงกัน ไดรับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 
13 เดือนธันวาคม 2559 และมีการปรับใช
ตั้งแตนั้นเปนตนมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการ
ทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากรายการดังกลาวเปนรายการ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ มีเงื่อนไขทางการคา
ปกติและเปนไปตามนโยบายการขายสินคา
ใหกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน ซึ่งไดรับอนุมัติ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 เดือนธันวาคม 
2559 และมีการปรับใชตั้งแตนั้นเปนตนมา 
สำ หรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแตไตรมาสที่ 2 
เปนตนไประหวางบริษัทฯกับ บริษัท แพงโก
ลิน เซฟตี้ โปรดักส จำ กัด ไดถูกนำ ไปแสดง
ในรายการขายสินคาและรายการลูกหนี้การ
คาของบริษัท ซีพีแอล กรุป จำ กัด (มหาชน) 
เนื่องจากบริษัท ซีพีแอล กรุป จำ กัด 
(มหาชน) ไดรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท 
แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส จำ กัด
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ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – ธ.ค. 

2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
บริษัท ไทย ไวรริ่ง 
ซิสเต็ม จำ กัด
ขายสินคา
  รายไดจากการขาย
  ลูกหนี้การคา

1,694,400

-

2,004,000

-

บริษัทฯ มีรายการขายสินคาประเภทเม็ด
พลาสติกพีวีซี (PVC Compound) ที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งเปนสินคาที่สั่งผลิตโดย
เฉพาะใหกับบริษัท ไทย ไวรริ่ง ซิสเต็ม จำ กัด 
(“ไทย ไวรริ่ง ซิสเต็ม”) เพียงรายเดียว จึง
ไมสามารถเทียบเคียงกับราคาขายสินคา
ปกติของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ การผลิตสินคา
ดังกลาวไมไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มกระบวนการผลิตใดๆ ของบริษัทฯ 
อยางไรก็ตามอัตรากำ ไรจากการขายสินคา
ดังกลาวต่ำ กวาอัตรากำ ไรขั้นตนเฉลี่ยจาก
การขายสินคาเม็ดพลาสติกประเภทอื่น
ของบริษัทฯ เนื่องจาก  บริษัทฯ มีการ
ทดลองปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตสินคา
ดังกลาวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุน
การผลิต แตลูกคาไมสามารถนำ ไปใชงาน
ได จึงยังคงตองใชสูตรการผลิตเดิม แต
ราคาขายสินคาดังกลาวไดมีการตกลงระ
หวางบริษัทฯ และ ไทย ไวรริ่ง ซิสเต็ม ไป
แลวกอนเริ่มตนการผลิตจากใบสั่งซื้อเดือน
ธันวาคม 2559 และใหบริษัทฯทะยอยนำ 
สงในป 2560 จึงไมสามารถเปลี่ยนแปลง
ราคาขายได สงผลใหยังมีตนทุนการผลิต
สูงและมีอัตรากำ ไรขั้นตนต่ำ กวาอัตรากำ ไร
ขั้นตนเฉลี่ยของสินคาเม็ดพลาสติกประเภท
อื่น อยางไรก็ตามบริษัทฯไดสงสินคาครบ
ตามจำ นวนในใบสั่งซื้อเดิมเรียบรอยแลวและ
บริษัทฯ ไดปรับราคาขายใหมีอัตรากำ ไรขั้น
ตนเทียบเคียงกับอัตรากำ ไรขั้นตนเฉลี่ยจาก
การขายสินคาประเภทเม็ดพลาสติกทั่วไป
ของบริษัทฯ ในการขายครั้งตอไปแลว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีการขายสินคาประเภท
ดังกลาวใหแกบริษัท ไทย ไวรริ่ง ซิสเต็ม 
จำ กัด ตั้งแตเดือนกรกฎาคม ป 2560 
เปนตนมา โดยบริษัทฯไดทำ การปรับราคา
ขายเพื่อใหสามารถอางอิงไดกับอัตรากำ ไร
ขั้นตนเฉลี่ยจากการขายสินคาประเภทเม็ด
พลาสติกพีวีซีทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ เน้นย้ํ า ให้          
ผูบริหารและกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
มีสวนรวมในการตรวจสอบรายการระหวาง
กันดังกลาววาควรจำ หนายในราคาขายที่มี
อัตรากำ ไรขั้นตนเทียบเคียงไดกับอัตรากำ ไร
ขั้นตนเฉลี่ยจากการขายสินคาประเภทเม็ด
พลาสติกพีวีซีอื่นของบริษัทฯ และใหเปนไป
ตามนโยบายการขายสินคาใหกับบุบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งไดรับอนุมัติโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
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ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – ธ.ค. 

2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
บริษัท ออล นิว วิชั่น 
จำ กัด
ขายสินคา
  รายไดจากการขาย
  ลูกหนี้การคา

277,305
-

-

-

บริษัทฯ มีรายการขายสินคาประเภทซิลิโคน 
(Silicone) ซึ่งอยูในกลุมสินคาประเภทกาว
และยาแนว (Adhesive and Sealant) 
ใหกับ บริษัท ออล นิว วิชั่น จำ กัด โดยมี
ราคาขายที่สามารถเทียบเคียงไดกับบุคคล
ภายนอกและอัตรากําไรขั้นต้นที่เทียบเคียง
ไดกับอัตรากำ ไรขั้นตนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขาย
สินคาประเภทดังกลาวใหแกบุคคลภายนอก 
ทั้งนี้ การทำ ธุรกรรมทางการคานี้เปนการ
ดำ เนินธุรกิจตามปกติ โดยมีการกำ หนด
ราคาขายซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสม
ดานปริมาณการขายเทียบสัดสวนกับราคา
ขาย และเงื่อนไขทางการคาเชนเดียวกับ
ลูกคารายอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการ
ทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเปนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
โดยรายการดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขการ
คาทั่วไปตามนโยบายการขายของ บริษัทฯ 
ซึ่งราคาขายและอัตรากำ ไรขั้นตนนี้สามารถ
เทียบเคียงไดกับราคาขายและอัตรากำ ไรขั้น
ตนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายสินคาประเภทกาว 
(Adhesive) ดังกลาวใหแกบุคคลภายนอก 
ซึ่งไมไดทำ ใหบริษัทฯ เสียประโยชนแตอยาง
ใด

บริษัท แพงโกลิน 
เซฟตี้ โปรดักส จำ กัด

ขายสินคา
  รายไดจากการขาย
  ลูกหนี้การคา

230,405

19,089

79,496
-

บริษัทฯ ซื้ออุปกรณนิรภัยจาก บริษัท แพง
โกลิน เซฟตี้ โปรดักส จำ กัด เพื่อใชเปน
อุปกรณนิรภัยภายในโรงงานผลิตของ 
บริษัทฯ โดยเปนราคาที่สามารถเทียบเคียง
ไดกับราคาที่ซื้อจากคูคารายอื่น โดยฝาย
จัดซื้อเปนผูเปรียบเทียบราคาตามนโยบาย
จัดซื้อของบริษัทฯ และนำ เสนอผูบริหาร
อนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการ
ทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยรายการดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขการคาทั่วไปและตามนโยบายจัด
ซื้อของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาการ
ทำ รายการลักษณะเดียวกันกับคูคารายอื่น

บริษัท ซีพีแอล กรุป 
จำ กัด (มหาชน)
ขายสินคา
  รายไดจากการขาย
  ลูกหนี้การคา

-

-

12,379

3,929

บริษัทฯ ซื้ออุปกรณนิรภัยจาก บริษัท           
ซีพีแอล กรุป จำ กัด (มหาชน) เพื่อใชเปน
อุปกรณนิรภัยภายในโรงงานผลิตของบ
ริษัทฯ ซึ่งเดิมเปนการซื้อกับบริษัท แพงโกลิน 
เซฟตี้ โปรดักส จำ กัดกอนการเขาควบรวม
กิจการ โดยเปนราคาที่สามารถเทียบเคียง
ไดกับราคาที่ซื้อจากคูคารายอื่น โดยฝาย
จัดซื้อเปนผูเปรียบเทียบราคาตามนโยบาย
จัดซื้อของบริษัทฯ และนำ เสนอผูบริหาร
อนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการ
ทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจาก เปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยรายการดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขการคาทั่วไปและตามนโยบายจัด
ซื้อของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาการ
ทำ รายการลักษณะเดียวกันกับคูคารายอื่น
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ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – ธ.ค. 

2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
TVDI Vietnam 
Company Limited
ขายสินคา
  รายไดจากการขาย
  ลูกหนี้การคา

616,790
597,648

3,959,666

-

บริษัทฯ มีรายการขายสินคาประเภทกาว 
(Adhesive) ใหแก TVDI Vietnam Com-
pany Limited (“TVDI Vietnam”) เพื่อ
นำ ไปจำ หนายตอในประเทศเวียดนาม เนื่อง
จากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่นา
สนใของตลาดรองเทาในประเทศเวียดนาม
ซึ่งมีความตองการอยูมาก โดยในป 2559 
จนถึงไตรมาส 1 ป 2560 บริษัทฯ มีการ
จำ หนายสินคาใหแก TVDI ซึ่งมีราคาขาย
ที่สามารถเทียบเคียงไดกับบุคคลภายนอก
และมีอัตรากําไรขั้นต้นที่ เทียบเคียงได้กับ
อัตรากำ ไรขั้นตนเฉลี่ยที่บริษัทฯ ขายสินคา
ประเภทดังกลาวใหแกบุคคลภายนอก ซึ่ง
การทำ ธุรกรรมทางการคานี้เปนการดำ เนิน
ธุรกิจตามปกติ อยางไรก็ตาม หลังจาก
การทำ ตลาดมาระยะหนึ่ง บริษัทฯ พบวา
ตลาดรองเทาในประเทศเวียดนามเปนตลาด
ที่มีการแขงขันที่สูง และบริษัทฯ ซึ่งเปนผูขาย
รายใหม จึงจำ เปนตองทำ การตลาดโดยการ
ลดราคา และคงคุณภาพสินคาที่ดีไวเพื่อให
สามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดเวียดนาม
ได จึงทำ ใหในไตรมาส 2 และ 3 ป 2560 
บริษัทฯ ขายสินคาใหแก TVDI Vietnam 
มูลคา 2,724,793 บาท ในราคาขายและ
อัตรากําไรที่ต่ํากว่าการขายให้แก่ลูกค้า
ทั่วไปเพื่อทําให้สินค้าที่จําหน่ายสามารถ
แขงขันในตลาดเวียดนามได ทั้งนี้จากการ
ประชุมรวมกันของผูบริหาร บริษัทฯ ได
ตัดสินใจที่จะยุติการทํารายการซื้อขาย
ระหวางกันกับ TVDI Vietnam Compa-
ny Limited โดยนำ เสนอตอที่ประชุมกรรม
การบริษัทฯ ในเดือนสิงหาคมที่ผานมา เพื่อ
มิใหบริษัทฯเสียประโยชน โดยรายการซื้อ
ขายที่เกิดขึ้นลาสุดเปนรายการซื้อขายใน
เดือนกรกฎาคม 2560 และปจจุบันจาย
ชำ ระคาสินคาเรียบรอยแลวทั้งจำ นวน   

คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็น
วา การที่บริษัทฯ ขายสินคาใหแก TVDI 
Vietnam Company Limited ในงวด
ไตรมาส 3 ป 2560ในราคาขายและ
อัตรากําไรที่ต่ํากว่าที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไป 
เพื่อจะสรางตราสินคาของบริษัทฯ ใหติด
ตลาดเวียดนามนั้น จากการที่ฝายบริหาร
พิจารณาหยุดรายการดังกลาวเปนการ
ถาวร โดยรายการสงมอบสินคาสุดทายสิ้น
สุดเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯมิไดมี
รายการขายเพิ่มเติมอีก
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดกำ ชับถึง
ความเขมงวดในการซื้อขายสินคาระหวางบ
ริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของ 
จะตองไมเปนรายการที่บริษัทฯเสียประโยชน 
โดยมีราคาที่เทียบเคียงไดกับลูกคารายอื่น 
และมีอัตรากำ ไรที่เทียบเคียงไดกับอัตรากำ ไร
เฉลี่ยของธุรกิจนั้นๆ
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2.2 รายการที่เกี่ยวกับคาเชาและคาบริการขนสงของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – ธ.ค. 

2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
บริษัท ออล นิว วิชั่น 
จำ กัด
คาบริการเชาโกดัง
สินคา
รายไดอื่น
ลูกหนี้การคา

184,854
-

-
-

บริษัทฯ มีรายรับคาบริการเชาโกดังสินคา
จาก บริษัท ออล นิว วิชั่น จำ กัด โดยมี
ระยะเวลาเชา 1 ป 4 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 
กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ในอัตราและคาเชาบริการรวม
จำ นวน 22,500 บาทตอเดือน ซึ่งอัตรา
คาเชาและคาบริการเปนราคาที่ใกลเคียง
กับราคาตลาดในสัญญาเชาทั่วไปบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีลักษณะการ
เชาที่ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 
ได้ดําเนินการยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าว
ไปตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จึงไม
ปรากฎรายไดจากคาบริการดังกลาวตั้งแต
ไตรมาส 3 ป 2559 เปนตนมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
รายการดังกลาวเปนรายการเกี่ยวกับ
สินทรัพยหรือบริการในอดีตซึ่งสิ้นสุดแลว 
ณ ปจจุบัน โดยบริษัทฯ ไดรับประโยชนจาก
การใหเชาโกดังสินคาจากบริษัท ออล นิว 
วิชั่น จำ กัด และเห็นวาอัตราคาเชาที่บริษัทฯ 
ไดรับเปนอัตราที่สมเหตุสมผล

บริษัท ออล นิว วิชั่น 
จำ กัด
คาบริการขนสงสินคา
รายไดอื่น
ลูกหนี้การคา

1,119
-

-
-

บริษัทฯ มีรายรับคาบริการขนสงเอกสาร
ใหกับ บริษัท ออล นิว วิชั่น จำ กัด ซึ่งเปน
ไปตามนโยบายคาบริการขนสงสินคาตาม
อัตราคาบริการกับลูกคาทั่วไป โดยบริษัทฯ 
มีการกำ หนดอัตราคาขนสงภายในประเทศ 
จําแนกตามประเภทรถบรรทุกน้ําหนักที่
บรรทุก ระยะทางและเขตพื้นที่สงสินคาเปน
ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการ
ทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเปนไปตามนโยบายคาบริการขนสง
สินคาตามอัตราคาบริการที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีการเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นตามจริงตามระยะทางและอัตราคา
บริการที่กำ หนด ดังนั้น การเขาทำ รายการ
นี้จึงสมเหตุสมผลและไมไดทำ ใหบริษัทฯ เสีย
ประโยชนแตอยางใด 
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2.3 รายการค้ำ ประกันของบริษัทฯ และบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
และ 2560 รายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ มีรายการคาประกันเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยโดยกรรมการบริษัท ไดแก นายหวัง วนาไพรสณฑ และ 
นายภวัต วงศตั้งตระกูล รายละเอียดดังนี้ 

ผูค้ำ ประกัน
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – 

ธ.ค. 2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
1. นายหวัง วนาไพร
สณฑ
2. นายภวัต วงศตั้ง
ตระกูล

258,319

258,319

-

-

บริษัทฯ มีผูค้ำ ประกันเงินกูยืมจากธนาคาร
พาณิชย ดังนี้
1) ธนาคารกสิกรไทย 
2) ธนาคารไทยพาณิชย 
3) ธนาคารทหารไทย 
4) ธนาคารเมกะสากลพาณิชย 
การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินดังกลาวมี
ผูค้ำ ประกันจำ นวน 2 รายไดแก นายหวัง 
วนาไพรสณฑ และนาย ภวัต วงศตั้งตระกูล 
เนื่องจากมีความจําเป็นที่ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนวงเงินสิน
เชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใชในการดำ เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข
ของธนาคารพาณิชย ทั้งนี้ การค้ำ ประกัน
ดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทนการเข้าค้ํา
ประกันรอยละ 0.1 ของยอดคงคาง ณ สิ้น
งวด วันที่ 31 ธันวาคมของแตละป ซึ่งผล
ตอบแทนดังกลาวไดรับมติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 อยางไร
ก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ 
จึงพิจารณาจะยกเลิกการใหผลตอบแทนดัง
กลาว โดยป 2559 จะเปนปสุดทายที่มีการ
จายผลตอบแทนดังกลาวและจะพิจารณา
การจายจากยอดสินเชื่อคงคางในปบัญชี 
ณ สิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
ซึ่งมีมูลคา 516,637,763 บาท และได
ทำ การจายคาตอบแทนดังกลาวไปในเดือน
ธันวาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการ
ค้ําประกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเปนการทำ ธุรกรรมเพื่อสนับสนุน
การดำ เนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดย
การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อเปนเงิน
ทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคลองในกิจการ
และมีเงื่อนไขจำ เปนที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
การขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน โดยกำ หนดใหมีผูค้ำ ประกัน
จำ นวน 2 รายไดแกนายหวัง วนาไพรสณฑ 
และ นายภวัต วงศตั้งตระกูล ดังนั้น การเขา
ทำ รายการนี้จึงสมเหตุสมผลและเปนไปเพื่อ
ประโยชนของบริษัท 
อยางไรก็ตาม จากแผนการเขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึง
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ที่ 3/2559 เพื่ออนุมัติยกเลิกการจายคา
ตอบแทนกรรมการค้ําประกันดังกล่าวและ
ดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนการค้ําประกัน
ครั้งสุดทายดังกลาวไปในเดือนธันวาคม 
2559 จากยอดคงคางสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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2.4 การจายเงินชดเชยเกษียณอายุของผูบริหารและการจายคาตอบแทนพิเศษในฐานะผูกอตั้งบริษัทฯ ใหกับผู
บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 รายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – 

ธ.ค. 2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
นายภวัต วงศตั้ง
ตระกูล
ผลตอบแทนพิเศษใน
ฐานะผูกอตั้งบริษัทฯ
คาใชจายบริหาร 
เจาหนี้ผลตอบแทน
พิเศษในฐานะผูกอตั้ง
บริษัทฯ

-

4,000,000

-
-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2558 ไดอนุมัติการจายผลตอบแทน
พิเศษใหกับนายภวัต วงศตั้งตระกูลในฐานะ
ผูกอตั้งบริษัทฯ ซึ่งไดสรางคุณประโยชนให
กับบริษัทฯ ในหลายดานมายาวนานจนถึง
ปจจุบัน ทั้งนี้ รายการดังกลาวปรากฏเปน
คาใชจายในงบการเงินป 2558 แลวทั้ง
จำ นวน และดำ เนินการจายในป 2558 และ
ป 2559 จำ นวน 6.00 ลานบาท และคง
คางการจายในปจจุบันจำ นวน 4.00 ลาน
บาท โดยในป 2559 บริษัทฯ มีรายการ
ยอดยกมาของเจาหนี้อื่นจำ นวน 4.00 ลาน
บาท อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ อยู
ระหวางการเตรียมตัวเขาจดทะเบียนเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย บริษัทฯ ดำ เนินการจายผล
ตอบแทนดังกลาวเสร็จสิ้นแลวในไตรมาส 1 
ป 2560 โดยจะไมปรากฎรายการจายผล
ตอบแทนพิเศษดังกลาวอีกในอนาคต

รายการดังกลาวเปนเปนรายการที่เกิดขึ้น
กอนที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการ
แตงตั้งขึ้น อยางไรก็ตามคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนการจายคาตอบแทนใหกับผูกอตั้ ง
บริษัทฯ ในฐานะที่ไดสรางคุณประโยชนใหกับ  
บริษัทฯ อยางมากในหลายดานมายาวนาน
ตั้ ง แต่ ริ เ ริ่ มดํ า เนินธุ รกิ จจนถึ งปั จจุบัน 
นอกจากนั้นรายการดังกลาวไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2558 แลว คณะกรรมการตรวจสอบจึง
เห็นวารายการดังกลาวจึงสมเหตุสมผล

นายหวัง วนาไพร
สณฑ
ผลตอบแทนพิเศษใน
ฐานะผูกอตั้งบริษัทฯ
คาใชจายบริหาร 
เจาหนี้ผลตอบแทน
พิเศษในฐานะผูกอตั้ง
บริษัทฯ

-

10,000,000

-
-

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2558 ไดอนุมัติการจายผลตอบแทน
พิเศษใหกับนายหวัง วนาไพรสณฑในฐานะ
ผูกอตั้งบริษัทฯ ซึ่งไดสรางคุณประโยชนให
กับบริษัทฯ ในหลายดานมายาวนานจนถึง
ปจจุบัน ทั้งนี้ รายการดังกลาวปรากฏเปน
คาใชจายในงบการเงินป 2558 แลวทั้ง
จำ นวน แตยังคงการคางจายในปจจุบัน 
โดยในป 2559 บริษัทฯ มีรายการยอด
ยกมาของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
จำ นวน 10.00 ลานบาท อยางไรก็ตาม
เนื่องจากบริษัทฯ อยูระหวางการเตรียม
ตัวเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ 
ดําเนินการจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวเสร็จ
สิ้นแลวในไตรมาส 1 ป 2560 โดยจะไม           
ปรากฎรายการจายผลตอบแทนพิเศษดัง
กลาวอีกในอนาคต

รายการดังกลาวเปนเปนรายการที่เกิดขึ้น
กอนที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการ
แตงตั้งขึ้น อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนการจายคาตอบแทนใหกับผูกอตั้ ง
บริษัทฯ ในฐานะที่ไดสรางคุณประโยชนใหกับ  
บริษัทฯ อยางมากในหลายดานมายาวนาน
ตั้ ง แต่ ริ เ ริ่ มดํ า เนินธุ รกิ จจนถึ งปั จจุบัน 
นอกจากนั้นรายการดังกลาวไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2558 แลว คณะกรรมการตรวจสอบจึง
เห็นวารายการดังกลาวจึงสมเหตุสมผล
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ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – 

ธ.ค. 2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
นางอุสา วงษเจริญ
สิน

เงินชดเชยเกษียณ
อายุ
คาใชจายในการ
บริหาร
เจาหนี้อื่น

1,800,000

-

-

-

ตามที่บริษัทฯ ไดรับจดหมายแจงการลา
ออกของนางอุสา วงษเจริญสิน ผูบริหาร 
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงินของบริษัทฯ โดยมีผลในวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 นั้น ตามกฎหมายแรงงาน
และขอบังคับการทำ งานของบริษัทฯ กรณี
พนักงานซึ่งมีอายุงานเกินกวา 10 ปขึ้น
ไป และครบกำ หนดเกษียณอายุตามเกณฑ
ของบริษัทฯ ลาออกจากบริษัทฯ บริษัทฯ 
จะตองจายเงินชดเชยเกษียณอายุใหกับ
พนักงานดังกลาวเปนจำ นวน 10 เดือน โดย
พิจารณาจากเงินเดือนจำ นวนสุดทายกอน
การลาออก ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณา
จายเงินชดเชยดังกลาวใหกับนางอุสา วงษ
เจริญสินไปในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
รายการดังกลาวเปนรายการปกติของ
ธุรกิจ เนื่องจากเปนการจายคาตอบแทน
ชดเชยกรณีเกษียณอายุของพนักงานตา
มกฏหมายแรงงานและขอบังคับการทำ งาน
ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึง
เห็นวารายการดังกลาวจึงสมเหตุสมผล

นางอุสา วงษเจริญ
สิน

ผลตอบแทนพิเศษใน
ฐานะผูกอตั้งบริษัทฯ
คาใชจายบริหาร 
เจาหนี้ผลตอบแทน
พิเศษในฐานะผูกอตั้ง
บริษัทฯ

10,000,000

10,000,000

-
-

ตามที่นางอุสา วงษเจริญสิน ซึ่งเปนผู
บริหารของ บริษัทฯ ไดแจงลาออกจากการ
เปนผูบริหารของบริษัทฯ โดยจะมีผลในวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น บริษัทฯ เห็น
วานอกเหนือจากการเปนผูบริหารของบ
ริษัทฯ แลวนั้น นางอุสา วงษเจริญสินยังเปน
ผูรวมกอตั้งบริษัทฯ รวมกับนายหวัง วนา
ไพรสณฑและนายภวัต วงศตั้งตระกูล ซึ่ง
ไดสรางคุณประโยชนใหกับบริษัทฯ ในหลาย
ดานมายาวนานจนถึงปจจุบัน  บริษัทฯ จึง
เห็นสมควรจะจายผลตอบแทนพิเศษในฐานะ
ผูกอตั้งบริษัทฯ ใหกับนางอุสา วงษเจริญสิน 
จำ นวน 10.00 ลานบาทเชนเดียวกันกับ
ผูกอตั้งบริษัทฯ อีก 2 ทานดังกลาวและได
ดำ เนินการจายผลตอบแทนจำ นวนดังกลาว
เสร็จสิ้นแลวในไตรมาส 1 ป 2560 โดยจะ
ไมปรากฎรายการจายผลตอบแทนพิเศษดัง
กลาวอีกในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบมีความ เห็น
ว า ก า ร จ า ยค า ต อบ แ ทนพิ เ ศ ษ ใ ห กั บ                     
นางอุสา วงษเจริญสินซึ่งเปนหนึ่งในผูรวม
กอตั้งบริษัทฯ เปนการจายคาตอบแทนใน
ฐานะที่ไดสรางคุณประโยชนใหกับบริษัทฯ 
อยางมากในหลายดานมายาวนานตั้งแต
ริเริ่มดำ เนินธุรกิจจนถึงปจจุบัน  ทั้งนี้ ใน
อดีต บริษัทฯ ไดมีการอนุมัติการจายคา
ตอบแทนในรายการลักษณะดังกลาวใหกับผู
กอตั้ง บริษัทฯ อีก 2 ทาน ไดแก นายหวัง 
วนาไพรสณฑ และนายภวัต วงศตั้งตระกูล 
ไปในป 2558 เชนกัน คณะกรรมการตรวจ
สอบจึงเห็นวารายการดังกลาวจึงสมเหตุสม
ผล
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2.5 รายการระหวางกันกับบริษัท โชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำ กัด และ Vina Showa Company Limited ซึ่งมิไดเปนบุคคลที่
มีความขัดแยงตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่กจ. 17/2557 แตเปนการเปดเผยในลักษณะ
แจงใหทราบ

ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – 

ธ.ค. 2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
บริษัท โชวะ โกลบอล 
(ประเทศไทย) จำ กัด
ขายสินคา
รายไดจากการขาย
ลูกหนี้การคา

18,468,594

3,883,409

20,843,374

10,689,572

ในการผลิตเม็ดพลาสติกทางการแพทย 
ชนิดมาตรฐานพิเศษ (Medical grade) ณ 
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 โดย MOU ดัง
กลาวมีเงื่อนไขตางๆ ดังนี้
2.1) ปริมาณและราคาในการซื้อวัตถุดิบ
จากโชวะ (ประเทศไทย)
2.2) ราคาขายจากการที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อ
ขายกลับใหโชวะ (ประเทศไทย)
2.3) มีการกำ หนดระยะเวลา (Timeline) ที่
ชัดเจนของแผนธุรกิจ
2.4) กลุมลูกคาเปาหมายและเปาหมาย
ปริมาณการผลิตในแตละป ซึ่งจะมีการ
พิจารณาและทบทวนใหมทุกป โดยคณะ
กรรมการบริษัท สำ หรับการพิจารณารวม
กันระหวางผูบริหารของบริษัทฯ กับโชวะ 
(ประเทศไทย) ในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผาน
มา เห็นควรใหปรับปรุงวิธีการคิดราคาขาย
ระหวางบริษัทฯกับโชวะ (ประเทศไทย) เปน
ดังนี้ กรณีการขายสินคาปกติ (ใชในกรณี
ปริมาณการสั่งซื้อตั้งแต 1,000 กิโลกรัม 
ใหทำ การกำ หนดราคาสินคาตามปกติ โดย
ปรับราคาเพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับอัตรากำ ไร
ขั้นตนที่บริษัทฯไดรับจากลูกคารายอื่นๆ
กรณีการขายสินคาตัวอยาง (ใชในกรณี
ปริมาณการสั่งซื้อต่ำ กวา 1,000 กิโลกรัม 
บริษัทฯจะทำ การกำ หนดอัตราคาบริการใน
การผลิตสินคาตัวอยางเปนชั่วโมง (กำ หนด
อัตราขั้นต่ำ  4 ชั่วโมง) โดยชั่วโมงการผลิต
จะอางอิงจากอัตราตนทุนคาแรงงานและ
โสหุยในการผลิตจริง สำ หรับวัตถุดิบ จะ
ทำ การกำ หนดราคาแยกจากคาบริการ 
และการผลิตสินคาตัวอยางใหกับโชวะฯ จะ
ตองไดรับการอนุมัติราคาขายและ/หรือ
อัตราคาบริการ จากผูบริหารของ บริษัทฯ 
เรียบรอยแลว ดังนั้น อัตรากำ ไรขั้นตนใน
ไตรมาสที่ 4 สำ หรับการจำ หนายสินคา
รวมคาบริการที่เกี่ยวของ จึงเทียบเคียงได
กับลูกคารายอื่นๆของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังนี้
1) การทำ รายการขายเม็ดพลาสติกพีวีซี
แบบนิ่มสำ หรับผลิตสายไฟ สายเคเบิ้ล (Wire 
and Cable) ดังกลาว มีบางรายการที่
อัตรากำ ไรขั้นตนในการขายดังกลาวต่ำ กวา
อัตรากําไรขั้นต้นเฉลี่ยของสินค้าประเภท
เม็ดพลาสติกพีวีซี ซึ่งไมสมเหตุสมผลและ
ไมเปนประโยชนแกบริษัทฯ  ดังนั้นภายหลัง
จากการปรับปรุงวิธีการคิดราคาขายระ
หวางบริษัทฯ กับโชวะ (ประเทศไทย) ซึ่งเริ่ม
บังคับใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไป 
บริษัทฯควรจำ หนายสินคาในราคาขายที่มี
อัตรากำ ไรขั้นตนเทียบเคียงไดกับอัตรากำ ไร
ขั้นตนเฉลี่ยจากการขายสินคาประเภทเม็ด
พลาสติกพีวีซีอื่นของบริษัทฯ และใหเปนไป
ตามนโยบายการขายสินคาใหกับบุบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งไดรับอนุมัติโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 
2) สำ หรับรายการขายตัวอยางสินคาเม็ด
พลาสติกทางการแพทย ชนิดมาตรฐาน
พิเศษ (Medical grade) ที่บริษัทฯ ผลิต
เฉพาะใหกับโชวะ (ประเทศไทย) เพียงราย
เดียว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่าการทําธุรกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อการวิจัยและพัฒนาในดานการผลิต
สินคาประเภทเม็ดพลาสติกทางการแพทย 
ชนิดมาตรฐานพิเศษ (Medical grade) 
เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับองคความรู (Know-
how) ใหมที่สามารถนำ มาตอยอดธุรกิจ
ใหมในอนาคตซึ่งเปนประโยชนกับบริษัทฯ 
อยางไรก็ตาม จากการพิจารณา Mem-
orandum Of Understanding (MOU) 
ที่มีการลงนามระหวาง  บริษัทฯ กับโชวะ 
(ประเทศไทย) 
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ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – 

ธ.ค. 2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
ในการผลิตเม็ดพลาสติกทางการแพทย 
ชนิดมาตรฐานพิเศษ (Medical grade) ณ 
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 
โดย MOU ดังกลาวมีเงื่อนไขตางๆ ดังนี้
2.1) ปริมาณและราคาในการซื้อวัตถุดิบ
จาก โชวะ (ประเทศไทย)
2.2) ราคาขายจากการที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อ
ขายกลับใหโชวะ (ประเทศไทย)
2.3) มีการกำ หนดระยะเวลา (Timeline) ที่
ชัดเจนของแผนธุรกิจ
2.4) กลุมลูกคาเปาหมายและเปาหมาย
ปริมาณการผลิตในแตละป ซึ่งจะมีการ
พิจารณาและทบทวนใหมทุกป โดยคณะ
กรรมการบริษัท สำ หรับการพิจารณารวม
กันระหวางผูบริหารของบริษัทฯ กับโชวะ 
(ประเทศไทย) ในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผาน
มา เห็นควรใหปรับปรุงวิธีการคิดราคาขาย
ระหวางบริษัทฯกับโชวะ (ประเทศไทย) เปน
ดังนี้ กรณีการขายสินคาปกติ (ใชในกรณี
ปริมาณการสั่งซื้อตั้งแต 1,000 กิโลกรัม 
ใหทำ การกำ หนดราคาสินคาตามปกติ โดย
ปรับราคาเพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับอัตรากำ ไร
ขั้นตนที่บริษัทฯไดรับจากลูกคารายอื่นๆ
กรณีการขายสินคาตัวอยาง (ใชในกรณี
ปริมาณการสั่งซื้อต่ำ กวา 1,000 กิโลกรัม 
บริษัทฯจะทำ การกำ หนดอัตราคาบริการใน
การผลิตสินคาตัวอยางเปนชั่วโมง (กำ หนด
อัตราขั้นต่ำ  4 ชั่วโมง) โดยชั่วโมงการ
ผลิตจะอางอิงจากอัตราตนทุนคาแรงงาน
และโสหุยในการผลิตจริง สำ หรับวัตถุดิบจะ
ทำ การกำ หนดราคาแยกจากคาบริการและ
การผลิตสินคาตัวอยางใหกับโชวะฯ จะตอง
ไดรับการอนุมัติราคาขายและ/หรืออัตราคา
บริการ จากผูบริหารของบริษัทฯ เรียบรอย
แลว ดังนั้น อัตรากำ ไรขั้นตนในไตรมาสที่ 4 
สำ หรับการจำ หนายสินคารวมคาบริการที่
เกี่ยวของ จึงเทียบเคียงไดกับลูกคารายอื่นๆ
ของบริษัทฯ

ฉบับเดิมแลว พบวา เปนรายการที่ไมสมเหตุ
สมผล และทำ ใหบริษัทฯเสียประโยชน ดังนั้น
บริษัทฯจึงควรมีการปรับราคาขายระหวา
งบริษัทฯกับโชวะ (ประเทศไทย) ใหมตามที่ได
นำ เสนอกับโชวะ (ประเทศไทย) ลงนามฉบับ
แกไข และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
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ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – 

ธ.ค. 2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
บริษัท โชวะ โกลบอล 
(ประเทศไทย) จำ กัด

ซื้อสินคา
ตนทุนขาย
เจาหนี้การคา

2,603,204

1,240,831

3,669,571

883,351

จากรายการขายสินคาเม็ดพลาสติกทั้ง 
2 ประเภทขางตนใหแก โชวะ (ประเทศไทย) 
บริษัทฯ ไดซื้อวัตถุดิบในการผลิต
เม็ ดพลาสติ กพี วี ซี ซึ่ ง มี รู ป แบบที่ โ ชว ะ 
(ประเทศไทย) กำ หนดใหซื้อ ณ ราคานั้นๆ 
จากโชวะ (ประเทศไทย) โดยทางบริษัทฯ จะ
นำ มาคิดเปนตนทุนรวมกับคาใชจายในการ
ผลิตและกําหนดราคาขายเม็ดพลาสติก
ที่ขายกลับใหกับ โชวะ (ประเทศไทย) โดย
พิจารณาจากอัตรากำ ไรขั้นตนที่บริษัทฯ จะ
ไดรับเปนหลัก
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดลงนามใน Mem-
orandum Of Understanding (MOU) 
กับ โชวะ (ประเทศไทย) ในการผลิตเม็ด
พลาสติกทางการแพทย ชนิดมาตรฐาน
พิเศษ (Medical grade) โดยกำ หนดใหมี
เงื่อนไขตางๆ เชน ปริมาณและราคาในการ
ซื้อวัตถุดิบจาก โชวะ (ประเทศไทย) ราคา
ขายจากการที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อขายกลับให 
โชวะ (ประเทศไทย) ซึ่งจะมีการทบทวนและ
พิจารณาใหมทุกปโดยคณะกรรมการบริษัท 
และมีการกำ หนดระยะเวลา (Timeline) ที่
ชัดเจนของแผนธุรกิจดังกลาว รวมถึงมี
การกำ หนดวาในอนาคตบริษัทฯ จะไดสิทธิ
ในการสั่งซื้อวัตถุดิบกับผูผลิตและจำ หนาย 
(Supplier) วัตถุดิบดังกลาวโดยตรง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการ
ทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเป็นการดําเนินธุรกิจปกติของ    
บริษัทฯ โดยเปนการซื้อวัตถุดิบเฉพาะมา
เพื่อใชในการผลิตตามคำ สั่งซื้อของบริษัทฯ 
ซึ่งธุรกรรมนี้เปนธุรกรรมเพื่อวัตถุประสงค
สำ หรับการวิจัยและพัฒนาในดานการผลิต
สินคาประเภทเม็ดพลาสติกทางการแพทย 
ชนิดมาตรฐานพิเศษ (Medical grade) 
เพื่อใหบริษัทฯ ไดรับองคความรู (Know-
how) ใหมที่สามารถนำ มาตอยอดธุรกิจใน
อนาคต อยางไรก็ตาม จากการพิจารณา 
Memorandum Of Understanding 
(MOU) ที่มีการลงนามระหวางบริษัทฯ กับ 
โชวะ (ประเทศไทย) แลว คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นใหบริษัทฯยึดถือขอ
กำ หนดใน MOU ดังกลาว และปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด

บริษัท โชวะ โกลบอล 
(ประเทศไทย) จำ กัด

คาขนสงสินคา
รายไดอื่น
ลูกหนี้การคา

76,459
6,156

156,546
-

บริษัทฯ มีรายรับคาบริการขนสงสินคา
ใหกับโชวะ  (ประเทศไทย) ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายคาบริการขนสงสินคาตามอัตรา
คาบริการกับลูกคาทั่วไป โดยบริษัทฯ มี
การกําหนดอัตราค่าขนส่งภายในประเทศ 
จําแนกตามประเภทรถบรรทุกน้ําหนักที่
บรรทุก ระยะทางละเขตพื้นที่สงสินคาเปน
ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการ
ทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 
เนื่องจากเปนไปตามนโยบายคาบริการขนสง
สินคาตามอัตราคาบริการที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีการเรียกเก็บคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นตามจริงตามระยะทางและอัตราคา
บริการที่กำ หนด ดังนั้น การเขาทำ รายการ
นี้จึงสมเหตุสมผลและไมไดทำ ใหบริษัทฯ เสีย
ประโยชนแตอยางใด
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ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – 

ธ.ค. 2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
บริษัท โชวะ โกลบอล 
(ประเทศไทย) จำ กัด

คาบริการเชาโกดัง
สินคา
รายไดอื่น
ลูกหนี้การคา

164,160

-

164,160

-

บริษัทฯ มีรายรับคาเชาโกดังและคาเชา
คลังสินคา ขนาด 76 ตร.ม. จากโชวะ 
(ประเทศไทย) โดยมีระยะเวลาเชาโกดังและ
คลังสินคาตามสัญญาเชา 1 ป 6 เดือน 
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราและคาเชา
บริการรวมจำ นวน 13,680 บาทตอเดือน 
ซึ่งสัญญาเชาดังกลาวมีการตอสัญญา
ทุกป โดยอัตราคาเชาและคาบริการเปน
ราคาตลาดที่ใกลเคียงกับอัตราคาเชาที่มี
การใหเชาในพื้นที่อื่นในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู โดยมีลักษณะการเชาพื้นที่และการใช
ประโยชนที่ใกลเคียงกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา 
การทำ รายการดังกลาวเปนการใชประโยชน
จากสินทรัพยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได
รับประโยชนจากการใหเชาโกดังสินคาจาก  
โชวะ (ประเทศไทย) และเห็นวาอัตราคาเชาที่  
บริษัทฯ ไดรับเปนอัตราที่สมเหตุสมผล การ
ทำ รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผล 
อยางไรก็ตาม หากมีการตอสัญญาจากวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยังคงตอง
พิจารณาระยะเวลาและอัตราการปรับขึ้นคา
เชาที่เหมาะสมโดยใชอัตราใกลเคียงกับการ
ปรับอัตราคาเชาทั่วไปตามสัญญาเชาใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปูตามนโยบายการทำ 
รายการระหวางกันของบริษัทฯ 

บริษัท โชวะ โกลบอล 
(ประเทศไทย) จำ กัด

คาบริการเชาอาคาร
สำ นักงาน
รายไดอื่น
ลูกหนี้การคา

48,000
-

48,000
-

บริษัทฯ มีรายรับคาเชาอาคารสำ นักงาน 
ขนาด 25.74 ตร.ม. จาก โชวะ 
(ประเทศไทย) โดยมีระยะเวลาเชาโกดังและ
คลังสินคาตามสัญญาเชา 1 ป 3 เดือน 
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราและคาเชา
บริการรวมจำ นวน 4,000 บาทตอเดือน 
ซึ่งสัญญาเชาดังกลาวมีการตอสัญญาทุก
ป โดยอัตราคาเชาและคาบริการเปนราคา
ตลาดที่ใกลเคียงกับอัตราคาเชาที่มีการให
เชาในพื้นที่อื่นในนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
โดยมีลักษณะการเชาที่ใกลเคียงกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา 
การทำ รายการดังกลาวเปนการใชประโยชน
จากสินทรัพยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได
รับประโยชนจากการใหเชาอาคารสำ นักงาน
จาก โชวะ (ประเทศไทย) และเห็นวาอัตราคา
เชาที่บริษัทฯ ไดรับเปนอัตราที่สมเหตุสมผล 
การทํารายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุ
สมผล อยางไรก็ตาม หากมีการตอสัญญา
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยัง
คงตองพิจารณาระยะเวลาและอัตราการ
ปรับคาเชาที่เหมาะสมโดยใชอัตราใกลเคียง
กับการปรับอัตราคาเชาทั่วไปตามสัญญา
เชาในนิคมอุตสาหกรรมบางปูตามนโยบาย
การทำ รายการระหวางกันของบริษัทฯ

บริษัท โชวะ โกลบอล 
(ประเทศไทย) จำ กัด

คาบริการเปลี่ยน
ถุงและขายพาเลท
พลาสติก
รายไดอื่น
ลูกหนี้การคา

3,969
-

318
-

ในไตรมาส 1 ป 2559 บริษัทฯ มีรายรับ
จากคาบริการเปลี่ยนถุงสินคา ใหแก โช
วะ (ประเทศไทย) รวมเปน 3,651.00 บาท 
เนื่องจาก โชวะ (ประเทศไทย) ตองการ
ให เปลี่ ยนจากถุ งที่ ใชบรรจุสินค า แบบ
เดิมเปนถุงใหมที่ตรงตามลักษณะที่ โชวะ 
(ประเทศไทย) กำ หนดซึ่งใชสำ หรับการบรรจุ
สินคาเม็ดพลาสติกทางการแพทย ชนิด
มาตรฐานพิเศษ (Medical grade) โดย
คิดราคาจากตนทุนและคาใชจายที่เกิดขึ้น 
บวกกับอัตราคาแรงของพนักงานในการให
บริการดังกลาว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการ
ทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสม
ผล เนื่องจากการขายสินคาดังกลาวไมได
ทำ ใหบริษัทฯ เสียประโยชนแตอยางใด อีก
ทั้ง รายไดดังกลาวเปนจำ นวนเงินที่ไมมีนัย
สำ คัญและไมไดเปนรายการจากธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ

 



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำ กัด (มหาชน)                           

129

ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – 

ธ.ค. 2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
ในไตรมาส 4 ป 2559 และไตรมาส 1 ป 
2560  บริษัทฯ มีรายรับจากการขายพา
เลทพลาสติกตัวใหญใหแก โชวะ (ประเทศไทย) 
จำ นวน 2 แผน มูลคา 158.88 บาทตอ
แผน รวมเปน 317.76 บาท ซึ่งราคาดัง
กลาวเปนราคาขายซากวัสดุเนื่องจากพา
เลทพลาสติกดังกลาวเปนของที่ถูกใชงาน
โดยปกติอยูแลว และบริษัทฯ ทำ การขาย
คูกับสินคาประเภทเม็ดพลาสติกที่บริษัทฯ 
ขายใหกับโชวะ (ประเทศไทย) เพื่อใชสำ หรับ
เปนที่วางสินคาประเภทเม็ดพลาสติกในโกดัง
สินคาของโชวะ (ประเทศไทย) 

บริษัท โชวะ โกลบอล 
(ประเทศไทย) จำ กัด

คาบริการเชาอาคาร
สำ นักงาน
รายไดอื่น
ลูกหนี้การคา

48,000
-

48,000
-

บริษัทฯ มีรายรับคาเชาอาคารสำ นักงาน 
ขนาด 25.74 ตร.ม. จากโชวะ (ประเทศไทย) 
โดยมีระยะเวลาเชาโกดังและคลังสินคาตาม
สัญญาเชา 1 ป 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 
กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ในอัตราและคาเชาบริการรวม
จำ นวน 4,000 บาทตอเดือน ซึ่งสัญญา
เชาดังกลาวมีการตอสัญญาทุกป โดย
อัตราคาเชาและคาบริการเปนราคาตลาด
ที่ใกลเคียงกับอัตราคาเชาที่มีการใหเชาใน
พื้นที่อื่นในนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมี
ลักษณะการเชาที่ใกลเคียงกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา 
การทำ รายการดังกลาวเปนการใชประโยชน
จากสินทรัพยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได
รับประโยชนจากการใหเชาอาคารสำ นักงาน
จาก โชวะ (ประเทศไทย) และเห็นวาอัตราคา
เชาที่บริษัทฯ ไดรับเปนอัตราที่สมเหตุสมผล 
การทํารายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุ
สมผล อยางไรก็ตาม หากมีการตอสัญญา
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ยัง
คงตองพิจารณาระยะเวลาและอัตราการ
ปรับคาเชาที่เหมาะสมโดยใชอัตราใกลเคียง
กับการปรับอัตราคาเชาทั่วไปตามสัญญา
เชาในนิคมอุตสาหกรรมบางปูตามนโยบาย
การทำ รายการระหวางกันของบริษัทฯ

บริษัท โชวะ โกลบอล 
(ประเทศไทย) จำ กัด

คาสงออกสินคา
คาใชจาย
เจาหนี้บริการ

-
-

109,646
-

บริษัทฯ มีคาใชจายสงออกสินคาไปยัง
ประเทศฮองกงใหกับโชวะ (ประเทศไทย) 
เนื่องจากเดิม บริษัทฯ มีการขายสินคาเม็ด
พลาสติกใหแกโชวะ (ประเทศไทย) โดยรวมคา
ขนสงเขาไปในราคาขายแลว แตมีรายการ
ที่ โชวะ (ประเทศไทย) ไดจายชำ ระคาขนสง
นั้นไปกอน โชวะ (ประเทศไทย) จึงเรียกชำ ระ
ค่าขนส่งสินค้าที่ทําการส่งไปให้ลูกค้าต่าง
ประเทศดังกลาวกลับมายังบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาใน
รายการครั้งตอไป บริษัทฯ ควรชำ ระคา
ขนสงสินคาดังกลาวตามขอตกลงทางการ
คาที่กำ หนดไว โดยชำ ระคาขนสงสินคาใหแก
บริษัทขนสงโดยตรง
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ลักษณะรายการ
มูลคารายการระหวางกัน 

(บาท) ความจำ เปนและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบม.ค. – 

ธ.ค. 2559
ม.ค. – ธ.ค. 

2560
Vina Showa 
Company Limited
ขายสินคา
รายไดจากการขาย
ลูกหนี้การคา

60,761
-

-
-

บริษัทฯ มีการขายวัตถุดิบไปยัง Vina 
Showa Company Limited (“Vina 
Showa”) ในประเทศเวียดนามเพื่อใหผลิต
ตัวอยางสินคาประเภทเม็ดพลาสติก (PVC 
Compound) สำ หรับประโยชนในการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรในการผลิต
สินคาประเภทเม็ดพลาสติก (PVC Com-
pound) จาก Vina Showa เนื่องจาก 
Vina Showa มีเทคโนโลยีเครื่องจักรที่
สามารถผลิตเม็ดพลาสติกแบบอัตโนมัติ 
(Fully-automated) ซึ่งทันสมัยกวาขอ
งบริษัทฯ ที่ยังเปนเครื่องจักรประเภทกึ่ง
อัตโนมัติ (Semi-automated) โดยบริษัทฯ 
ไดบันทึกคาวัตถุดิบที่นำ สงไปในราคาตนทุน
ของวัตถุดิบนั้นรวมทั้งจํานวนค่าขนส่ง
สินคาระหวางประเทศกับ Vina Showa 
โดยบันทึกเปนรายการขายระหวางบริษัทฯ
กับ Vina Showa 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการ
ทํารายการดังกล่าวเป็นการทํารายการที่
กอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ ในดานการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรในการ
ผลิตสินคาหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลดี
กับบริษัทฯ ในอนาคตและวัตถุดิบที่สงไป
ผลิตตัวอยางสินคาดังกลาวเปนปริมาณที่
ไมมีนัยสำ คัญ อีกทั้ง ราคาขายวัตถุดิบที่
นำ ไปผลิตสินคาตัวอยางดังกลาวเปนราคา
ตนทุนของวัตถุดิบนั้นๆ และคาขนสงที่
บริษัทฯ เรียกเก็บจาก Vina Showa เปน
อัตราคาขนสงระหวางประเทศที่เกิดขึ้นจริง 
จึงไมทำ ใหบริษัทฯ เสียประโยชนแตอยางใด

Vina Showa 
Company Limited
ซื้อสินคา
สินคาคงเหลือ
เจาหนี้การคา

54,043
54,043

-
-

จากรายการขายวัตถุดิบขางตนใหแก Vina 
Showa Company Limited เพื่อการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร จึงไดมี
การใชวัตถุดิบบางชนิดจาก Vina Showa 
รวมในกระบวนการผลิตดวย เชน ตัวทำ 
ละลาย (Solvent) โดยภายหลังการผลิต
สินคาตัวอยางดังกลาว Vina Showa ได
สงสินคาตัวอยาง (Sample) ดังกลาวจาก
กลับมายังบริษัทฯ จากประเทศเวียดนาม 
เพื่อใหบริษัทฯ นำ มาใชในการวิจัยและพัฒนา
ตอ Vina Showa จึงมีการเรียกเก็บคาใช
วัตถุดิบของ Vina Showa ในการผลิต 
คาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางการผลิตและการ
ทดลองสินคาระหวางการวิจัยและพัฒนา 
รวมถึงคาขนสงสินคาระหวางประเทศจาก
การที่ Vina Showa สงสินคาตัวอยางดัง
กลาวกลับมายังประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการ
ทํารายการดังกล่าวเป็นการทํารายการที่
กอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ ในดานการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรในการ
ผลิตสินคาหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะสงผลดี
กับบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้ง ราคาวัตถุดิบ 
คาใชจายและคาขนสงสินคาระหวางประเทศ
ที่ Vina Showa เรียกเก็บกับบริษัทฯ 
เปนการเรียกเก็บตามตนทุนวัตถุดิบ  คาใช
จาย และอัตราคาขนสงระหวางประเทศที่เกิด
ขึ้นจริงและเปนปริมาณที่ไมมีนัยสำ คัญ 
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3. ความจำ เปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 แบงการทำ รายการออกเปน 5 กลุม ไดแก 
1. รายการธุรกิจปกติ หมายความวา รายการทางการคาที่บริษัทหรือบริษัทยอยกระทำ เปนปกติเพื่อประกอบกิจการ เชน ซื้อขายสินคา การให

บริการ ซื้อสินคาเพื่อนำ ไปขายตอเปนตน
2. รายการสนับสนุนรายการปกติ เชนรายการทางการคาซึ่งบริษัทที่อยูในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทมักจะมีการทำ รายการเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติ 

อาทิเชน การซื้ออุปกรณนิรภัย เปนตน
3. รายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ปและไมสามารถแสดงไดวามีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ เชน การไดมาหรือจำ หนายไปซึ่งสินทรัพย การให/รับบริการ การลงทุน/ขายเงินลงทุนในกิจการ เปนตน 
5.  รายการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน หมายความวา การใหหรือการรับความชวยเหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ำ ประกัน 

การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิ้น รวมถึงพฤติการณอื่นทำ นองเดียวกัน เปนตน

4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ รายการระหวางกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ไดมีมติกำ หนดนโยบายและขั้นตอนการทำ รายการระหวางกันของบ
ริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงหรือบุคคลที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหการทำ รายการเปนไปอยางโปรงใสและเปนการรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คำ สั่งหรือขอกำ หนดของคณะกรรมการกำ กับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ผูบริหารหรือผูมีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขารวมในการอนุมัติการทำ รายการระหวางกันดังกลาวได ใน
กรณีที่กฎหมายกำ หนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม เพื่อพิจารณา
และใหความเห็นในการทำ รายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำ รายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป 
และการทำ รายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ใหมีหลักการดังนี้

การทำ รายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป   
การทำ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ไดแก การขายสินคาและการใหบริการ การใหเชาโกดังสินคาและการ
ใหบริการขนสงสินคาจะตองมีขอตกลงทางการคาที่มีราคาและเงื่อนไขการคาที่เปนธรรม สามารถเทียบเคียง ราคาตลาดหรือ ถา
ไมมีราคาตลาดใหเปรียบเทียบใหเทียบราคาโดย อิงเกณฑ ผลิตภัณฑในกลุมเดียวกันและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน โดย
ไดอนุมัติในหลักการใหคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติหลักการโดยกำ หนดกรอบใหฝายจัดการดำ เนินการในการทำ ธุรกรรม
ดังกลาวได ทั้งนี้ ฝายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำ เนินการไดตามปกติภายใตหลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
อนุมัติ และจัดทำ รายงานสรุปการทำ ธุรกรรมดังกลาวที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ผานมา เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คำ 
สั่งหรือขอกำ หนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงปฏิบัติตามขอกำ หนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทำ รายการ
เกี่ยวโยงกัน 

การทำ รายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป       
การทำ รายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขโดยทั่วไป ในกรณีที่เปนการทำ รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภายใตอำ นาจ
อนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารของฝายงานตนเรื่องที่เกี่ยวของ เชน ฝายขาย ฝายการตลาด ฝายบัญชี ฝายปฏิบัติ
การ จะตองนำ เสนอรายละเอียด ลักษณะรายการ ความจำ เปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการตรวจสอบกอน และนำ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทำ รายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และหากหุน
สามัญของบริษัทฯ ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในแบบแสดง
รายการขอมูลประจำ ป (แบบ 56-1) และรายงานประจำ ปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑและกฎหมายวาดวยหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คำ สั่งหรือขอกำ หนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดวยกรรมการอิสระ จำ นวน 3 ทาน ดังนี้
1. นายเจษฎาวัฒน  เพรียบจริยวัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางมณพิไลย  นรสิงห  กรรมการตรวจสอบ
3. นายมงคล  เหลาวรพงศ  กรรมการตรวจสอบ

ไดปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยในรอบป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรายไตรมาส เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ โดยมีขอสรุปดัง
ตอไปนี้

• การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำ ป กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได
ใหความสำ คัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอโดยเฉพาะรายการที่
เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

• ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ
เหมาะสมและเพียงพอตอการดำ เนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทมีการจัดทำ แผนตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบรายไตรมาส

• ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบของบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหนาที่และอำ นาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให
สอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติกับหลักการกำ กับกิจการที่ดีและขอกำ หนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ             
สำ นักงานคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

• ทบทวนนโยบายการกำ กับดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายเผยแพรขอมูล นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น
นโยบายการใหความคุมครองผูใหขอมูลและการสอบสวนเรื่องรองเรียน เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานและขอกำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำ นักงานคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจัดใหมีการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงใหเห็นวาคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทและมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาใหเปนไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำ กับตลาดทุนและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกำ หนด เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสม
ผล โปรงใสและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ ดวยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผลดังเชนที่ทำ 
กับบุคคลภายนอกทั่วไป

• คณะกรรมการตรวจสอบไดกำ กับดูแลใหการดำ เนินธุรกิจเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำ หนด
ของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท สำ หรับป 2561 นี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหแตงตั้งนางมัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 และ/หรือ นายยุทธ
พงศ สุนทรินคะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10604 และ/หรือ นายสุเมธ แจงสามสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
9362 ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ กัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยการแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชีขึ้น
อยูกับการอนุมัติของผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำ ป 2561 นี้

นายเจษฎาวัฒน  เพรียบจริยวัฒน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะหและคำ อธิบายของฝายจัดการ
ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำ เนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแลว

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ปรับปรุงใหม)

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
สินทรัพยหมุนเวียน
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  ลูกหนี้การคา
  ลูกหนี้อื่น 
  สินคาคงเหลือ

 
40.61
364.5
24.46
213.24

 
4.28
38.45
2.58
22.49

 
38.02
374.68
29.03
266.57

 
3.55
34.94
2.71

24.86

 
72.42
315.96
42.82
319.04

 
6

26.16
3.55
26.42

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 642.82 67.8 708.31 66.05 750.24 62.12
สินทรัพยไมหมุนเวียน
  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
  สินทรัพยไมมีตัวตน
  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

 
-

292.12
0.34
11.85
0.97

 
-

30.81
0.04
1.25
0.1

 
-

355.21
0.64
7.27
0.97

 
-

33.12
0.06
0.68
0.09

 
-

447.73
0.43
8.42
0.93

 
-

37.07
0.04
0.7
0.08

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 305.28 32.2 364.08 33.95 457.51 37.88
รวมสินทรัพย 948.1 100 1,072.39 100 1,207.75 100
หนี้สินหมุนเวียน
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
ธนาคาร
  เจาหนี้การคา
  เจาหนี้อื่น
  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนที่ครบ  
กำ หนดชำ ระภายในหนึ่งป
  หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกำ หนด  
ชำ ระภายในหนึ่งป
  คาตอบแทนพิเศษสำ หรับผูกอตั้งบริษัทคางจาย
  ภาษีเงินไดคางจาย
  เจาหนี้ตราสารอนุพันธ
  เงินปนผลคางจาย

329.89
209.83
44.97
16.9
-
8

11.98
0.64
-

34.79
22.13
4.74
1.78
-

0.84
1.26
0.07
-

 
415.73
238.92
39.73
13.4
0.95
24

9.24
0.46
-

 
38.77
22.28
3.7
1.25
0.09
2.24
0.86
0.04

-

 
277.46
212.27
44.12
14.9
1.01
0
3

1.76
-

 
22.97
17.58
3.65
1.23
0.08
0

0.25
0.15
0

รวมหนี้สินหมุนเวียน 622.21 65.63 742.43 69.23 554.52 45.91
หนี้สินไมหมุนเวียน
  หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
  คาตอบแทนพิเศษสำ หรับผูกอตั้งบริษัทคางจาย
  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

 
-
10

17.75
25.26

 
-

1.05
1.87
2.66

 
4.3
-

4.35
23.75

 
0.4
-

0.41
2.21

 
3.29
-

39.45
25.6

 
0.27
0

3.27
2.12

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 53.01 5.59 32.4 3.02 68.34 5.66
รวมหนี้สิน 675.22 71.22 774.82 72.25 622.86 51.57
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งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแลว

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ปรับปรุงใหม)

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
สวนของผูถือหุน
  ทุนจดทะเบียน
  ทุนที่ชำ ระแลว
  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
  สวนเกินทุนจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
  กำ ไรสะสม
  จัดสรรแลวสำ รองตามกฎหมาย
  ยังไมไดจัดสรร
  องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

 
210
210
2.01
-
 
5.6

55.27
-

 
 

22.15
0.21
-
 

0.59
5.83
-

 
210
210
2.01
0.31
 

7.33
77.92

 

 
 

19.58
0.19
0.03
 

0.68
7.27
 

 
300
300

202.2
0.31
 

12.56
71.14

 

 
 
 
 
 
 
 

5.89

รวมสวนของผูถือหุน 272.88 28.78 297.57 27.75 584.89 48.43
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 948.1 100 1,072.39 100 1,207.75 100

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตรวจสอบแลว

ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
(ปรับปรุงใหม)

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขาย 1,434.38 98.21 1,411.78 98.79 1,372.41 99.14
ตนทุนขาย -1,174.59 80.42 -1,125.58 78.76 -1,159.51 83.76
กำ ไรขั้นตน 259.79 17.79 286.19 20.03 212.9 15.38
รายไดอื่น 26.18 1.79 15.63 1.09 11.87 0.86
กำ ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ -4.04 0.28 1.73 0.12 3.36 -0.24
กำ ไรกอนคาใชจาย 281.92 19.3 303.56 21.24 228.13 16.48
คาใชจายในการขาย -92.63 6.34 -88.36 6.18 -89.53 6.47
คาใชจายในการบริหาร -127.94 8.76 -107.24 7.5 -92.71 6.7
รวมคาใชจายในการขายและบริหาร -220.57 15.1 -195.6 13.69 -182.24 13.16
กำ ไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 61.35 3.01 107.96 7.55 45.89 3.32
ตนทุนทางการเงิน -12.96 0.89 -12.35 0.86 -13.37 0.97
กำ ไรกอนภาษีเงินได 48.39 3.31 95.62 6.69 32.52 2.35
คาใชจายภาษีเงินได -13.9 0.95 -19.91 1.39 -8.94 0.65
กำ ไรสำ หรับป 34.49 2.36 75.71 5.3 29.04 1.7
กำ ไรเบ็ดเสร็จอื่น -1.75 0.12 1.17 0.08 -0.41 0.03
กำ ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ หรับป 32.73 2.24 76.88 5.38 28.63 2.04
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งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตรวจสอบแลว
ณ 31 ธ.ค. 2558 ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560

(ปรับปรุงใหม)
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

กำ ไรตอหุน
  กำ ไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)1
  จำ นวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำ หนัก (หุน) 2
  กำ ไรตอหุนปรับลด (Fully Diluted) (บาท)3
  จำ นวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำ หนัก (หุน)

 
0.08

420,000,000
0.06

600,000,000

 
0.18

420,000,000
0.13

600,000,000

 
0.65

600,000,000
0.075

600,000,000

หมายเหตุ
1. กำ ไรตอหุนเมื่อเทียบกับจำ นวนหุน ณ สิ้นงวด การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชน (กอน IPO)
2. จำ นวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำ หนักอางอิงจากมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับมูลคาที่ตราไว

ของหุนสามัญของบริษัทฯ ในปจจุบัน
3. กำ ไรตอหุนปรับลดเมื่อเทียบกับจำ นวนหุนภายหลังการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชน (หลัง IPO) (Fully Diluted) จำ นวน 

600,000,000 หุน

งบกระแสเงินสด  

งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแลว

ป 2558 ป 2559 ป 2560
ลานบาท ลานบาท ลานบาท

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ เนินงาน
  กำ ไรกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
  รายการปรับกระทบกำ ไร (ขาดทุน) เปนเงินสดสุทธิรับ (จาย) สุทธิจาก
กิจกรรมดำ เนินงาน
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจำ หนาย
  ดอกเบี้ยรับ
  ตนทุนทางการเงิน
  ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือ (กลับรายการ) 
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
  กำ ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น
  ขาดทุนจากการจำ หนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
  คาใชจายที่เกิดจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
  กำ ไรจากกิจกรรมดำ เนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้    
สินจากการดำ เนินงาน
  สินทรัพยและหนี้สินดำ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
  ลูกหนี้การคา
  ลูกหนี้อื่น
  สินคาคงเหลือ
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
  เจาหนี้การคา
  เจาหนี้อื่น

48.39
 

37.29
-0.02
12.96
16.87
5.42
-1.34
1.74
-

3.85
125.18 
-109.08
-3.42
22.62
-0.7
14.81
10.16

95.62
 

34.41
-0.03
12.35
-18.72
-0.7
0.08
-0.27
0.31
4.17
127.2 
-7.71
-4.57
-34.61

- 
28.18
-5.7

 
32.51

 
34.58
-0.05
13.37
4.46
-2.23
-0.45
0.1
0

3.55
85.84 
60

-13.8
-56.92
0.03

-26.09
-5.2
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งบกระแสเงินสด
ตรวจสอบแลว

ป 2558 ป 2559 ป 2560
ลานบาท ลานบาท ลานบาท

  คาตอบแทนพิเศษสำ หรับผูกอตั้งบริษัทคางจาย
  หนี้สินหมุนเวียนอื่น (เจาหนี้ตราสารอนุพันธ)
  เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดำ เนินงาน
  จายคาตอบแทนพิเศษสำ หรับผูบริหารคางจาย
  เงินสดจายผลประโยชนพนักงาน
  เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล

20
0.26
79.81
-2

-4.56
-3.36

10
-0.18
112.61

-4
-4.22
-18.36

-24
-0.35
19.51

-
-0.56
-10.77

  เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดำ เนินงาน 69.9 86.03 8.18
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  เงินสดรับจากดอกเบี้ย
  ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
  เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
  เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
  เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

 
0.02

-
2.73

-42.13
-0.11

 
0.03

-
0.3

-89.73
-0.66

 
0.05

-
0.01

-115.42
-0.07

  เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน -39.49 -90.06 -125.73
  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  เงินสดจายดอกเบี้ย
  เงินสดจายเงินปนผลจาย
  เงินสดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
  เงินสดจายชำ ระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
  เงินสดรับจากเงินกูยืม
  เงินสดจายชำ ระเงินกูยืม

 
-14.04
-5.25
-3.24
-1.12

0
-16.9

 
-11.9
-52.5
85.09
-2.18

0
-16.9

 
 

-31.5
-136.1
-0.95
57

-20.4
  เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน -40.56 1.61 142.97
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
  ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราตางประเทศคงเหลือสิ้นป

-10.15
48.72
0.18

-2.43
38.76
0.35

35.71
36.68
0.03

  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 38.76 36.68 72.42

ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สำ คัญ

อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2558 ป 2559 ป 2560
อัตราสวนสภาพคลอง
  อัตราสวนสภาพคลอง
  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว
  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด1
  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา1
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ1
  ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย
  อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้1
  ระยะเวลาชำ ระหนี้
  วงจรเงินสด

 
เทา
เทา
เทา
เทา
วัน
เทา
วัน
เทา
วัน
วัน

 
1.03
0.65
0.11
4.6
78.3
5.04
71.41
5.81
61.97
87.74

 
0.95
0.56
0.13
3.82
94.25
4.69
76.73
5.02
71.76
99.21

 
1.35
0.7
0.01
3.97
90.58
3.96
90.91
5.14
70.04
111.45
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อัตราสวนทางการเงิน หนวย ป 2558 ป 2559 ป 2560
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำ กำ ไร
  อัตรากำ ไรขั้นตน
  อัตรากำ ไรจากการดำ เนินงาน
  อัตราสวนเงินสดตอการทำ กำ ไร
  อัตรากำ ไรสุทธิ
  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน1

 
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

 
18.11
2.73

178.22
2.36
13.31

 
20.27
6.42
94.95
5.3

26.54

 
15.51%
2.23%
26.71%
2.09%
6.58%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำ เนินงาน
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย1
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร1
  อัตราการหมุนของสินทรัพย1

 
รอยละ
รอยละ
เทา

 
3.76
23.61
1.59

 
7.49
32.9
1.41

 
2.55%
15.49%
1.22

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
  อัตราสวนความสามารถชำ ระดอกเบี้ย
  อัตราสวนความสามารถชำ ระภาระผูกพัน
  อัตราการจายเงินปนผล

 
รอยละ
รอยละ
เทา

 
2.47
3.17
0.88
15.22

 
2.6
5.36
0.53
69.34

 
1.06
2.34
0.05

106.43

หมายเหตุ : ปรับปรุงการคำ นวณเปนอัตราสวนเต็มป (Annualized) เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกับขอมูลในอดีตได
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รายไดจากการขาย
สำ หรับป 2559 และป 2560 บริษัทฯ มีรายไดรวม 1,429.14 ลานบาท และ 1,387.64 ลานบาทตามลำ ดับ แบงเปนรายไดจาก
การขายจำ นวน 1,411.78 ลานบาท และ 1,372.40 ลานบาท ทั้งนี้ รายไดจากการขายของบริษัทฯลดลง 39.38 ลานบาท หรือคิด
เปนการลดลงรอยละ 2.79 มีสาเหตุหลักจากการขายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดลดลง 32.50 ลานบาท หรือคิดเปนปริมาณ
การขายลดลงรอยละ 4.48 จากการชะลอตัวผูประกอบการในกลุมโรงงานผลิตสายไฟและสายเคเบิ้ลขนาดกลางและขนาดเล็กที่เนนกล
ยุทธดานราคา ขณะที่บริษัทฯมีการปรับราคาขายเพื่อรักษาอัตรากำ ไรขั้นตนในอัตราที่เหมาะสมตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2560 เปนตนมา 
จึงสงผลใหยอดขายในกลุมลูกคาดังกลาวปรับตัวลดลง ในขณะที่อีกสวนหนึ่งเปนผลจากการลดลงของรายไดจากการขายผลิตภัณฑ
กาวอุตสาหกรรมลดลงประมาณ 12 ลานบาทจากการหดตัวลงของอุตสาหกรรมรองเทาและกลุมลูกคาตัวแทนจำ หนายกาวภายใน
ประเทศ ในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑกาวและยาแนวขนาดเล็กสำ หรับใชในครัวเรือน (DIY products) ปรับตัวลดลงจากปที่ผานมา
ประมาณ 6 ลานบาทเนื่องจากจากการแข็งคาของคาเงินบาทประมาณรอยละ 10 จากสิ้นปกอนหนาจึงสงผลใหยอดขายและความ
สามารถในการแขงขันลดลง และยังมีการมีการชะลอการสงออกสินคาไปยังลูกคากลุมแถบประเทศแอฟริกา บางรายลดลงเนื่องจาก
ความลาชาในการชำ ระคาสินคาในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่รายไดจากการขายผลิตภัณฑยาแนวปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 11 ลานบาท 
เนื่องจากการจำ หนายสินคาใหกับตัวแทนจำ หนายสินคาซึ่งทำ การกระจายสินคาไปยังรานฮารดแวร และรายไดจากการรับจางผลิต
ภายในประเทศเขามาทดแทน ทั้งนี้เมื่อนำ รายไดจากผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดรวมกับรายไดจากผลิตภัณฑกาวและยาแนวโดย
รวมในป 2560 สงผลใหสัดสวนรายไดโดยรวมของบริษัทในป 2560 จาก 2 กลุมผลิตภัณฑดังกลาวมีสัดสวนใกลเคียงกันประมาณ
รอยละ 51:49 ตามลำ ดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำ อธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการสำ หรับผลการดำ เนินงานสำ หรับป

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
การวิเคราะหผลการดำ เนินงาน

ตารางที่ 2 : งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ หรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 2560 เปลี่ยนแปลง +, (-)

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขาย 1,411.78 100 1,372.40 100 -39.38 -2.79
ตนทุนขาย 1,125.58 79.73 1,159.51 84.49 33.93 3.01
กำ ไรขั้นตน 286.19 20.27 212.9 15.51 -73.3 -25.61
รายไดอื่น 15.63 1.11 11.87 0.86 -3.76 -24.06
กำ ไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 1.73 0.12 3.36 0.24 1.63 94.22
กำ ไรกอนคาใชจาย 303.56 21.5 228.12 16.62 -75.44 -24.85
คาใชจายในการขาย 88.36 6.26 89.53 6.52 1.17 1.32
คาใชจายในการบริหาร 107.24 7.6 92.71 6.76 -14.53 -13.55
รวมคาใชจายในการขายและบริหาร 195.6 13.85 182.24 13.28 -13.36 -6.83
ตนทุนทางการเงิน 12.35 0.87 13.37 0.97 1.02 8.26
กำ ไรกอนภาษีเงินได 95.62 6.69 32.52 2.37 -63.1 -65.99
คาใชจายภาษีเงินได 19.91 1.41 3.47 0.25 -16.44 -82.57
กำ ไรสำ หรับป 75.71 5.3 29.04 2.12 -46.67 -61.64
กำ ไรเบ็ดเสร็จอื่น 1.17 0.08 0.41 0.03 -0.76 -64.96
กำ ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ หรับป 76.88 5.38 28.63 2.09 -48.25 -62.76
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ตารางที่ 3 : โครงสรางรายไดจำ แนกตามกลุมผลิตภัณฑสำ หรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

รายไดจากกลุมผลิตภัณฑ
เม็ดพลาสติกคอมปาวด

สำ หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2559 2560

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขายเม็ดพลาสติกพีวีซี 646.94 45.82 628.34 45.78 -18.6 -2.87
เม็ดเทอรโมพลาสติก 51.87 3.67 45.08 3.28 -6.79 -13.09
เสนใยสังเคราะหโพลีโพรพิลีน 27.01 1.91 19.9 1.45 -7.11 -26.31
รายไดรวมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด 725.83 51.41 693.33 50.52 -32.5 -4.48

รายไดจากกลุมผลิตภัณฑ
กาวและผลิตภัณฑยาแนว

สำ หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2559 2560

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ผลิตภัณฑกาวอุตสาหกรรม 304.59 21.57 293.09 21.36 -11.5 -3.78
ผลิตภัณฑยาแนว 182.06 12.9 192.68 14.04 10.62 5.84
ผลิตภัณฑกาวและยาแนวขนาดเล็กสำ หรับใชใน
ครัวเรือน 176.96 12.53 170.57 12.43 -6.39 -3.61
สินคาที่เกี่ยวของ 22.35 1.58 22.74 1.66 0.39 1.74
รายไดรวมกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนว 685.95 48.59 679.08 49.48 -6.87 -1
รายไดจากการขายรวม 1,411.78 100 1,372.40 100 -39.38 -2.79

ตารางที่ 4 : โครงสรางรายไดจำ แนกตามภูมิภาค

ภูมิภาค 2559 2560
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ไทย 990.7 70.17 972.47 70.86
ไนจีเรีย 69.14 4.9 92.26 6.72
บังกลาเทศ 61.29 4.34 54.4 3.96
เวียดนาม 33.48 2.37 49.99 3.64
เคนยา 74.66 5.29 47.66 3.47
เมียนมาร 31.74 2.25 33.41 2.43
อื่นๆ 150.78 10.68 122.22 8.91
รวมทั้งสิ้น 1,411.78 100 1,372.40 100
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ตารางที่ 5 : ตนทุนขายและกำ ไรขั้นตน

ตนทุนขายและกำ ไรขั้นตน
2559 2560

ลานบาท ลานบาท
ตนทุนขายกลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด
ตนทุนขายกลุมผลิตภัณฑกาวและยาแนว

627.82
497.76

628.92
530.59

ตนทุนขายรวม 1,125.58 1,159.51
กำ ไรขั้นตนกลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด
กำ ไรขั้นตนกลุมผลิตภัณฑกาวและยาแนว

98.01
188.19

64.4
148.49

กำ ไรขั้นตนรวม 286.19 212.89
อัตรากำ ไรขั้นตนกลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด
อัตรากำ ไรขั้นตนกลุมผลิตภัณฑกาวและยาแนว

13.5
27.43

9.29
21.87

อัตรากำ ไรขั้นตนรวม 20.27 15.51

 โดยภาพรวม อัตรากำ ไรขั้นตนสำ หรับกลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดปรับตัวลดลงอยางมีนัยสำ คัญจากปกอนหนาเปน
ผลจากตนทุนวัตถุดิบหลักของกลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด ซึ่งไดแก พีวีซีเรซิ่น และ สารทำ ใหออนตัว (Plasticizer) ปรับตัว
สูงขึ้นจากปลายป 2559 ตอเนื่องมาถึงระหวางป 2560 เนื่องจากมาตรการควบคุมสิ่งแวดลอมในประเทศจีน สงผลใหมีการปดโรงงาน
ของผูผลิต Plasticizer ขนาดยอมที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งทำ ใหอุปทานของวัตถุดิบลดลง สงผลใหราคาของวัตถุดิบดังกลาวปรับตัวสูง
ขึ้น ประกอบกับการขายสินคาใหกับลูกคารายใหญบางรายในชวงครึ่งปแรกไดมีการตกลงราคาลวงหนาไวแลว จึงทำ ใหยังไมสามารถปรับ
ราคาขึ้นไดทันทีเมื่อตนทุนวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งภายหลังจากบริษัทฯไดนำ กลยุทธการกำ หนดราคาซึ่งสะทอนตนทุนการเพิ่มขึ้นของ
วัตถุดิบหลักในการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถลดตนทุนการผลิตและตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดดังที่ระบุในผลการดำ เนินงานไตรมาสที่ 4 ขางตน จึงทำ ใหมีอัตรากำ ไรขั้นตนที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อัตรากำ ไรขั้นตนสำ หรับกลุม
ผลิตภัณฑกาวและยาแนวปรับตัวลดลงเชนกันจากราคาวัตถุดิบหลักของกลุมผลิตภัณฑกาวและยาแนวที่สำ คัญ ไดแก กลุมยางสังเคราะห 
(Synthetic Rubber) และสารทำ ละลาย (Solvent) มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำ มันในตลาดโลก ในขณะที่ราคาขาย ซึ่งกวารอย
ละ 50 เปนการสงออกสินคาไปจำ หนายยังตางประเทศไดรับผลการทบจากการแข็งคาของคาเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร
สหรัฐ ในขณะที่การปรับราคาขายสินคากับลูกคาตางประเทศทำ ไดอยางจำ กัดจากการแขงขันของการผลิตสินคากลุมดังกลาวจากประเทศ
จีน สงผลใหมีอัตรากำ ไรขั้นตนลดลง

ตนทุนขายและกำ ไรขั้นตน
สำ หรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯมีตนทุนขายจำ นวน 1,125.58 ลานบาท และ 1,159.51 
ลานบาท ตามลำ ดับ แบงเปน ตนทุนขายกลุมผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวดจำ นวน 627.82 ลานบาทและตนทุน
ขายกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนวจำ นวน 497.76 ลานบาทในป 2559 และตนทุนขายกลุมผลิตภัณฑเม็ด
พลาสติกคอมปาวดจำ นวน 628.92 ลานบาท และตนทุนขายกลุมผลิตภัณฑกาวและผลิตภัณฑยาแนวจำ นวน 530.59 
ลานบาท  ในป 2560 สงผลใหในป 2559 และ 2560 บริษัทฯมีกำ ไรขั้นตนรอยละ 20.27 และ รอยละ 15.51 ตาม
ลำ ดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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คาใชจายในการขายและบริหาร
ตารางที่ 6 : คาใชจายในการขายและบริหาร

คาใชจายในการขายและบริหาร ป 2559 ป 2560
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

คาใชจายในการขาย                    
คาใชจายในการบริหาร

88.36
107.24

6.26
7.60

89.53
92.71

6.45
6.68

คาใชจายในการขายและบริหารรวม 195.60 13.86 182.24 13.13

คาใชจายในการขาย
สำ หรับป 2560 บริษัทฯมีคาใชจายในการขายจำ นวน 89.53 ลานบาท จากเดิม 88.36 ลานบาทในป 2559 หรือ
เพิ่มขึ้นจากปกอนหนาจำ นวน 1.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.33 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินคาตัวอยางเปนหลักจาก
เดิมจำ นวน 26.52 ลานบาท เปน 33.99 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้น 7.47 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย สินคาที่
แถมใหกับลูกคาเมื่อมียอดสั่งซื้อตามกำ หนด (Rebate) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการตลาด โดยสวนใหญลูกคาดัง
กลาวเปนลูกคาตางประเทศและสั่งซื้อสินคากลุมผลิตภัณฑกาวและยาแนวเปนหลัก (เพิ่มสูงขึ้นในชวง 9 เดือนแรกของป 
2560) และการปรับเพิ่มขึ้นของคาใชจายสงออกสินคา จากเดิม 5.26 ลานบาท เปน 6.52 ลานบาท หรือคิดเปนการ
เพิ่มขึ้น 1.26 ลานบาท ซึ่งเปนผลจากคาระวางการขนสงระหวางประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่คาคอมมิชชั่นของฝาย
ขายและคานายหนารวมมีการปรับลดลง 5.84 ลานบาทจากการปรับปรุงนโยบายการจายคาคอมมิชชั่นฝายขายและคา
นายหนาของบริษัทฯในป 2560 นี้
คาใชจายในการบริหาร
สำ หรับป 2560 บริษัทฯมีคาใชจายในการบริหารจำ นวน 92.71 ลานบาท จากเดิม 107.24 ลานบาทในป 2559 หรือ
ลดลง14.53 ลานบาท โดยการลดลงของคาใชจายในการบริหารสวนใหญเกิดจากในป 2559 บริษัทฯมีการบันทึกคาใช
จายเงินเกษียณอายุงานของผูกอตั้งบริษัทฯเปนกรณีพิเศษ 10 ลานบาท ตลอดจนการบันทึกคาใชจายที่เกี่ยวของกับการ
นำ บริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอที่เกิดขึ้นในป 2560 ไปหักบัญชีเปนสวนเกินทุน โดยบริษัทฯไดนำ 
คาใชจายดังกลาวมาหักเปนรายจายในการคำ นวณกำ ไรสุทธิไดทั้งจำ นวนในรอบระยะเวลาบัญชี 
ตนทุนทางการเงิน
ในป 2560 บริษัทฯมีตนทุนทางการเงินจำ นวน 13.37 ลานบาท จากเดิม 12.35 ลานบาทในปกอนหนา หรือคิดเปน
รอยละ 0.97 จากเดิมรอยละ 0.87 ของยอดขายสุทธิ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของตนทุนทางการเงินเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินกูระยะสั้นจากธนาคารทั้งในสวนของเงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N) และเงินกูยืมสำ หรับซื้อสินคาหรือวัตถุดิบ
ตางประเทศ (Trust Receipt :T/R) เปนหลักเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเงินกูยืมระยะสั้นกอนการเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (Bridging Loan) 
กำ ไรสุทธิ
สำ หรับป 2560 บริษัทฯมีผลกำ ไรสุทธิจำ นวน 29.04 ลานบาท จากเดิม 75.71 ลานบาทในป 2559 หรือลดลง
จากเดิม 46.67 ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงกวารอยละ 61 โดยสาเหตุที่บริษัทฯมีอัตรากำ ไรสุทธิลดลงเนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของตนทุนขายที่สืบเนื่องจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตของผลิตภัณฑกลุมเม็ดพลาสติก
คอมปาวดโดยเฉพาะในสวนของตนทุนวัตถุดิบเรซิ่นและสารทำ ใหออนตัว มีการปรับตัวสูงขึ้นดังที่ระบุรายละเอียดในสวน
ของตนทุนขายและอัตรากำ ไรขั้นตน ประกอบกับการขายสินคาใหกับลูกคารายใหญบางรายในชวงครึ่งปแรกไดมีการ
ตกลงราคาลวงหนาไวแลว จึงทำ ใหยังไมสามารถปรับราคาขึ้นไดทันทีเมื่อตนทุนวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระทบตอ
อัตรากำ ไรสุทธิของธุรกิจผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกคอมปาวด

สำ หรับป 2559 และป 2560 บริษัทฯมีคาใชจายในการขายและบริหารรวมลดลง 13.36 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา
การลดลงรอยละ 6.83 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาใชจายตางๆ ดังตอไปนี้
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ฐานะทางการเงิน

สินทรัพยรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560  บริษัทฯมีสินทรัพยรวมจำ นวน 1,072.39 ลานบบาท และ 
1,207.75 ลานบาทตามลำ ดับ โดยมีสินทรัพยที่สำ คัญหลักประกอบดวยลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สินคา
คงเหลือ และอาคารและอุปกรณ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 สามารถจำ แนกไดเปน
สินทรัพยหมุนเวียนจำ นวน 708.31 ลานบาท และ 750.24 ลานบาท ตามลำ ดับ และสินทรัพยไมหมุนเวียน
จำ นวน 364.08 ลานบาทและ 457.51 ลานบาทตามลำ ดับ

หนี้สินรวมและสวนของผูถือหุนรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 774.82 ลานบาทและ 622.86 ลาน
บาทตามลำ ดับ โดยมีหนี้สินที่สำ คัญประกอบดวย เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร และรวมถึงเงินกูยืมระยะสั้น
กอนการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ (Bridging Loan) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินกู
ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น เปนตน และ บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนจำ นวน 297.57 ลานบาท
และ 584.89 ลานบาท โดยสาเหตุที่บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากบริษัทฯไดทำ การเพิ่มทุน
จดทะเบียนจำ นวน 90 ลานบาท จาก 210 ลานบาท เปน 300 ลานบาทเพื่อเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ตอประชาชนทั่วไปครั้งแรก โดยมีสวนเกินมูลคาหุนสามัญเพิ่มเติมจำ นวน 200.19 ลานบาท ซึ่งเกิดจาก
สวนตางระหวางมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาทตอหุน และราคาเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไปหุนละ 1.69 
บาทตอหุน สงผลใหบันทึกเปนสวนเกินมูลคาหุนรวมทั้งสิ้น 214.20 ลานบาท และไดนำ คาใชจายที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการเสนอขายหุนสามัญแกประชาชนจำ นวน 14 ลานบาทมาหักจากสวนเกินมูลคาหุนที่ไดรับจาก
การเสนอขายหุนแกผูลงทุนใหม
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งบการเงินและรายงานผูสอบบัญชี
ขอมูลทางการเงินที่สำ คัญ
ผูสอบบัญชีและรายงานของผูสอบบัญชี
ชื่อผูสอบบัญชี

ชื่อสำ นักบัญชี / ผูสอบบัญชี
การรับรองงบการเงิน

รอบปสิ้นสุดวันที่ รอบปสิ้นสุดวันที่ รอบปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2560

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จำ กัด

นายสันติ พงคเจริญพิย
ทะเบียนเลขที่ 4623

นางมัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์
ทะเบียนเลขที่ 6112

นางมัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์
ทะเบียนเลขที่ 6112

 สรุปรายงานการสอบบัญชี 
สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำ เนินงาน และกระแสเงินสดสำ หรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำ คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการตรวจสอบงบการเงินในรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำ เนินงาน และกระแสเงินสดสำ หรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำ คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สรุปรายงานการสอบทานงบการเงินรวมในรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำ เนินงาน และกระแสเงินสดสำ หรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำ คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั แอพ็พลาย ดบีี จาํกดั 

(เดมิชื%อ บริษทั แอพ็พลาย ดบีี อนิดสัเตรียล 

 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที( 
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี(ยนแ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ/นสุดวนัเดียวกนั 
สรุปนโยบายการบญัชีที(สาํคญัและเรื(องอื(น
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที(
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและ
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที(เกี(ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื(นๆ ซึ( งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี/  ขา้พเจา้เชื(อ
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื(อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้

 

จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั แอพ็พลาย ดบีี อนิดสัเตรียล จาํกดั) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั 
แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั ซึ( งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ/นสุดวนัเดียวกนั รวมถึง
และเรื(องอื(นๆ 

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี/แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
วนัที( 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ/นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที(ควรในสาระสาํคญั

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที(กาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที(เกี(ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื(นๆ ซึ( งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี/  ขา้พเจา้เชื(อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที(ขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื(อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ของบริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
ตามลาํดบั ซึ( งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ 

รวมถึงหมายเหตุซึ( งประกอบดว้ย

รวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

โดยถูกตอ้งตามที(ควรในสาระสาํคญั

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที(กาํหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที(เกี(ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม

ว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที(ขา้พเจา้



 
เรื' องสาํคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื( องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื( องต่างๆ 
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื(องเหล่านี/
 

 
 
  

มลูค่าสินค้าคงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3

เรื%องสําคัญในการตรวจสอบ 

สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือที(มีนัยสําคญั
โดยวตัถุดิบหลกัของกลุ่มบริษทัเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที(มี
ความผนัผวนของราคาตลาดและมีความเสี(ยงในการเสื(อม
คุณภาพ สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนหรือมูลค่าสุทธิที(จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ(ากว่า
การประมาณมูลค่าสุทธิที(จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
เกี(ยวขอ้งกบัการใชวิ้จารณญาณของผูบ้ริหาร
จึงเห็นวา่เรื(องดงักล่าวเป็นเรื(องสาํคญัในการตรวจสอบ

เรื( องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื( องต่างๆ ที(มีนัยสําคญัที(สุดตามดุลยพินิจเยี(ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจา้ในการ
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้าํเรื(องเหล่านี/มาพิจารณาในบริบท

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื(องเหล่านี/  

3(ช) และ 8  

ได้ตรวจสอบเรื%องดงักล่าวอย่างไร

สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือที(มีนัยสําคญั 
โดยวตัถุดิบหลกัของกลุ่มบริษทัเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที(มี
ความผนัผวนของราคาตลาดและมีความเสี(ยงในการเสื(อม

สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนหรือมูลค่าสุทธิที(จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ(ากว่า ซึ( ง
การประมาณมูลค่าสุทธิที(จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ของผูบ้ริหาร ดงันั/นขา้พเจา้
จึงเห็นวา่เรื(องดงักล่าวเป็นเรื(องสาํคญัในการตรวจสอบ 

วิธีตรวจสอบของขา้พเจา้ รวมถึง 
 

- สอบถามผูบ้ริหารเพื(อให้ไดม้าซึ( งความเขา้ใจเกี(ยวกบั
การใช้วิจารณญาณและขอ้สมมติของผูบ้ริหารใน
กาํหนดราคาขาย การประมาณมูลค่าสุทธิที(จะได้รับ
ของสินคา้คงเหลือ รวมถึงการออกแบบและการปฏิบติั
ตามการควบคุมภายในที(เกี(ยว
 

- สุ่มทดสอบความถูกต้องของ
สินคา้คงเหลือกบัเอกสารที(เกี(ยวขอ้ง

 

- ประเมินขอ้สมมติของผูบ้ริหาร
เสื(อมคุณภาพกบัเอกสารที(เกี(ยวขอ้ง
สังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือตลอดจนการ
พิจารณาถึงสภาพของสินคา้คงเหลือ
 

- สุ่มทดสอบประมาณการมูลค่าสุทธิที(จะได้รับของ
สินคา้คงเหลือ ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการขายที(จาํเป็น
กบัเอกสารที(เกี(ยวขอ้ง และ 

 

- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ที(มีนัยสําคญัที(สุดตามดุลยพินิจเยี(ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจา้ในการ
ขา้พเจา้ไดน้าํเรื(องเหล่านี/มาพิจารณาในบริบท 

และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั/งนี/ขา้พเจา้

เรื%องดงักล่าวอย่างไร 

 

สอบถามผูบ้ริหารเพื(อให้ไดม้าซึ( งความเขา้ใจเกี(ยวกบั
การใช้วิจารณญาณและขอ้สมมติของผูบ้ริหารในการ

การประมาณมูลค่าสุทธิที(จะได้รับ
การออกแบบและการปฏิบติั

เกี(ยวขอ้ง 

ของรายงานแสดงอายุของ
กบัเอกสารที(เกี(ยวขอ้ง 

ประเมินขอ้สมมติของผูบ้ริหารที(ใช้ในการระบุสินคา้
เกี(ยวขอ้ง รวมถึงเขา้ร่วม

สังเกตการณ์การตรวจนบัสินคา้คงเหลือตลอดจนการ
พิจารณาถึงสภาพของสินคา้คงเหลือ 

สุ่มทดสอบประมาณการมูลค่าสุทธิที(จะได้รับของ
ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการขายที(จาํเป็น

ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 



 

 

มลูค่าลกูหนี)การค้า 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3

เรื%องสําคัญในการตรวจสอบ 

กลุ่มบริษทัมีการจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ทั/งในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ(งลกูหนี/การคา้บางราย
ยอดคา้งเกินกาํหนดชาํระที(มีนยัสาํคญั ดงันั/น 
มีความเสี( ยงจากการเรียกเก็บหนี/ ไม่ได้
วิจารณญาณในการประเมินความสามารถในการชาํระ
ของลูกหนี/การคา้และการประมาณค่าเผื(อหนี/สงสัยจะสูญ 
ดงันั/นขา้พเจา้จึงเห็นว่าเรื(องดงักล่าวเป็นเรื(อง
ตรวจสอบ 

 

3(ฉ) และ 6 

ได้ตรวจสอบเรื%องดงักล่าวอย่างไร

กลุ่มบริษทัมีการจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ทั/งในประเทศ
บางรายมียอดคงเหลือและ

ที(มีนยัสาํคญั ดงันั/น กลุ่มบริษทัจึง
เก็บหนี/ ไม่ได้ ผูบ้ริหารต้องใช้

ความสามารถในการชาํระหนี/
ประมาณค่าเผื(อหนี/สงสัยจะสูญ 

เห็นว่าเรื(องดงักล่าวเป็นเรื(องสาํคญัในการ

วิธีตรวจสอบของขา้พเจา้ รวมถึง 
 

- สอบถามผู ้บริหารเพื(อให้ได้มาซึ( งความเข้าใจใน
กระบวนการรับลูกคา้รายใหม่ 
ลูกหนี/  การควบคุมดูแลในการรับชําระเ งิน
นโยบายของกลุ่มบริษัทในการ
สงสัยจะสูญ รวมถึงการออกแบบและการปฏิบติัตาม
ระบบการควบคุมภายในที(เกี(ยวขอ้ง
 

- สุ่มทดสอบการรับชาํระเงินจากลูกหนี/การคา้ภายหลงั
วนัสิ/นรอบระยะเวลาที(รายงาน
 

- สุ่มทดสอบความถูกต้องของ
ลกูหนี/การคา้กบัเอกสารที(เกี(ยวขอ้ง
 

- ประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณ
สงสัยจะสูญ โดยการสุ่มตวัอย่างลูกหนี/การคา้บางราย
เปรียบเทียบกบัประวติัการชาํระหนี/
สถานะทางการเงิน และ 
 

- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 

147 

เรื%องดงักล่าวอย่างไร 

 

สอบถามผู ้บริหารเพื(อให้ได้มาซึ( งความเข้าใจใน
ใหม่ การขาย การให้เครดิต

การควบคุมดูแลในการรับชําระเ งิน และ
นโยบายของกลุ่มบริษัทในการประมาณค่าเผื(อหนี/

การออกแบบและการปฏิบติัตาม
การควบคุมภายในที(เกี(ยวขอ้ง 

สุ่มทดสอบการรับชาํระเงินจากลูกหนี/การคา้ภายหลงั
วนัสิ/นรอบระยะเวลาที(รายงาน 

ความถูกต้องของรายงานแสดงอายุของ
ลกูหนี/การคา้กบัเอกสารที(เกี(ยวขอ้ง 

ของการประมาณค่าเผื(อหนี/
สุ่มตวัอย่างลูกหนี/การคา้บางราย

การชาํระหนี/  ตลอดจนประเมิน

ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
ตรฐานการรายงานทางการเงิน 



 
ข้อมลูอื'น  

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มลูอื(น ขอ้มูลอื(นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ( งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที(อยู่ในรายงานนั/น
ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที(ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี/
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เชื(อมั(นต่อขอ้มลูอื(น  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที(เกี(ยวเนื(องกบัการตรวจสอบงบการเงิน
ตามที(ระบุขา้งตน้เมื(อจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอื(นมีความขดัแยง้ที(มีสาระสําคญักบังบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที(ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที'ในการกาํกับดูแลต่องบการเงิน
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ที(รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงิน
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี(ยวกบัการควบคุมภายในที(ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื(อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื(อง เปิดเผยเรื(องที(เกี(ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื(อง 
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื(องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั/งใจที(จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริ
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื(องต่อไปได้
 
ผูมี้หน้าที(ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที(ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
และบริษทั 
 

ขอ้มูลอื(นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ( งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี 
และรายงานของผูส้อบบญัชีที(อยู่ในรายงานนั/น ซึ( งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้

ขา้พเจา้ภายหลงัวนัที(ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี/  

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื(นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม

งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
และพิจารณาว่าขอ้มูลอื(นมีความขดัแยง้ที(มีสาระสําคญักบังบการเงิน

หรือกบัความรู้ที(ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื(นมีการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที'ในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผูบ้ริหารมีหนา้ที(รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี(ยวกบัการควบคุมภายในที(ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื(อให้

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที(ปราศจากการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ตหรือขอ้ผิดพลาด  

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื(อง เปิดเผยเรื(องที(เกี(ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื(อง (ตามความเหมาะสม
การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื(องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั/งใจที(จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริ
หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื(องต่อไปได ้

ผูมี้หน้าที(ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที(ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
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 แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม 
ซึ( งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้

ไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื(นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วาม

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอื(น
และพิจารณาว่าขอ้มูลอื(นมีความขดัแยง้ที(มีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

ลอื(นมีการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อ

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี/ โดยถูกตอ้งตามที(
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี(ยวกบัการควบคุมภายในที(ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื(อให้

ที(ปราศจากการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั

ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื(องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั/งใจที(จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

ผูมี้หน้าที(ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที(ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั     



 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื(อให้
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ( งรว
ความเชื(อมั(นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มลูที(ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที(มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื(อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี/  
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี(ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี(ยงจากการแสดงข้อมูลที(ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื(อตอบสนองต่อความเสี(ยงเหล่านั/น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที(เพียงพอและเหมาะสมเพื(อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี(ยงที(ไม่พบขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี(ยงที(เกิดจากขอ้ผิดพลาดเนื(องจากการทุจริตอาจเกี(ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั/งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที(ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที(เกี(ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื(อออกแบบวิธีการตรวจสอบที(เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื(อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที(ผูบ้ริหารใชแ้ละ
การเปิดเผยขอ้มลูที(เกี(ยวขอ้งซึ(งจดัทาํขึ/นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเกี(ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื(องของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที(ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที(มีสาระสาํคญัที(เกี(
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อ
หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที(มีสาระสําคญั
ของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผย
ถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี(ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ/นอยู่กบั
หลกัฐานการสอบบญัชีที(ไดรั้บจนถึงวนัที(ในรายงานของผูส้อบบญัชีของข้
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื(อใหไ้ดค้วามเชื(อมั(นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ( งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื(อมั(นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื(อมั(นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มลูที(ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที(มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื(อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ

ลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

จสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี(ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

ระบุและประเมินความเสี(ยงจากการแสดงข้อมูลที(ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื(อตอบสนองต่อความเสี(ยงเหล่านั/น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที(เพียงพอและเหมาะสมเพื(อเป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี(ยงที(ไม่พบขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ( งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี(ยงที(เกิดจากขอ้ผิดพลาดเนื(องจากการทุจริตอาจเกี(ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั/งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที(ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที(เกี(ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื(อออกแบบวิธีการตรวจสอบที(เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื(อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที(ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
ผยขอ้มลูที(เกี(ยวขอ้งซึ(งจดัทาํขึ/นโดยผูบ้ริหาร  

สรุปเกี(ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื(องของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที(ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที(มีสาระสาํคญัที(เกี(ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที(อาจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื(อง
หรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที(มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี

ถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที(เกี(ยวขอ้ง
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี(ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ/นอยู่กบั

หลกัฐานการสอบบญัชีที(ไดรั้บจนถึงวนัที(ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื(อง
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ไดค้วามเชื(อมั(นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

มความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื(อมั(นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื(อมั(นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มลูที(ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที(มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื(อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที(ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือ    

ลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

จสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี(ยงผูป้ระกอบ

ระบุและประเมินความเสี(ยงจากการแสดงข้อมูลที(ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ          
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื(อตอบสนองต่อความเสี(ยงเหล่านั/น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที(เพียงพอและเหมาะสมเพื(อเป็นเกณฑใ์นการ
จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ( งเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกว่าความเสี(ยงที(เกิดจากขอ้ผิดพลาดเนื(องจากการทุจริตอาจเกี(ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั/งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที(ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที(เกี(ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื(อออกแบบวิธีการตรวจสอบที(เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื(อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

สรุปเกี(ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื(องของผูบ้ริหารและจาก
ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที(อาจ

บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื(อง
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที(เกี(ยวขอ้ง หรือ 
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี(ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ/นอยู่กบั

าพเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
การดาํเนินงานต่อเนื(อง  



 
• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื/อหาของงบการเงินร

ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที(ทาํให้มีการนาํเสนอ
ขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที(ควรหรือไม่

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที(เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี(ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื(อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั

 

ขา้พเจา้ไดสื้(อสารกบัผูมี้หนา้ที(ในการกาํกบัดูแล
ตามที(ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที(มีนัยสําคญัที(พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที(มีนยัสําคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบขอ
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที(ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที(เกี(ยวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดสื้(อสารกบัผูมี้หนา้ที(ในการกาํกบัดูแลเกี(ยวกบัความสัมพนัธ์ทั/งหมดตลอดจนเรื(องอื(นซึ( งขา้พเจา้เชื(อว่ามี
เหตุผลที(บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที(ขา้พเจา้ใชเ้พื(อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเรื( องที( สื( อสารกับผูมี้หน้าที(ในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื( อง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื(องสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เรื(องเหล่านี/ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมาย
สถานการณ์ที(ยากที(จะเกิดขึ/น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การสื(อสารดงักล่าว 
 
 
 

 
(นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัดิJ  ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6112 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั
กรุงเทพมหานคร 

27 กมุภาพนัธ์ 2561 

ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื/อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที(ทาํให้มีการนาํเสนอ

หรือไม่    
หลกัฐานการสอบบญัชีที(เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี(ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

สื(อสารกบัผูมี้หนา้ที(ในการกาํกบัดูแลในเรื(องต่างๆ ที(สาํคญัซึ( งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที(ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที(มีนัยสําคญัที(พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที(มีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที(ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที(เกี(ยวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดสื้(อสารกบัผูมี้หนา้ที(ในการกาํกบัดูแลเกี(ยวกบัความสัมพนัธ์ทั/งหมดตลอดจนเรื(องอื(นซึ( งขา้พเจา้เชื(อว่ามี

รณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที(ขา้พเจา้ใชเ้พื(อป้องกนัไม่ให้

กับผูมี้หน้าที(ในการกาํกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื( องต่างๆ ที(มีนัยสําคัญที(สุดในการตรวจสอบ
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื(องสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เรื(องเหล่านี/ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี(ยวกบัเรื(องดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ที(ยากที(จะเกิดขึ/น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื(อสารเรื( องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

150 

วมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที(ทาํให้มีการนาํเสนอ

หลกัฐานการสอบบญัชีที(เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี(ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที(ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที(มีนัยสําคญัที(พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที(มีนยัสําคญัในระบบการควบคุม

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที(ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที(เกี(ยวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดสื้(อสารกบัผูมี้หนา้ที(ในการกาํกบัดูแลเกี(ยวกบัความสัมพนัธ์ทั/งหมดตลอดจนเรื(องอื(นซึ( งขา้พเจา้เชื(อว่ามี

รณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที(ขา้พเจา้ใชเ้พื(อป้องกนัไม่ให้

ๆ ที(มีนัยสําคัญที(สุดในการตรวจสอบ 
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื(องสาํคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

หรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี(ยวกบัเรื(องดงักล่าว หรือใน
ม่ควรสื(อสารเรื( องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2560 2559

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 72,418,606 72,349,373 38,019,925

ลกูหนี%การคา้ 4, 6 315,958,905 315,958,905 374,681,176

ลกูหนี% อื)น 7 42,820,300 42,820,300 29,031,610

สินคา้คงเหลือ 8 319,041,044 319,041,044 266,574,822

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 750,238,855 750,169,622 708,307,533

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                  6,923 -                  

ที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 447,727,549 447,727,549 355,205,348

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 433,294 433,294 638,744

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 8,417,768 8,417,768 7,271,316

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื)น 935,757 935,757 965,757

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 457,514,368 457,521,291 364,081,165

รวมสินทรัพย์ 1,207,753,223 1,207,690,913 1,072,388,698

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี% 151



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2560 2559

หนี�สินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั%น

   จากสถาบนัการเงิน 12 277,464,777 277,464,777 415,730,300

เจา้หนี%การคา้ 4, 13 212,273,875 212,273,875 238,923,445

เจา้หนี% อื)น 4, 14 44,122,648 44,122,648 39,726,005

หนี% สินตามสญัญาเช่าการเงินที)ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ)งปี 12 1,007,296 1,007,296 951,591

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ที)ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ)งปี 12 14,900,000 14,900,000 13,400,000

ค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผูก่้อตั%งบริษทัคา้งจ่าย 4 -                  -                  24,000,000

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,990,495        2,978,139        9,237,727        

หนี% สินหมุนเวียนอื)น 1,763,598        1,763,598        457,114           

รวมหนี3สินหมุนเวยีน 554,522,689 554,510,333 742,426,182

หนี�สินไม่หมนุเวียน

หนี% สินตามสญัญาเช่าการเงิน 12 3,290,497        3,290,497        4,297,763

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 39,449,986 39,449,986 4,349,981

ประมาณการหนี% สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

   ผลประโยชนพ์นกังาน 15 25,599,457 25,599,457 23,749,709

รวมหนี3สินไม่หมุนเวยีน 68,339,940 68,339,940 32,397,453

รวมหนี3สิน 622,862,629 622,850,273 774,823,635

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี% 152



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

   ทุนจดทะเบียน 300,000,000 300,000,000 210,000,000

   ทุนที)ออกและชาํระแลว้ 300,000,000 300,000,000 210,000,000

ส่วนเกินมลูค่าหุน้

   ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 16 202,200,890 202,200,890 2,010,000

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 16 308,333 308,333 308,333

กาํไรสะสม

   จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 17 12,563,304 12,563,304 7,328,053

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 71,140,435 71,091,009 77,918,677

องคป์ระกอบอื)นของส่วนของผูถื้อหุน้ 17 -1,322,368 (1,322,896)      -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 584,890,594 584,840,640 297,565,063

รวมหนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,207,753,223 1,207,690,913 1,072,388,698

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ)งของงบการเงินนี% 153



งบการเงินรวม

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2560 2560 2559

รายได้ 

รายไดจ้ากการขาย 4, 18 1,372,404,358 1,372,404,358 1,411,777,957

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 3,361,578           3,361,578        1,729,515

รายไดอื้�น 4, 19 11,871,413 11,871,413 15,633,976

รวมรายได้ 1,387,637,349 1,387,637,349 1,429,141,448

ค่าใช้จ่าย 4

ตน้ทุนขาย 8, 21 1,159,512,439 1,159,512,439 1,125,583,492

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 21 89,530,835 89,530,835 88,359,722

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 21 92,706,687 92,768,469 107,235,808

ตน้ทุนทางการเงิน 13,368,286 13,368,286 12,346,812

รวมค่าใช้จ่าย 1,355,118,247 1,355,180,029 1,333,525,834

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32,519,102 32,457,320 95,615,614

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 3,474,231 3,461,875 19,906,046
กําไรสําหรับปี 29,044,871 28,995,445 75,709,568

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

(บาท)

(เดิมชื*อ บริษทั แอพ็พลาย ดีบ ีอนิดัสเตรียล จํากดั)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

บริษทั แอพ็พลาย ดีบ ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 154



บริษทั แอพ็พลาย ดีบ ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

(เดิมชื*อ บริษทั แอพ็พลาย ดีบ ีอนิดัสเตรียล จํากดั)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

งบการเงินรวม

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2560 2560 2559

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 528 -                   -                     

การเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของการป้องกนั

   ความเสี�ยงกระแสเงินสดเฉพาะส่วนที�มีประสิทธิผล 2 (ฉ) (1,653,620) (1,653,620) -                     

ภาษีเงินไดข้องรายการที�อาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 2 (ฉ), 11, 22 330,724 330,724 -                     

รวมรายการที*อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

     กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (1,322,368)         (1,322,896)       -                     

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์

   พนกังานที�กาํหนดไว้ 15 1,140,172 1,140,172 1,457,821

ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 11, 22 -228,034 -228,034 -291,564

รวมรายการที*จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน

   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 912,138 912,138 1,166,257

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (410,230)            (410,758)          1,166,257

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 28,634,641         28,584,687      76,875,825         

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 29,044,871         28,995,445      75,709,568         
กําไรสําหรับปี 29,044,871         28,995,445      75,709,568         

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 28,634,641         28,584,687      76,875,825         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 28,634,641         28,584,687      76,875,825         

กําไรต่อหุ้นขั;นพื;นฐาน 23 0.065 0.065 0.180 

31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 155



บริษัท แอพ็พลาย ดบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดบีี อนิดสัเตรียล จํากดั)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลขาดทุน รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก จากเครื�องมือ องคป์ระกอบอื�น
ที�ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ป้องกนัความเสี�ยง ของ รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน กระแสเงินสด ส่วนของผูถ้ือหุน้ ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ*นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 210,000,000       2,010,000         308,333              7,328,053         77,918,677       -                   -                   -                    297,565,063     

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนที	ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น

      เพิ�มหุน้สามญั 16 90,000,000         200,190,890     -                      -                   -                   -                   -                   -                    290,190,890     
      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 24 -                      -                   -                      -                   (31,500,000)     -                   -                   -                    (31,500,000)     
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 90,000,000         200,190,890     -                      -                   (31,500,000)     -                   -                   -                    258,690,890     

(บาท)

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี= 156

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 90,000,000         200,190,890     -                      -                   (31,500,000)     -                   -                   -                    258,690,890     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                      -                   -                      -                   29,044,871       -                   -                   -                    29,044,871       
   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น -                      -                   -                      -                   912,138            528                   (1,322,896)       (1,322,368)        (410,230)          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                   -                      -                   29,957,009       528                   (1,322,896)       (1,322,368)        28,634,641       

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                      -                   -                      5,235,251         (5,235,251)       -                   -                   -                    -                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 300,000,000       202,200,890     308,333              12,563,304       71,140,435       528                   (1,322,896)       (1,322,368)        584,890,594     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี= 156



บริษัท แอพ็พลาย ดบีี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดบีี อนิดสัเตรียล จํากดั)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส่วนเกินทุนจาก

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง รวมส่วน

หมายเหตุ ที�ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 210,000,000       2,010,000       -                      5,603,687           55,267,218         272,880,905       

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที�บนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 24 -                      -                  -                      -                      (52,500,000)        (52,500,000)        

      การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                      -                  308,333              -                      -                      308,333              

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นที�บนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -                      -                  308,333              -                      (52,500,000)        (52,191,667)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                      -                  -                      -                      75,709,568         75,709,568         

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                      -                  -                      -                      1,166,257           1,166,257           

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                      -                  -                      -                      76,875,825         76,875,825         

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                      -                  -                      1,724,366           (1,724,366)          -                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 210,000,000       2,010,000       308,333              7,328,053           77,918,677         297,565,063       

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี> 157



บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จํากัด)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื�นของ

ส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจาก จากเครื�องมือ

ที�ออกและ ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้น้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ป้องกนัความเสี�ยง รวมส่วน

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จดัสรร กระแสเงินสด ของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 210,000,000       2,010,000         308,333              7,328,053         77,918,677       -                     297,565,063     

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี. 158

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

   เงินทุนที	ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เพิ�มหุน้สามญั 16 90,000,000         200,190,890     -                      -                   -                   -                     290,190,890     

      เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 24 -                      -                   -                      -                   (31,500,000)     -                     (31,500,000)     

รวมรายการกบัผู้ถอืหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 90,000,000         200,190,890     -                      -                   (31,500,000)     -                     258,690,890     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

   กาํไร -                      -                   -                      -                   28,995,445       -                     28,995,445       

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น -                      -                   -                      -                   912,138            (1,322,896)         (410,758)          

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                      -                   -                      -                   29,907,583       (1,322,896)         28,584,687       

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 17 -                      -                   -                      5,235,251         (5,235,251)       -                     -                   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 300,000,000       202,200,890     308,333              12,563,304       71,091,009       (1,322,896)         584,840,640     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี. 158



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั)

งบกระแสเงินสด 

งบการเงนิรวม

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2560 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 29,044,871        28,995,445        75,709,568        

ปรับรายการที�กระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 3,474,231          3,461,875          19,906,046        

ตน้ทุนทางการเงิน 13,368,286        13,368,286        12,346,812        

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 34,576,757        34,576,757        34,407,190        

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 15 3,552,800          3,552,800          4,170,414          

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (450,214)            (450,742)            78,526               

ค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                     -                     308,333             

กลบัรายการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 6 (2,229,211)         (2,229,211)         (704,680)            

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่า

   ของสินคา้คงเหลือ 8 4,458,107          4,458,107          (18,721,597)       

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่าย

   ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 97,572               97,572               (274,908)            

ดอกเบี�ยรับ (49,966)              (49,966)              (25,443)              

85,843,233        85,780,923        127,200,261      

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี(สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้ 59,997,520        59,997,520        (7,711,910)         

ลูกหนี� อื�น (13,797,326)       (13,797,326)       (4,567,652)         

สินคา้คงเหลือ (56,924,329)       (56,924,329)       (34,614,039)       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 30,000               30,000               -                     

เจา้หนี�การคา้ (26,093,063)       (26,093,063)       28,181,339        

เจา้หนี� อื�น (5,206,223)         (5,206,223)         (14,677,100)       

ค่าตอบแทนพเิศษสาํหรับผูก่้อตั�งบริษทัคา้งจ่าย (24,000,000)       (24,000,000)       6,000,000          

หนี� สินหมุนเวียนอื�น (347,136)            (347,136)            (178,722)            

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 15 (562,880)            (562,880)            (4,223,648)         

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 18,939,796        18,877,486        95,408,529        

จ่ายภาษีเงินได้ (10,765,226)       (10,765,226)       (18,355,530)       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 8,174,570          8,112,260          77,052,999        

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� 159



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั)

งบกระแสเงินสด 

งบการเงนิรวม

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2560 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                     (6,923)                -                     

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,477                  7,477                  297,009             

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (115,417,222)     (115,417,222)     (80,753,722)       

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (77,000)              (77,000)              (657,950)            

รับดอกเบี�ย 49,966               49,966               25,443               

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (115,436,779)     (115,443,702)     (81,089,220)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน 16 304,200,000      304,200,000      -                     

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้น 16 (14,009,110)       (14,009,110)       -                     

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (136,099,446)     (136,099,446)     85,089,959        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 57,000,000        57,000,000        -                     

เงินสดจ่ายเพื�อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (20,399,995)       (20,399,995)       (16,900,008)       

เงินสดที�ผูเ้ช่าจ่ายเพื�อลดจาํนวนหนี� สินซึ�งเกิดขึ�นจาก

   สัญญาเช่าทางการเงิน (951,561)            (951,561)            (2,181,146)         

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 24 (31,500,000)       (31,500,000)       (52,500,000)       

จ่ายดอกเบี�ย (15,269,756)       (15,269,756)       (11,899,431)       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 142,970,132      142,970,132      1,609,374          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยน 35,707,923        35,638,690        (2,426,847)         

ผลกระทบของอตัราแลกเปลี�ยนที�มีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 30,366               30,366               351,213             

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ7น (ลดลง) สุทธิ 35,738,289        35,669,056        (2,075,634)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 36,680,317        36,680,317        38,755,951        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 72,418,606        72,349,373        36,680,317        

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

(บาท)
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บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั)

งบกระแสเงินสด 

งบการเงนิรวม

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2560 2560 2559

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเติม

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 72,418,606        72,349,373        38,019,925        

    เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12 -                     -                     (1,339,608)         
    สุทธิ 72,418,606        72,349,373        36,680,317        

2. รายละเอียดที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ซื�อมาในระหว่างปีมีดงันี�

    ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เพิ�มขึ�นในระหว่างปี 10 126,921,557      126,921,557      97,157,726        

    หัก ดอกเบี�ยจ่ายที�บนัทึกเป็นตน้ทุน 10 (1,476,175)         (1,476,175)         -                     

    หัก สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                     -                     (7,430,500)         

    การเปลี�ยนแปลงในเจา้หนี� ค่าซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,028,160)       (10,028,160)       (8,973,504)         
    ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�จ่ายเป็นเงนิสด 115,417,222      115,417,222      80,753,722        

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที�

31 ธนัวาคม

(บาท)
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บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560   
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มลูทัวไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลกูหนี/การคา้ 
7 ลกูหนี/ อืน 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12 หนี/ สินทีมีภาระดอกเบี/ย 
13 เจา้หนี/การคา้ 
14 เจา้หนี/ อืน 
15 ประมาณการหนี/ สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
16 ทุนเรือนหุน้ 
17 สาํรอง 
18 ส่วนงานดาํเนินงาน 
19 รายไดอื้น 
20 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
21 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
22 ภาษีเงินได ้
23 กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน 
24 เงินปันผล 
25 เครืองมือทางการเงิน 
26 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 
27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี/  
 
งบการเงินนี/ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

1 ข้อมูลทั�วไป 

 
บริษทั แอพ็พลาย ดีบี จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลทีจดัตั/งขึ/นในประเทศไทยเมือวนัที 4 มกราคม 2548 
และมีทีอยูจ่ดทะเบียนตั/งอยูด่งันี/  
 
สาํนกังานใหญ่ : 252 หมู่ 4 ถนนสุขมุวิท ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย 
 
สาขาทีหนึง : 260 หมู่ 4 ถนนสุขมุวิท ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย 

 
สาขาทีสอง : 271 หมู่ 4 ถนนสุขมุวิท ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย 
 
สาขาทีสาม : 271/1 หมู่ 4 ถนนสุขมุวิท ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดักบักระทรวงพาณิชยแ์ละไดเ้ปลียนชือเป็น บริษทั แอพ็พลาย ดี บี 
จาํกดั (มหาชน) เมือวนัที 22 มีนาคม 2560 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือวนัที 6 พฤศจิกายน 2560 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ ครอบครัววงษเ์จริญสิน (ถือหุน้ร้อยละ 25) ครอบครัวนายหวงั วนาไพรสณฑ ์
(ถือหุน้ร้อยละ 21) และครอบครัววงศต์ั/งตระกลู (ถือหุน้ร้อยละ 16) 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกียวกบัการผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์มด็พลาสติกพีวีซี กาว และผลิตภณัฑย์าแนว 
 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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2  เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี/ จดัทาํขึ/นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์
เกียวขอ้ง   
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ งมีผลบงัคบัใช้ตั/งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1   มกราคม 2560 ในเบื/องตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ทีออกและปรับปรุงใหม่นั/น มีผลให้เกิดการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื อง การ
เปลียนแปลงนี/ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืนๆ ซึงมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 
1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินนี/  กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบื/องตน้
ถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึ/นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี/   ซึ งคาดวา่ไม่มีผลกระทบทีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดทีถือปฏิบติั 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินนี/จดัทาํขึ/นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี/  
 
รายการ  เกณฑ์การวัดมลูค่า 
เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ มลูค่ายติุธรรม 
หนี/ สินผลประโยชนที์กาํหนดไว ้ มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชนที์   

   กาํหนดไว ้ซึ งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบ   
   งบการเงินขอ้ 3 (ฑ) 
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(ค) สกลุเงินที#ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินนี/ จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ งเป็นสกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั/งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ทีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอืน 
 

 (ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณการประมาณและ
ขอ้สมมติหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที เกียวกับ
สินทรัพย ์หนี/ สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลทีเกิดขึ/นจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเนือง การปรับประมาณการทางบญัชี 
จะบนัทึกโดยวิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเกียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการทีสําคญัซึ งมีความเสียงอย่างมีนยัสําคญัทีเป็น  
เหตุใหต้อ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินทีรับรู้ในงบการเงิน ซึ งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี/  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 15 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว ้
เกียวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั/งสินทรัพยแ์ละ
หนี/ สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี/รวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมทีมีนยัสําคญั และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด
ทางดา้นการเงิน 
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กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าทีมีนัยสําคัญอย่าง
สมําเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลทีสามเพือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั/งราคา กลุ่ม 
ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานทีไดม้าจากบุคคลทีสามทีสนบัสนุนขอ้สรุปเกียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบั
ชั/นของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าทีมีนยัสาํคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 

 
เมือวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี/ สิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้
มลูค่ายติุธรรมเหล่านี/ถกูจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั/นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูทีใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงันี/   

 

• ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื/อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี/ สิน
อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับ
สินทรัพยน์ั/นหรือหนี/ สินนั/นนอกเหนือจากราคาเสนอซื/อขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี/ สินทีไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลที 
ไม่สามารถสงัเกตได)้ 

 
หากขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี/ สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั/นของมูลค่ายุติธรรมที
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั/นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มลูทีอยูใ่นระดบัตําสุดทีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั/นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัสิ/นรอบระยะเวลารายงานทีเกิดการโอนขึ/น  

 
ขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบัขอ้สมมติทีใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปนี/  
• หมายเหตุขอ้  3 (ฒ)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
• หมายเหตุขอ้   25 เครืองมือทางการเงิน 

 
 
 
 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  

 

 167

(จ) การจดัทํางบการเงินรวมเป็นครั-งแรก 
 

เมือวนัที 3 มีนาคม 2560 และ 10 มีนาคม 2560 บริษทัไดจ้ดัตั/ง ADB USA Inc. และบริษทั Sparko USA Inc. 
ตามลาํดบั (“บริษทัย่อย”) ซึ งบริษทัย่อยทั/งสองแห่งเป็นนิติบุคคลทีจดทะเบียนจดัตั/งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
บริษทัถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 งบการเงินของบริษทัย่อยทั/งสองแห่งไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ/นสุด
วนัที 31 ธนัวาคม 2560 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ก) และ 9) 
 

(ฉ) การป้องกนัความเสี#ยงจากกระแสเงินสดสําหรับสัญญาแลกเปลี#ยนอัตราดอกเบี-ย 

 
ณ วนัที 9 มิถุนายน 2560 บริษทัไดท้าํสญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี/ยกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึง และได้
นาํสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี/ยมาใชเ้พือป้องกนัความเสียงจากกระแสเงินสด (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3 (ง) และ 12) 
 
สรุปผลกระทบเชิงปริมาณทีมีสาระสาํคญัจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีขา้งตน้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทั มีดงันี/        
 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ-นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2560 (พันบาท) 
ตน้ทุนทางการเงินลดลง 1,654 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้พิมขึ/น (331) 

กาํไรสําหรับปีเพิ�มขึ$น 1,323 

  

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 
   เฉพาะส่วนทีมีประสิทธิผลลดลง (1,654) 
ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัเพิมขึ/น 331 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษลีดลง (1,323) 

  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดเพิ�มขึ$น (ลดลง) - 

  

กาํไรต่อหุ้นขั$นพื$นฐานเพิ�มขึ$น (บาท) 0.003 
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3 นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 
 

นโยบายการบญัชีทีนาํเสนอดงัต่อไปนี/ ไดถื้อปฏิบติัโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน
ยกเวน้ทีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 (จ) และ (ฉ)  

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการทีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ/นเมือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบักิจการนั/นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั/นทาํใหเ้กิดผล
กระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัที
มีการควบคุมจนถึงวนัทีการควบคุมสิ/นสุดลง 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายทียงัไม่เกิดขึ/นจริงซึ งเป็นผลมาจาก
รายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถกูตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  

 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
  

 รายการบัญชีที(เป็นเงินตราต่างประเทศ 
  

รายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหนี/ สินทีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัทีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนันั/น   
 
สินทรัพยแ์ละหนี/ สินทีไม่เป็นตวัเงินซึ งเกิดจากรายการบญัชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ งบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนทีเกิดขึ/นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั/น แต่ผลต่างของ
อตัราแลกเปลียนทีเกิดขึ/นจากการแปลงค่าของการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด เฉพาะส่วนทีมีประสิทธิผลจะ
รับรู้เขา้กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน  

 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหนี/ สินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีรายงาน 

 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียนทีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัทีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนทีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปลียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั/นออกไป 

 
(ค) เครื#องมือทางการเงินที#เป็นตราสารอนพุนัธ์ 
 

เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พือจดัการความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบี/ ยทีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงานและกิจกรรมจดัหาเงิน เครืองมือ         
ทางการเงินทีใชส่้วนใหญ่ประกอบดว้ยสัญญาซื/อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลียนอตัรา
ดอกเบี/ย  
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เครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเมือเริมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ค่าใชจ่้ายทีเกิดจากการ
ทาํรายการดงักล่าวบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึ/น  การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกครั/ งแรกใชมู้ลค่า
ยติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ใหเ้ป็นมลูค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที อย่างไรก็ตาม
หากตราสารอนุพนัธ์เขา้เงือนไขมีไวเ้พือเป็นเครืองมือป้องกนัความเสียง การบนัทึกรายการกาํไรหรือขาดทุนจาก
การตีราคาจะขึ/นอยูก่บัลกัษณะของการป้องกนัความเสียง (ดูนโยบายการบญัชีขอ้ 3(ง)) 
 
สัญญาซื.อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 
สญัญาซื/อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นการป้องกนัความเสียงทีเกิดจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลียนของ
รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีจะมีในอนาคต กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมใหม่จะถูกบนัทึก
ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
มลูค่ายติุธรรมของสญัญาซื/อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาอา้งอิงของนายหนา้ ณ วนัทีรายงาน 
 
สัญญาแลกเปลี(ยนอัตราดอกเบี.ย 
 
สญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี/ยเป็นการป้องกนัความเสียงทีเกิดจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี/ยในอนาคต ผลต่าง
ทีไดรั้บหรือจ่ายตามสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี/ ย บนัทึกโดยปรับปรุงกับดอกเบี/ ยจ่ายของภาระหนี/ สินทาง
การเงินทีไดรั้บการป้องกนัความเสียงในกาํไรหรือขาดทุน 

  
 มลูค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี/ยถือตามราคาอา้งอิงของนายหนา้ ณ วนัทีรายงาน 
 
(ง) การป้องกนัความเสี#ยง 

 
การป้องกันความเสี(ยงจากกระแสเงินสด 
 
ในกรณีทีนาํเครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์มาใชเ้พือป้องกนัการเปลียนแปลงในกระแสเงินสดของ
รายการสินทรัพยห์รือหนี/ สินทีบนัทึกในบญัชี  หรือของรายการทีคาดว่ามีโอกาสเกิดขึ/นค่อนขา้งสูงซึ งมีผลกระทบ
ต่อกาํไรหรือขาดทุน  การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดเฉพาะส่วนทีมี
ประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และแสดงเป็นรายการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดในส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ ส่วนทีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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การบันทึกบัญชีเมื(อหยดุป้องกันความเสี(ยง 
 
การบญัชีเกียวกบัการป้องกนัความเสียงเลิกใชโ้ดยไม่ปรับปรุงยอ้นหลงั เมือเครืองมือป้องกนัความเสียงหมดอายุ
หรือถกูขาย ถกูเพิกถอนหรือไดใ้ชสิ้ทธิตามสญัญาแลว้ หรือไม่เขา้เงือนไขการบนัทึกบญัชีเกียวกบัการป้องกนัความ
เสียงอีกต่อไป กาํไรหรือขาดทุนในส่วนทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินเพือใชป้้องกนัความเสียงซึ งเดิมบนัทึก
สะสมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้นให้ยงัคงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น และรับรู้เมือรายการทีคาดว่าจะเกิดขึ/นไดบ้นัทึกใน
กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีรายการทีคาดไวไ้ม่เกิดขึ/น กาํไรหรือขาดทุนสะสมซึ งเดิมแสดงไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้จะ
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั/นทีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ งจะตอ้งชาํระคืนเมือทวงถามถือเป็นส่วน
หนึงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

 

(ฉ) ลกูหนี-การค้าและลกูหนี-อื#น 
 

ลกูหนี/การคา้และลกูหนี/ อืนแสดงในราคาตามใบแจง้หนี/หกัค่าเผือหนี/สงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผือหนี/สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี/  และการคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนี/ ใน
อนาคตของลกูคา้  ลกูหนี/จะถกูตดัจาํหน่ายจากบญัชีเมือทราบวา่เป็นหนี/ สูญ 

 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํากวา่ 
 

 ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลียถ่วงนํ/าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนทีซื/อ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอืนเพือให้สินคา้อยู่ในสถานทีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิต 
ทีผลิตเอง ตน้ทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดับกาํลงัการผลิต
ตามปกติ 
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 มูลค่าสุทธิทีจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายทีจ ําเป็น
โดยประมาณในการขาย 

 
(ซ) เงินลงทุน 

 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน 

 
(ฌ) ที#ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

 
สินทรัพย์ที(เป็นกรรมสิทธิ2ของกิจการ 
 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงทีเกียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์กลุ่มบริษทั
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพือให้สินทรัพย์นั/นอยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื/ อถอน การขนยา้ย  
การบูรณะสถานทีตั/งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม นอกจากนี/ตน้ทุนอาจรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนจากการป้องกนั
ความเสียงกระแสเงินสดจากการซื/อทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ งถูกโอนจากกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน สําหรับเครื องมือทีควบคุมโดยลิขสิทธ̂ิซอฟต์แวร์ซึ งไม่สามารถทาํงานได้โดยปราศจากลิขสิทธ̂ิ
ซอฟตแ์วร์นั/นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ̂ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึงของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบทีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพย์ที(เช่า 
 
การเช่าซึ งกลุ่มบริษทัได้รับส่วนใหญ่ของความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที เช่านั/นๆ  
ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั/นตําทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํา
กวา่  หกัดว้ยค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าทีชาํระจะแยกเป็นส่วนทีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน 
และส่วนทีจะหกัจากหนี/ตามสญัญา เพือทาํใหอ้ตัราดอกเบี/ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงทีสาํหรับยอดคงเหลือของหนี/ สิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 

 
ต้นทุนที(เกิดขึ.นในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปลียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึงของมลูค่าตามบญัชีของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั/น และสามารถ
วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั/นไดอ้ย่างน่าเชือถือ ชิ/นส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  
ตน้ทุนทีเกิดขึ/นในการซ่อมบาํรุงทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึ/นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึ/น 
 
ค่าเสื(อมราคา 
 
ค่าเสือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลียนแทนอืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งันี/  
 
อาคารและสิงปลกูสร้าง   5, 20 และ 30 ปี 
เครืองจกัรและอุปกรณ์  3, 5, 10 และ 15 ปี 
เครืองตกแต่ง ติดตั/งและเครืองใชส้าํนกังาน 2, 3 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพยที์อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตั/ง 
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วิธีการคิดค่าเสือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยทีสุดทุกสิ/น  
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีกลุ่มบริษทัซื/ อมาและมีอายุการใช้งานจาํกัด วดัมูลค่าด้วย 
ราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยที์สามารถระบุไดที้เกียวขอ้งนั/น ค่าใชจ่้ายอืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือเกิดขึ/น 

 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอืนทีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั/นตามระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเริมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเมือสินทรัพยน์ั/นพร้อมทีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ 3 และ 5 ปี 

 
วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ/นรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 
(ฎ) การด้อยค่า 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานว่ามีขอ้บ่งชี/ เรื องการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีทีมีขอ้บ่งชี/จะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยที์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มลูค่าทีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิมของสินทรัพยชิ์/นเดียวกนัทีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีนี/จะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
การคาํนวณมลูค่าที(คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พือใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยที์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์น จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดทีสินทรัพยน์ั/นเกียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 

 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอืนๆ ที เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน  
ณ ทุกวนัทีทีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งชี/ เรื องการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปลียนแปลงประมาณการทีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าทีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 
เสมือนหนึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
(ฏ) หนี-สินที#มีภาระดอกเบี-ย 

 
หนี/ สินทีมีภาระดอกเบี/ยแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) เจ้าหนี-การค้าและเจ้าหนี-อื#น 
 
เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อืนแสดงในราคาทุน 
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(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาทีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ที(กาํหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั 
 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวน้ั/นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี/ สินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบี/ ยจ่ายของ
หนี/ สินผลประโยชนที์กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดทีใชว้ดัมลูค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 
โดยคาํนึงถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนี/ สินผลประโยชน์ทีกาํหนดไวสุ้ทธิซึ งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการ
จ่ายชาํระผลประโยชน ์ดอกเบี/ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไร
หรือขาดทุน 
 

เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลียนแปลงในผลประโยชน์ที
เกียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั รับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมือเกิดขึ/น 

  

ผลประโยชน์ระยะสั.นของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั/นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือพนกังานทาํงานให ้ หนี/ สินรับรู้ดว้ยมูลค่าทีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานทีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี/สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ฒ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื/อหุ้น ณ วนัทีให้สิทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไปกบัการเพิมขึ/นในส่วนของ 
ผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาทีพนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงือนไข จาํนวนทีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูก
ปรับปรุงเพือใหส้ะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซื/อหุน้ทีแทจ้ริงซึ งเขา้เงือนไขการใหบ้ริการทีเกียวขอ้งและเงือนไขการไดรั้บ
สิทธิทีไม่ใช่เงือนไขเรืองตลาดทุน สาํหรับพนกังานซึงใหสิ้ทธิและใชสิ้ทธิทนัทีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัที 
 

(ณ) ประมาณการหนี-สิน 

 
ประมาณการหนี/ สินจะรับรู้ก็ต่อเมือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานทีเกิดขึ/น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเชือถือ และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระผูกพันดังกล่าว   
ประมาณการหนี/ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อน
คาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพือใหส้ะทอ้นจาํนวนทีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ งแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมี
ต่อหนี/ สิน ประมาณการหนี/ สินส่วนทีเพิมขึ/นเนืองจากเวลาทีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ด) รายได้ 
 
รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิมและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้า 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมือไดโ้อนความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ทีมีนยัสําคญัไป
ใหก้บัผูซื้/อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ทีขายไปแลว้นั/นหรือมีความไม่
แน่นอนทีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั/น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายได้
และตน้ทุนทีเกิดขึ/นไดอ้ยา่งน่าเชือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนทีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 

 
ดอกเบี.ยรับและรายได้อื(น 
 
ดอกเบี/ยรับและรายไดอื้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
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(ต) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบี/ยจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดทีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ/น ยกเวน้ใน
กรณีทีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึ งของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนทีจะนาํมาใชเ้องหรือเพือขาย ดอกเบี/ยซึ งเป็นส่วนหนึงของค่างวดตามสัญญาเช่า
การเงินบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี/ยทีแทจ้ริง 

 
(ถ) สัญญาเช่าดําเนินงาน  

 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึ/ นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั/นตําทีต้องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่า  
เมือไดรั้บการยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 
ณ วนัทีเริ มตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั/นขึ/นอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั/นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทั 
มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 
ณ วนัทีเริมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนที
เป็นองคป์ระกอบอืนโดยใชม้ลูค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ยา่งน่าเชือถือ ใหรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหนี/ สินในจาํนวนทีเท่ากบัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั/น หลงัจากนั/นจาํนวนหนี/ สินจะลดลงตามจาํนวนทีจ่าย และตน้ทุนทางการเงิน
ตามนยัจากหนี/ สินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบี/ยเงินกูย้ืมส่วนเพิมของกลุ่มบริษทั 
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(ท) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการทีเกียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีทีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปี
ทีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีทีเกียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึ/นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี/ สินและจาํนวนทีใชเ้พือความมุ่งหมายทางภาษี  
 
การวดัมลูค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการทีกลุ่มบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี/ สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัทีสิ/นรอบระยะเวลาที
รายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีทีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีทีประกาศใชห้รือทีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัทีรายงาน 
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จํานวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึ/ น และมีดอกเบี/ ยทีต้องชําระ  
กลุ่มบริษทัเชือว่าไดต้ั/งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดที้จะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี/อยู่บน
พื/นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสินใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต   
ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปลียนการตดัสินใจโดยขึ/นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายทีมีอยู ่ 
การเปลียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดทีเกิดการเปลียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี/ สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ได้นี/ ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน  
สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั/นกิจการมีความตั/งใจจะจ่ายชาํระหนี/ สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย
ยอดสุทธิหรือตั/งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี/ สินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพือเสียภาษีในอนาคต
จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัทีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าทีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 

 
(ธ) กาํไรต่อหุ้น 

 
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนํ/าหนกัทีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  
 

(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานทีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ทีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึ/นจากส่วนงานดาํเนินงานนั/นโดยตรงรวมถึงรายการทีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  

 
4 บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 
เพือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักับกลุ่มบริษทั  
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั/งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั/น การเกียวขอ้งกนันี/อาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ทีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 สาํหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหาร
สาํคญั และบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืน มีดงันี/  
 

 ประเทศที�จดัตั$ง/  

ชื�อกจิการหรือบุคคล สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทรี  จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เจริญสินธานี จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั เจริญสิน แอสเสท จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ไทยไวร์ริง ซิสเตม็ จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั ออล นิว วิชัน จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
TVDI Vietnam Co., Ltd. เวียดนาม มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั 
บริษทั โชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
Vina Showa Co., Ltd. เวียดนาม มีผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
ผูบ้ริหารคนสาํคญั ไทย บุคคลทีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการ 
  วางแผนสังการ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
  ของกิจการ ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
  ทั/งนี/รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั 
  (ไม่วา่จะทาํหนา้ทีในระดบับริหารหรือไม่) 
 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี/  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

ขายสินคา้ ราคาตลาด 
รายไดอื้น ราคาตลาด 
ซื/อสินคา้  ราคาตลาด / ราคาตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
ค่าบริการและอืนๆ ราคาตลาด / ราคาตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
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(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  
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รายการทีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ/นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี/     
 
สําหรับปีสิ-นสุดวันที# 31 ธันวาคม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2560  2559 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย    
ค่าบริการและอืนๆ - 277 - 
    

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั    
ขายสินคา้ 29,772 29,772 27,924 
รายไดอื้น 367 367 479 
ซื/อสินคา้ 3,480 3,480 3,328 
ค่าบริการและอืนๆ 186 186 127 
    

ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

ผลประโยชนร์ะยะสั/นของพนกังาน        27,049        27,049  34,230 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 798 798  468 
ค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผูก่้อตั/งบริษทั - - 10,000 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 27,847 27,847 44,698 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี/  
 
ลกูหนี-การค้า    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560   2560  2559 

 (พันบาท) 
กิจการทีเกียวขอ้งกนั 11,066  11,066 5,203 
หัก ค่าเผือหนี/สงสยัจะสูญ -  - (24) 

สุทธิ 11,066  11,066 5,179 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  

 

 183

เจ้าหนี-การค้า    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560   2560  2559 

 (พันบาท) 
กิจการทีเกียวขอ้งกนั 883  883 2,154 

      
เจ้าหนี-อื#น       

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560   2560  2559 

 (พันบาท) 
กิจการทีเกียวขอ้งกนั 12  12  39 

      
ค่าตอบแทนพเิศษสําหรับผู้ก่อตั-งบริษทัค้างจ่าย       

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560   2560  2559 

 (พันบาท) 
ผูบ้ริหารสาํคญั - -  24,000 

 

 สัญญาสําคัญที#ทํากบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสญัญาทีสาํคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัดงันี/  
 
สัญญาความช่วยเหลือทางการตลาด 
 
บริษทัมีสัญญาความช่วยเหลือทางการตลาดสองฉบบักบับริษทัย่อยสองแห่ง ภายใตเ้งือนไขของสัญญา บริษทัย่อย   
ตกลงให้ความช่วยเหลือแก่บริษทัในการทาํการตลาดและการให้ข้อมูลทางการค้าในตลาดต่างประเทศที เป็น
ประโยชนต่์อบริษทั ในการนี/บริษทัตกลงจะจ่ายค่าบริการใหก้บับริษทัย่อยตามจาํนวนเงินทีระบุไวใ้นสัญญา สัญญา
เหล่านี/ มีกาํหนดระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน เริมตั/งแต่วนัที 31 มีนาคม 2560 และสามารถต่ออายุออกไปโดยอตัโนมติั    
เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึงมีความประสงคที์จะขอยกเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั/นจะตอ้งทาํหนงัสือแจง้ใหคู้่สัญญาอีกฝ่าย
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนวนัสิ/นสุดของสญัญาเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  
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5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560   2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 568  498  1,172 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 13,231  13,231  6,532 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 58,620  58,620  30,316 
รวม 72,419  72,349  38,020 

 
6 ลูกหนี$การค้า 

 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2560   2560  2559 

   (พันบาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4  11,066  11,066  5,203 
กิจการอืนๆ   311,097  311,097  377,911 

รวม   322,163  322,163  383,114 

หัก ค่าเผือหนี/สงสยัจะสูญ   (6,204)  (6,204)  (8,433) 

สุทธิ   315,959  315,959  374,681 

        
กลบัรายการค่าเผือหนี/สงสยัจะสูญสาํหรับปี  (2,229)  (2,229)  (705) 
 
 
 
 
 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี/การคา้ มีดงันี/  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560   2560  2559 

 (พันบาท) 
กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 11,059  11,059 4,597 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7  7 534 
 3 - 6 เดือน -  - 72 

 11,066 11,066 5,203 
หัก ค่าเผือหนี/สงสยัจะสูญ - - (24) 

 11,066 11,066 5,179 

กจิการอื�นๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 223,323  223,323 256,038 
เกินวนัครบกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 74,872  74,872 112,300 
 3 - 6 เดือน 10,075  10,075 1,824 
 6 - 12 เดือน 1,635  1,635 5,936 
       มากกวา่ 12 เดือน 1,192  1,192 1,813 

 311,097  311,097 377,911 

หัก ค่าเผือหนี/สงสยัจะสูญ (6,204)  (6,204)  (8,409) 

 304,893  304,893 369,502 

สุทธิ 315,959  315,959 374,681 

 
 โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั/งแต่ 7 วนั ถึง 120 วนั 
 
 
 
 
 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  
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7 ลูกหนี$อื�น  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560   2560  2559 

 (พันบาท) 
ลกูหนี/ภาษีมลูค่าเพิม 35,233  35,233  19,541 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,212  7,212  9,204 
อืนๆ 375  375  287 

รวม 42,820  42,820  29,032 

 
8 สินค้าคงเหลอื 
                        

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560   2560  2559 

 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 79,745  79,745  79,994 
สินคา้ระหวา่งผลิต 12,642  12,642  10,612 
วตัถุดิบ 165,577  165,577  139,130 
วสัดุโรงงาน 29,476  29,476  21,008 
สินคา้ระหวา่งทาง 40,233  40,233  20,005 

รวม 327,673  327,673  270,749 
หัก ค่าเผือมลูค่าสินคา้คงเหลือลดลง (8,632)  (8,632)  (4,174) 

สุทธิ 319,041  319,041  266,575 

      
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือทีบนัทึกเป็น 
   ค่าใชจ่้าย และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย  

    

   - ตน้ทุนขาย 1,155,054  1,155,054  1,144,304 
- การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิทีคาดวา่จะไดรั้บ  4,458  4,458  - 

   - กลบัรายการปรับลดมูลค่า  - - (18,721) 

รวม 1,159,512  1,159,512  1,125,583 

 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 

 (พันบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม - - 
ซื/อเงินลงทุน 7 - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 7 - 
 

การซื.อเงินลงทุน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติั     
ใหด้าํเนินการจดัตั/ง ADB USA Inc. (“ADB”) และ Sparko USA Inc. (“Sparko”) ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพือ
ส่งเสริมธุรกิจของบริษทั โดยมุ่งเนน้การใหค้วามช่วยเหลือแก่บริษทัในการทาํการตลาดและการใหข้อ้มูลทางการคา้
ในตลาดต่างประเทศทีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ซึ งบริษทัทั/งสองแห่งมีทุนจดทะเบียนเริมตน้เป็นจาํนวนเงิน 100 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (ชาํระเงินทุนจดัตั/งเตม็มลูค่าแลว้) ADB และ Sparko จดทะเบียนจดัตั/งเป็นนิติบุคคลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเสร็จแลว้เมือวนัที 3 มีนาคม 2560 และ 10 มีนาคม 2560 ตามลาํดบั ดงันั/น ADB และ Sparko จึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี/  
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วน    

 ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน 

 2560  2559 2560  2559  2560  2559 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

ADB USA Inc.  100 - 3.5 - 3.5 - 
Sparko USA Inc. 100 - 3.5 - 3.5 - 

รวม   7.0 - 7.0 - 
  

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั/นจึงไม่มีราคาทีตอ้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  
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10 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 

  งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
        เครืองตกแต่ง        
  ทีดินและ      ติดตั/งและ    สินทรัพย ์   
  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครืองจกัร  เครืองใช ้    ระหวา่งก่อสร้าง   
  ทีดิน  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั/ง  รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน               

ณ วนัที 1 มกราคม 2559  64,836  178,413  286,923  27,507  2,175  32,419  592,273 
เพิมขึ/น  -  -  2,952  2,125  7,431  84,650  97,158 
โอน  -  3,873  22,919  690  -  (27,482)  - 
จาํหน่าย  -  -  (2,442)  (532)  -  -  (2,974) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559               

   และ 1 มกราคม 2560  64,836  182,286  310,352  29,790  9,606  89,587  686,457 
เพิมขึ/น  -  177  3,109  1,752  -  121,884  126,922 
โอน  -  8,140  26,394  735  -  (35,269)  - 
จาํหน่าย  -  -  (7,264)  (851)  -  -  (8,115) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560  64,836  190,603  332,591  31,426  9,606  176,202  805,264 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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  งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
        เครืองตกแต่ง       
  ทีดินและ      ติดตั/งและ    สินทรัพย ์   
  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครืองจกัร  เครืองใช ้    ระหวา่งก่อสร้าง   
  ทีดิน  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั/ง  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเสื#อมราคา               
ณ วนัที 1 มกราคม 2559  -  (87,671)  (186,612)  (24,978)  (892)  - (300,153) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  -  (8,086)  (23,855)  (1,496)  (614)  -  (34,051) 
จาํหน่าย  -  -  2,442  510  -  -  2,952 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559              

   และ 1 มกราคม 2560  -  (95,757)  (208,025)  (25,964)  (1,506)  -  (331,252) 
ค่าเสือมราคาสาํหรับปี  -  (6,430)  (24,353)  (1,596)  (1,915)  -  (34,294) 
จาํหน่าย  -  -  7,172  838  -  -  8,010 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560  -  (102,187)  (225,206)  (26,722)  (3,421)  - (357,536) 
 
 
 
 
 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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  งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
        เครืองตกแต่ง       

  ทีดินและ      ติดตั/งและ    สินทรัพย ์   
  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครืองจกัร  เครืองใช ้    ระหวา่งก่อสร้าง   
  ทีดิน  สิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั/ง  รวม 

  (พันบาท) 
มลูค่าสุทธิทางบัญชี               
ณ วนัที� 1 ธันวาคม 2559               
ภายใตก้รรมสิทธิ̂ของบริษทั  64,836  90,742  100,311  2,529  1,283  32,419  292,120 
  64,836  90,742  100,311  2,529  1,283  32,419  292,120 
               
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 และ 
   1 มกราคม 2560 

              

ภายใตก้รรมสิทธิ̂ของบริษทั  64,836  86,529  102,327  3,826  850  89,587  347,955 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  - - - - 7,250  - 7,250 

  64,836  86,529  102,327  3,826  8,100  89,587  355,205 
               
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560               
ภายใตก้รรมสิทธิ̂ของบริษทั  64,836  88,416  107,385  4,704  420  176,202  441,963 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  - - - - 5,765  - 5,765 

  64,836  88,416  107,385  4,704  6,185  176,202  447,728 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งไดคิ้ดค่าเสือมราคาเต็มจาํนวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 199.7 ลา้นบาท (2559: 164.8 ล้านบาท) 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดว้างหลกัทรัพยเ์พือคํ/าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั/นและระยะยาว
จากสถาบนัการเงิน และหนงัสือคํ/าประกนั เป็นจาํนวนเงิน 28.0 ลา้นบาท (2559: 28.0 ล้านบาท) ตามทีอธิบายไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 

สินทรัพย์ระหว่างการก่อสร้างและติดตั.ง 
 

สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั/ง ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวนเงินรวม 176.2 ลา้นบาท (2559: 89.6 
ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนค่าก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ และตน้ทุนเครืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน รวมทั/ง
ตน้ทุนการติดตั/งทีเกียวขอ้ง 

 

ระหวา่งปีสิ/นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัไดมี้การบนัทึกดอกเบี/ยจ่ายเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง
และติดตั/งเป็นจาํนวนเงินทั/งสิ/น 1.5 ลา้นบาท (2559: ไม่มี) โดยมีอตัราดอกเบี/ ยตั/งขึ/นเป็นทุนในอตัราร้อยละ 4.90 ต่อปี 
(2559: ไม่มี) 

 

11 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
 

 รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมทีเกิดขึ/นในระหวา่งปีมีดงันี/  
 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที� 1 

มกราคม  
2560 

   ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 

2560 
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

 กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี       
ลกูหนี/การคา้ (ค่าเผื(อหนี.สงสัยจะสูญ) 1,687 (446)  -  1,241 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื(อการลดมูลค่า 
   ของสินค้า) 

 
835 

 
892  -  

 
1,727 

ประมาณการหนี/ สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ 
   ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
4,749 

 
598  (228)  

 
5,119 

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ 
   การป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด -  -  331  

 
331 

รวม  7,271 1,044  103  8,418 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที� 1 

มกราคม  
2559 

   ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 

2559 
กาํไรหรือ
ขาดทุน 

 กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี       
ลกูหนี/การคา้ (ค่าเผื(อหนี.สงสัยจะสูญ) 2,222 (535)  -  1,687 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื(อการลดมูลค่า 
   ของสินค้า) 

 
4,579 

 
(3,744)  -  

 
835 

ประมาณการหนี/ สินไม่หมุนเวียนสาํหรับ 
   ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
5,052 

 
(11)  (292)  

 
4,749 

รวม  11,853 (4,290)  (292)  7,271 
 
12 หนี$สินที�มภีาระดอกเบี$ย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2560  2559 
 (พันบาท) 
ส่วนที#หมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - มีหลกัประกนั -  -  1,340 
เงินกูย้ืมระยะสั/นจากสถาบนัการเงิน      
   ตัmวสญัญาใชเ้งิน - มีหลกัประกนั 183,466  183,466  335,640 
   หนี/ สินจากการทาํทรัสตรี์ซีท - มีหลกัประกนั 93,999  93,999  78,750 
หนี/ สินตามสญัญาเช่าการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ 
   ภายในหนึงปี 

 
1,007 

  
1,007 

  
952 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถึงกาํหนดชาํระ      
   ภายในหนึงปี - มีหลกัประกนั 

 
14,900 

  
14,900 

  
13,400    

รวมหนี$สินที�มภีาระดอกเบี$ย - ส่วนที�หมุนเวยีน 293,372  293,372  430,082 
     
ส่วนที#ไม่หมนุเวียน     
หนี/ สินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,290  3,290  4,298 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - มีหลกัประกนั 39,450  39,450  4,350 
รวมหนี$สินที�มภีาระดอกเบี$ย - ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 42,740  42,740  8,648 
รวมทั$งสิ$น 336,112  336,112  438,730 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หนี/ สินทีมีภาระดอกเบี/ ยซึ งไม่รวมหนี/ สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ          
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดด้งันี/  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2560  2559 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหนึงปี  292,365  292,365 429,130 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 39,450  39,450  4,350 
รวม  331,815  331,815  433,480 
 
หนี/ สินทีมีภาระดอกเบี/ ยส่วนทีมีหลกัประกนั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดของหลกัประกนั 
ซึงเป็นสินทรัพย ์ดงันี/  

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2560  2559 
 (พันบาท) 
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 27,962  27,962  27,962 
 
หนี/ สินจากการทาํทรัสตรี์ซีทซึงกลุ่มบริษทัไดอ้อกสาํหรับสินคา้ทีสังเขา้มาโดยใชเ้ครดิตของสถาบนัการเงิน ดงันั/น  
กลุ่มบริษทัจึงมีภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงินสาํหรับสินคา้ทีมีอยู ่
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเชือซึ งยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 830 ลา้นบาท (2559 : 779 
 ล้านบาท) 

 

เงินกู้ยมืระยะสั-นจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีสัญญากูย้ืมระยะสั/นกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งเป็นจาํนวนเงิน 
277.5 ลา้นบาท (2559: 414.4 ล้านบาท) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี/ยร้อยละระหว่าง 2.05 ถึง 2.97 ต่อปี (2559: 
ร้อยละ 1.55 ถึง 3.83 ต่อปี)  
 
 
 
 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 
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เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วนัที 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ งเป็น 
จาํนวนเงิน 14.5 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี/ย THBFIX 1 เดือน บวกร้อยละ 1.24 ต่อปี และมีกาํหนดการจ่ายคืนเป็น
รายเดือน เดือนละ 0.2 ลา้นบาท เริมตั/งแต่กรกฎาคม 2557 ถึงมิถุนายน 2562 และกลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลียน
อตัราดอกเบี/ ยกบัสถาบนัการเงินเดียวกนัเพือแลกเปลียนอตัราดอกเบี/ ยของสัญญาเงินกูด้งักล่าวเป็นอตัราดอกเบี/ ย
คงทีร้อยละ 5.45 ต่อปี 

 
ณ วนัที 22 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ งเป็น 
จาํนวนเงิน 42 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี/ย THBFIX 1 เดือน บวกร้อยละ 1.20 ต่อปี และมีกาํหนดการจ่ายคืนเป็น
รายเดือน เดือนละ 1.2 ลา้นบาท เริมตั/งแต่กนัยายน 2557 ถึงกนัยายน 2560 และกลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลียน
อตัราดอกเบี/ ยกบัสถาบนัการเงินเดียวกนัเพือแลกเปลียนอตัราดอกเบี/ ยของสัญญาเงินกูด้งักล่าวเป็นอตัราดอกเบี/ ย
คงทีร้อยละ 5.39 ต่อปี 
 
ณ วนัที 8 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ งเป็น
จาํนวนเงิน57 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบี/ย THBFIX 1 เดือน บวกร้อยละ 1.82 ต่อปี และมีกาํหนดการจ่ายคืนเป็น
รายเดือน เดือนละ 1 ลา้นบาท เริมตั/งแต่มิถุนายน 2560 ถึงกุมภาพนัธ์ 2565 และกลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลียน 
อตัราดอกเบี/ ยกบัสถาบนัการเงินเดียวกนัเพือแลกเปลียนอตัราดอกเบี/ ยของสัญญาเงินกูด้งักล่าวเป็นอตัราดอกเบี/ ย
คงทีร้อยละ 4.90 ต่อปี 
 
การคํ-าประกนั 
 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินดงักล่าวคํ/าประกนัดว้ยทีดินเป็นจาํนวนเงิน 27.96 ลา้นบาท 
และกรรมการของบริษทั ทั/งนี/บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขบางประการเกียวกบัการรักษาอตัราส่วนทางการเงินและ
เงือนไขอืนตามทีระบุไวใ้นสญัญา เช่น การผิดนดัชาํระหนี/  การใหข้อ้มลูทางการเงินแก่ผูใ้หกู้ ้และอืนๆ เป็นตน้ 
 

 
 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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13 เจ้าหนี$การค้า 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2560  2560  2559 
   (พันบาท) 
กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 883 883 2,154 
กิจการอืนๆ  211,391 211,391  236,769 

รวม  212,274 212,274  238,923 

 
14 เจ้าหนี$อื�น 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2560  2560  2559 
   (พันบาท) 
กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 4  12  12  39 

กจิการอื�น        
โบนสัคา้งจ่าย   14,000  14,000  16,000 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   7,082  7,082  7,134 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้   1,647  1,647  1,044 
อืนๆ   21,382  21,382  15,509 

   44,111  44,111  39,687 

รวม   44,123  44,123  39,726 
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15 ประมาณการหนี$สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

        2560 2560  2559 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

ประมาณการหนี$สินไม่หมุนเวียนสําหรับ    
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 25,600 25,600 23,750 

    

สําหรับปีสิ-นสุดวันที# 31 ธันวาคม     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,553 3,553 4,170 

 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น      
กาํไรจากการประมาณตามหลกั 
    คณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในระหวา่งปี 

 
(1,140) 

  
(1,140) 

  
(1,458) 

(กาํไร) ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกั 
    คณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ 

 
(405) 

  
(405) 

  
735 

 
โครงการผลประโยชน์ที#กาํหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการผลประโยชนที์กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541           
ในการใหผ้ลประโยชนเ์มือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวมี้ความเสียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความ
เสียงของช่วงชีวิต ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ความเสียงจากอตัราดอกเบี/ย และความเสียงจากตลาด (เงินลงทุน)  
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การเปลียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัที 1 มกราคม 23,750 23,750 25,261 
    
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,946 2,946 2,927 
ตน้ทุนบริการในอดีต 3 3 647 
ดอกเบี/ยจากภาระผกูพนั 604 604 596 
 3,553 3,553 4,170 
    

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น    
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,140) (1,140) (1,458) 
    
อื�นๆ    
ผลประโยชนจ่์าย (563) (563) (4,223) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 25,600 25,600 23,750 

 
กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน เกิดขึ/นจาก 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2560  2559 
 (พันบาท) 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 405  405  (1,292) 
ขอ้สมมติทางการเงิน (1,352)  (1,352)  (297) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (193)  (193)  131 

รวม (1,140)  (1,140)  (1,458) 
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ข◌้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลียถ่วง
นํ/าหนกั) ไดแ้ก่ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2560  2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 2.22  2.22  2.57 
การเพิมขึ/นของเงินเดือนในอนาคต 3.00  3.00  4.00 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 5 - 46  5 - 46  5 - 46 
 
ขอ้สมมติเกียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติทีเผยแพร่ทัวไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนํ/ าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็น 20 ปี 
(2559: 20 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปลียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติทีเกียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชนเ์ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี/  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 เพิมขึ/น  ลดลง  เพิมขึ/น  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560        
อตัราคิดลด  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (1,764)  2,022  (1,764)  2,022 
การเพิมขึ/นของเงินเดือนในอนาคต   
  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 

 
1,839 

  
(1,631) 

  
1,839 

  
(1,631) 

        
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559        
อตัราคิดลด  (เปลียนแปลงร้อยละ 1) -  -  (1,718)  1,972 
การเพิมขึ/นของเงินเดือนในอนาคต        
   (เปลียนแปลงร้อยละ 1) -  -  1,795  (1,590) 
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แมว้่าการวิเคราะห์นี/ ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 
16 ทุนเรือนหุ้น 

 
 มลูค่าหุน้ 2560  2559 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น/ พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน        

ณ วนัที 1 มกราคม        
- หุน้สามญั 10 21,000  210,000 21,000  210,000 
วนัที 22 มีนาคม 2560        
- ลดมลูค่าหุน้จากหุน้ละ 10 บาทเป็น 0.5 บาท 0.5 399,000  - -  - 
- ออกหุน้ใหม่ 0.5 180,000  90,000 -  - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม        

- หุ้นสามญั 10 -  - 21,000  210,000 

- หุ้นสามญั 0.5 600,000  300,000 -  - 

        

หุ้นที#ออกและชําระแล้ว        

ณ วนัที 1 มกราคม        
- หุน้สามญั 10 21,000  210,000  21,000  210,000 
วนัที 22 มีนาคม 2560         
- ลดมลูค่าหุน้จากหุน้ละ 10 บาทเป็น 0.5 บาท 0.5 399,000  - -  - 
วนัที 6 พฤศจิกายน 2560        
- ออกหุน้ใหม่ 0.5 180,000  90,000 -  - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม        

- หุ้นสามญั 10 -  - 21,000  210,000 

- หุ้นสามญั 0.5 600,000  300,000 -  - 
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การปรับลดมลูค่าหุ้นและการเพิ#มทุนจดทะเบียน 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทัเมือวนัที 13 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการลดมูลค่าหุน้จาก   
หุน้ละ 10 บาทเป็นหุน้ละ 0.5 บาท และเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 90 ลา้นบาท (เพิมทุนจดทะเบียนจาก 210 
ลา้นบาทเป็นจาํนวนทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท) โดยออกหุ้นสามญัเพิมทุนเป็นจาํนวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าหุน้ละ  
0.5 บาท เพือการเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัวไปครั/ งแรก (Initial Public Offering) ซึ งบริษทัไดจ้ดทะเบียน
ลดมูลค่าหุน้และเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 22 มีนาคม 2560 และอนุมติัใหน้าํหุน้สามญัของบริษทั
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

การเสนอขายหุ้นที#ออกใหม่ให้แก่ประชาชนเป็นครั-งแรก 

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้ทีออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทัวไปเป็นครั/ งแรกจาํนวน 180 ลา้นหุน้ 
โดยการขายหุน้ใหม่ใหแ้ก่ผูจ้องในราคาหุน้ละ 1.7 บาท (ทุน 0.5 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1.2 บาท) เป็นจาํนวน
เงินรวม 304.2 ลา้นบาท (ส่วนเกินมูลค่าหุ้นมีจาํนวนเงิน 214.2 ลา้นบาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิมทุนที 
ชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 6 พฤศจิกายน 2560 และหุน้ของบริษทัเริมการซื/อขายในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยในวนัที 9 พฤศจิกายน 2560 ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้แก่ประชาชนจาํนวนเงิน 
14 ลา้นบาท แสดงหกัจากส่วนเกินมลูค่าหุน้ทีไดรั้บจากการเสนอขายหุน้แก่ผูล้งทุนใหม่ (ส่วนเกินมูลค่าหุน้ - สุทธิ 
มีจาํนวนเงิน 200.2 ลา้นบาท) 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มลูค่าหุน้ทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี/ตั/งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้นี/
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ส่วนเกนิทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑที์บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นคือ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการซื/อหุ้น
ของพนกังาน ณ วนัทีใหสิ้ทธิโดยอา้งอิงจากมลูค่ายติุธรรมของหุน้ทีกาํหนดไวแ้ละสิงตอบแทนทีตอ้งจ่ายและบนัทึก
ค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้ง พร้อมๆไปกบัรับรู้การเพิมขึ/นของผูถื้อหุน้ตามทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการายงานทางการเงิน
ฉบบัที 2 
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17 สํารอง 
 

สาํรองประกอบดว้ย 
 

การจดัสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“ทุน
สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี/จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปีสิ/นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 5.2 ลา้นบาท  
(2559 : 1.7 ล้านบาท) 
 

องค์ประกอบอื#นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 

 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั/งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหนี/ สินจากการป้องกนัความเสียงในเงินลงทุนสุทธิของบริษทั   
 
การป้องกนัความเสี�ยงกระแสเงินสด 
 
บญัชีป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดในส่วนของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยการเปลียนแปลงสุทธิสะสมในมูลค่ายุติธรรม
ของการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสดทีเกียวขอ้งกบัการป้องกนัความเสียงในธุรกรรมทียงัไม่ไดเ้กิดขึ/น 
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18 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 
กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานทีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ งเป็นหน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจทีสาํคญันี/ผลิตสินคา้ทีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เนืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ทาง
การตลาดทีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจทีสาํคญัอย่างนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานทีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุป 
มีดงันี/   
 
• ส่วนงานที 1   เมด็พลาสติกพีวีซี  
• ส่วนงานที 2   กาว และ ผลิตภณัฑย์าแนว 
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที�รายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างนี�  ผลการดาํเนินงานวดัโดยใช้กาํไรก่อน     
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ� งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน        
การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเชื�อว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั�นเป็นขอ้มูล     
ที�เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื�นที�ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
 
ข้อมลูเกี#ยวกบัส่วนงานที#รายงาน 
 

 

 

 

 ส่วนงานที� 1  ส่วนงานที� 2   

 เมด็พลาสติกพีวีซี  กาว และ ผลิตภณัฑย์าแนว  รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขาย 693  726  679  686  1,372 1,412 
ตน้ทุนทางการเงิน (5)  (6)  (8)  (6)  (13) (12) 
ค่าเสือมราคา และ           
   ค่าตดัจาํหน่าย (17)  (15)  (18)  (19)  (35) (34) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 5 16 28 80 33 96 
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ข้อมลูเกี#ยวกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 
ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามเขตภูมิศาสตร์โดยกาํหนดจากสถานทีตั/ง
ของลกูคา้ 
 
 2560  2559 

 (พันบาท) 

ไทย 972,470  990,700 
ไนจีเรีย 92,259  69,140 
บงักลาเทศ 54,397  61,286 
เวียดนาม 49,990  33,475 
เคนยา่ 47,663  74,660 
เมียนมาร์ 33,410  31,735 
อืนๆ 122,215  150,782 

รวม 1,372,404  1,411,778 

 

สินทรัพย์ตามส่วนงาน 
 
สินทรัพยต์ามส่วนงานของบริษทัทั/งหมดอยูใ่นประเทศไทย 
 
ลกูค้ารายใหญ่  
 
รายไดจ้ากลูกคา้รายหนึงจากส่วนงานที 1 สาํหรับปีสิ/นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 
167.0 ลา้นบาท (2559: 124.4 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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19 รายได้อื�น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2560  2559 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 2,468  2,468  2,397 
อากรขาเขา้ไดรั้บคืน 2,308  2,308  6,324 
รายไดเ้บด็เตลด็ 1,937  1,937  4,222 
อืนๆ 5,158  5,158  3,591 

รวม 11,871  11,871  15,634 

 

20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2560  2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั  131,633  131,633  129,178 
ค่าสวสัดิการพนกังาน  32,987  32,987  34,446 
โครงการสมทบเงินทีกาํหนดไว ้  3,842  3,842  1,798 
โครงการผลประโยชนที์กาํหนดไว ้ 15 3,553  3,553  4,170 
ค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผูก่้อตั/งบริษทั  - - 10,000 
อืนๆ  4,401  4,401  4,039 

รวม  176,416  176,416  183,631 

 
โครงการสมทบเงินที(กาํหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั/งกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื/นฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยกลุ่มบริษทัและพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2.5 ถึงอตัราร้อยละ 15 
ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี/ ยงชีพนี/ ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี/ ยงชีพตาม
ขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาต 

 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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21 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2560  2560  2559 
   (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขาย      
การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ 
    งานระหวา่งทาํ   

   
(1,781) 

  
(1,781) 

 
(5,159) 

วตัถุดิบและวสัดุสิ/นเปลืองทีใชไ้ป   960,525  960,525 970,115 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน   106,574  106,574 91,396 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย   30,587  30,587 31,518 
ค่าสาธารณูปโภค   26,247  26,247 25,482 
(กลบัรายการ) การปรับมลูค่าเป็นมูลค่าสุทธิ 
    ทีคาดวา่จะไดรั้บ 

 
8 

  
4,458 

  
4,458 

  
(18,721) 

อืนๆ   32,902  32,902 30,952 
รวม   1,159,512  1,159,512 1,125,583 

 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   2560  2560  2559 
   (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนในการจดัจาํหน่าย      
ค่าตวัอยา่งสินคา้   33,992  33,992  26,521 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจาํหน่าย   18,469  18,469  17,668 
ค่านายหนา้   13,902  13,902  19,747 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน   11,773  11,773  12,164 
อืนๆ    11,395  11,395  12,260 
รวม   89,531  89,531  88,360 
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   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2560  2560  2559 
   (พันบาท) 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร      
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน   58,069  58,069  70,071 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ   7,613  7,613  5,643 
กลบัรายการค่าเผือหนี/สงสยัจะสูญ 6  (2,229)  (2,229)  (705) 
ค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผูก่้อตั/งบริษทั   - - 10,000 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย   3,990  3,990  2,889 
อืนๆ    25,264  25,325  19,338 

รวม   92,707  92,768  107,236 

 
22 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ที#รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2560  2560  2559 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน   (พันบาท) 
สาํหรับปีปัจจุบนั   4,518  4,506  15,616 
        
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว 11  (1,044)  (1,044)  4,290 

รวมภาษเีงินได้   3,474  3,462  19,906 
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ภาษเีงินได้ที#รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น 

 

การกระทบยอดเพื#อหาอัตราภาษทีี#แท้จริง   

 
 งบการเงินรวม 

 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   32,519   - 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  6,504 -  - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี    720   - 
ค่าใช่จ่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิม   (3,750)   - 

รวม  11  3,474 -  - 

 
 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได ้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษี 

เงินได ้
ก่อน 

ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย

ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษี 

เงินได ้
 (ล้านบาท) 
ขาดทุนจากการป้องกนั

ความเสียงกระแสเงินสด (1,654) 331 (1,323) 
 

- - - 
กาํไรจากการ 
   ประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,140 (228) 912 

 

1,458 (292) 1,166 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้วม   32,457   95,616 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  6,492 20  19,123 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี    720   1,335 
ค่าใชจ่้ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิม   (3,750)   (552) 

รวม  11  3,462 21  19,906 
 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิมเติมประมวลรัษฎากรฉบบัที 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัที 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
 

23 กาํไรต่อหุ้นขั$นพื$นฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐานสําหรับแต่ละปีสิ/นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีทีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัทีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนํ/ าหนกั 
โดยแสดงการคาํนวณดงันี/    
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2560 2559 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรสําหรับปีที�เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั 29,045  28,995 75,710 
      

จาํนวนหุน้สามญัทีออก ณ วนัที 1 มกราคม 21,000  21,000  21,000 
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงมลูค่าทีตราไว ้ 399,000  399,000 399,000 
ผลกระทบจากหุน้ทีออกจาํหน่าย 27,616  27,616  - 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี�ยถ่วงนํ$าหนัก 447,616  447,616  420,000 
     

กาํไรต่อหุ้น (บาท) 0.065  0.065 0.180 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  
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ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัไดล้ดมูลค่าทีตราไวข้องหุ้นของบริษทั (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16) การ 
ลดมูลค่านี/ มีผลทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ/ าหนักทีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐานสําหรับปี
สิ/นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 ทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดป้รับปรุงใหม่โดยถือเสมือนว่าการเปลียนแปลง
มลูค่าหุน้ดงักล่าวเกิดขึ/นตั/งแต่แรก 
 

24 เงนิปันผล  
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมือวนัที 13 มีนาคม 2560 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.5 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 21 ลา้นหุน้ (จาํนวนหุน้สามญัก่อนลดมูลค่าหุน้)
เป็นจาํนวนเงินทั/งสิ/น 31.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2560 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัเมือวนัที 3 สิงหาคม 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น 
เงินปันผลในอตัราหุน้ละ 2.0 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 21 ลา้นหุน้ (จาํนวนหุน้สามญัก่อนลดมูลค่าหุน้) เป็น
จาํนวนเงินทั/งสิ/น 42.0 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2559 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมือวนัที 20 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.5 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 21 ลา้นหุน้ (จาํนวนหุน้สามญัก่อนลดมูลค่าหุน้)
เป็นจาํนวนเงินทั/งสิ/น 10.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2559 

 
25 เครื�องมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเสี#ยงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบี/ยและอตัราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเครืองมือ
ทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพือการเกง็กาํไรหรือการคา้  
 
การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเสียงใหเ้ป็นทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนทีเกิดจากความเสียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเสียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเนืองเพือใหม้ันใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเสียงและการควบคุมความเสียง 
 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  
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การบริหารจดัการส่วนทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนใหม้ันคงเพือรักษาความเชือมันของนกัลงทุน เจา้หนี/  
และความเชือมันของตลาด และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกาํกับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุนและระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเสี#ยงด้านอัตราดอกเบี-ย 
 

ความเสียงดา้นอตัราดอกเบี/ย หมายถึง ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี/ยใน
ตลาด ซึ งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเสียงดา้นอตัรา
ดอกเบี/ ยทีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12) กลุ่มบริษทัไดล้ดความเสียงดงักล่าวโดยทาํให้
แน่ใจว่าดอกเบี/ยทีเกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี/ยคงทีและใชเ้ครืองมือทางการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธ์
ซึ งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี/ย เพือใชใ้นการจดัการความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบี/ยทีเกิดจากเงินกูย้ืม 
 

อตัราดอกเบี/ ยทีแทจ้ริงของหลกัทรัพยที์เป็นตราสารหนี/ และเงินกูย้ืมทีมีภาระดอกเบี/ ย ณ วนัที 31 ธันวาคม และ
ระยะเวลาทีครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงันี/  
 

 

  งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบี/ย   หลงัจาก 1 ปี   

 ทีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2560       

หมุนเวยีน        
ตัmวสญัญาใชเ้งิน 2.88 - 3.05 183,466 -  183,466 
หนี/ สินจากการทาํทรัสตรี์ซีท 2.05 - 2.77 93,999  -  93,999 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4.90 - 5.45 14,900  -  14,900 
ไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.90 - 5.45 -  39,450  39,450 

รวม  292,365  39,450  331,815 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  
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ความเสี#ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึ งเกิดจากการซื/อสินคา้และการขายสินคา้ทีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาซื/อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้บางส่วนซึ งรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหนึงปี เพือป้องกนัความเสียงของสินทรัพยแ์ละหนี/ สินทางการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

  งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบี/ย   หลงัจาก 1 ปี   

 ทีแทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2559       

หมุนเวยีน        
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.12 1,340 -  1,340 
ตัmวสญัญาใชเ้งิน 2.85 - 3.83 335,640 -  335,640 
หนี/ สินจากการทาํทรัสตรี์ซีท 1.32 - 2.11 78,750 -  78,750 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5.39 - 5.45 13,400 -  13,400 
ไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.39 - 5.45 -  4,350  4,350 

รวม  429,130  4,350  433,480 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  
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ณ วนัที 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัมีความเสี ยงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมี
สินทรัพยแ์ละหนี/ สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันี/  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  11,632 11,562  30,915 
ลกูหนี/การคา้   83,879 83,879  122,569 
ลกูหนี/ อืน  4,826 4,826 5,253 
หนี/ สินทีมีภาระดอกเบี/ย  (93,999) (93,999) (78,750) 
เจา้หนี/การคา้  (117,440) (117,440) (71,992) 
เจา้หนี/ อืน  (471) (471) (2,232) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที�มคีวามเสี�ยง     (111,573) (111,643)  5,763 
สญัญาซื/อขายเงินตราต่างประเทศ      - -  25,099 
ยอดความเสี�ยงคงเหลอืสุทธิ    (111,573) (111,643)  30,862 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2560  2559 
  (พันบาท) 
สกลุเหรินหมินปี-     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7 7 23 
ลกูหนี/ อืน  - - 167 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที�มคีวามเสี�ยง     7 7 190 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2560  2560  2559 
  (พันบาท) 
สกลุเงินยูโร    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  96 96 93 
ลกูหนี/การคา้  2,278 2,278 5,811 
ลกูหนี/ อืน  - - 19 
เจา้หนี/การคา้  - - (594) 
เจา้หนี/ อืน  (5) (5) (5) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที�มคีวามเสี�ยง     2,369 2,369 5,324 



บริษัท แอพ็พลาย ดีบี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมชื�อ บริษัท แอพ็พลาย ดีบี อนิดัสเตรียล จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560  
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ความเสี#ยงทางด้านสินเชื#อ 
 

ความเสียงทางดา้นสินเชือ คือ ความเสียงทีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี/ แก่กลุ่มบริษทัตามเงือนไขที     
ตกลงไวเ้มือครบกาํหนด 

 

ฝ่ายบริหารได้กาํหนดนโยบายทางด้านสินเชือเพือควบคุมความเสี ยงทางดา้นสินเชือดงักล่าวอย่างสมําเสมอ   
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายทีขอวงเงินสินเชือในระดบัหนึ งๆ  ณ วนัทีรายงานไม่พบว่ามี
ความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั ความเสียงสูงสุดทางดา้นสินเชือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก     
ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายทีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หนี/ไม่ได ้
 

ความเสี#ยงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม    
 

ตารางดงัต่อไปนี/ แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี/ สินทางการเงินรวมถึง
ลาํดบัชั/นมลูค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มลูมลูค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี/ สินทางการ
เงินทีไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมหากมลูค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 
 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มลูค่าตาม มลูค่ายติุธรรม 
 บญัชี  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
  (พันบาท) 

หนี$สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วย   
   มูลค่ายุตธิรรม   
31 ธันวาคม 2560       
หนี/ สินตราสารอนุพนัธ์ 1,764  -  1,764 - 1,764 
   
31 ธันวาคม 2559       
หนี/ สินตราสารอนุพนัธ์ 457  -  457 - 457 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหนี/ สินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์มีมูลค่ายุติธรรมไม่
แตกต่างจากมลูค่าตามบญัชีตามทีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั 

 
เครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 

เทคนิคการประเมินมลูค่าของสัญญาแลกเปลี#ยนอัตราดอกเบี-ย 

 
Swap model มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต การประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตทีมีอตัราดอกเบี/ยลอยตวัพิจารณาจากราคาซื/อขายสัญญาแลกเปลียน ราคาในอนาคต และ
อตัราดอกเบี/ยเงินกูย้ืมระหว่างสถาบนัการเงิน การประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทนที
สร้างขึ/นจากแหล่งทีมาเดียวกนั ซึ งสะทอ้นอตัราดอกเบี/ ยเงินกูย้ืมระหว่างสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งทีผูร่้วมตลาด 
ใชส้าํหรับวตัถุประสงคใ์นการกาํหนดราคาสัญญาแลกเปลียนอตัราดอกเบี/ย มูลค่ายุติธรรมประมาณโดยขึ/นอยู่กบั
การปรับปรุงความเสียงทางดา้นสินเชือทีสะทอ้นระดบัความเสียงของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญา การคาํนวณนี/ ขึ/น 
อยู่กบัส่วนชดเชยความเสียงทางดา้นสินเชือทีไดม้าจากสัญญารับประกนัความเสียงจากการผิดนดัชาํระหนี/หรือ 
ราคาหุน้กูใ้นปัจจุบนั 

 

26 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน      
สัญญาที(ยังไม่ได้รับรู้      
อาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ 28,657  28,657  8,194 

รวม 28,657  28,657  8,194 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2560  2559 

 (พันบาท) 

จาํนวนเงินขั-นตํ#าที#ต้องจ่ายในอนาคตทั-งสิ-นภายใต้ 

   สัญญาเช่าดําเนินงานที#ยกเลิกไม่ได้ 

  

 

 

 
ภายในหนึงปี 5,551  5,551  5,560 
หลงัจากหนึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,168  2,168  2,694 

รวม 7,719  7,719  8,254 

 
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีสัญญาเช่ายานพาหนะ พื/นทีสําหรับคลงัสินคา้และเครืองถ่ายเอกสารเป็น
ระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี ซึ งจะสิ/นสุดในเดือนธนัวาคม 2565 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื#นๆ      
เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซื/อสินคา้ 50,751  50,751  53,937 
หนงัสือคํ/าประกนัจากธนาคาร 3,613  3,613  3,613 

รวม 54,364  54,364  57,550 

 
27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัมติใหเ้สนอ
ต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพืออนุมติัใหบ้ริษทัประกาศจ่ายเงินปันผลจากกาํไรทีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัสาํหรับปี 
2560 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 600 ลา้นหุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 12 ลา้นบาท ทั/งนี/ โดยการ
ประกาศจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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