




สารบญั

ขอ้มูลท ั่วไป
และขอ้มูลส�ำคญัอ่ืน

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ
และค่ำนิยมองคก์ร

กำรเปล่ียนแปลง
และพฒันำกำรท่ีส�ำคญั 

กำรก�ำกบัดูแลกิจกำร

ขอ้มูลส�ำคญัทำงกำรเงิน

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษทั

สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำร

นโยบำยและภำพรวม
กำรประกอบธุรกิจ

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม

ประวติัคณะกรรมกำร
และผูบ้ริหำร

กำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง

ภำพรวมกิจกรรมของบริษทั

รำยกำรระหว่ำงกนั

กำรวิเครำะหแ์ละค�ำอธิบำย
ของฝ่ำยจดักำร

ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจ

รำยงำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริษทั 
และผูบ้ริหำร

คณะกรรมกำรบริหำร

รำยงำนควำมรบัผิดชอบของ
คณะกรรมกำรต่อรำยงำน
ทำงกำรเงิน

โครงสรำ้งกำรจดักำร

รำยงำนของผูส้อบบญัชี
รบัอนุญำต

โครงสรำ้งกำรถือหุน้
และนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนัผล

งบกำรเงิน

141

19

142

54

96

2

3

4

6

32

23

61

97

99

77

80

82

35

8

36

87

21

33 104

ปจัจยัควำมเส่ียง



นายปกรณ ์มาลากุล ณ อยุธยา
ประธำนกรรมกำรบริษทั

	 ป ี 	 2562	 ท่ีผ ่านมาถือว ่า เป ็นป ีแห ่งการเปล่ียนแปลงของ	

บริษัท	 สตาร ์ เฟล็กซ ์ 	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (SFLEX)	 กล ่าวคือ	

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทด�าเนินการปรับโครงสร้าง 

องค์กรให ้กระชับ	 และมีความชัดเจนในสายการท�างานมากข้ึน	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ ่มบริหารระบบคุณภาพ	 (QMS)	 รวมท้ัง 

บริษัทได้ด�าเนินการคัดเลือกและว่าจ้างท่ีปรึกษาที่มีความรู้ความ 

เช่ียวชาญในด้านต่างๆ	 อาทิ	 งานบริหารความเสี่ยง	 งานส่ือสาร

องค์กร	 งานจัดซ้ือ	 และการบริหารต้นทุน	 เป็นต้น	 เพื่อยกระดับ 

การท�างานให้ก้าวไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น

	 การเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	 การท่ีบริษัท 

ได ้ ปร ะสบความส� า เ ร็ จ ในการน� าห ลักท รัพย ์ ของบ ริษั ท เ ข ้ า 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเร่ิมท�าการ

ซ้ือขายห ลักท รัพย ์ ให ้ แก ่ ปร ะชาชน เป ็ นค ร้ั ง แรก	 เ ม่ื อวั น ท่ี

19	 ธันวาคม	 2562	 ซ่ึงถือได ้ว ่าเป ็นเคร่ืองการันตีว ่า	 บริษัท

มี ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ท่ี ดี 	 มี ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น มั่ น ค ง ใ น ร ะ ดั บ

หนึ่ง	 และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ โปร่งใส	 ก่อให้เกิดคุณประโยชน์

ในการประกอบธุรกิจ	 เ น่ืองจากได ้ผ ่านการพิจารณาทั้งจาก 

ส�านักงานก�ากับหลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพย ์ และตลาด 

หลักทรัพย์แห ่งประเทศไทย	 อีกท้ังผู ้ ถือหุ ้นของบริษัทมีความ 

เ ช่ือมั่นว ่ า 	 คณะกรรมการบริษัท 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 

ผู้บริหารและพนักงาน	 จะสามารถน�าพา	 SFLEX	 ให้เจริญเติบโต 

ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สารจากประธานกรรมการบริษทั
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	 บริษัท	 สตาร์เฟล็กซ์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 	 (SFLEX)	 ด�าเนินธุรกิจ

มากว่า	 16	 ปี	 ด้วยความมุ่งมั่น	 ความใส่ใจในคุณภาพ	 รวมทั้งความ

เข้าใจและดูแลลูกค้าในทุกๆ	 รายละเอียด	 จนปัจจุบัน	SFLEX	 ได้กลาย

เป็นผู้น�าธุรกิจ	 Flexible	Packaging	 ของประเทศไทย	 และด้วยความ

เช่ียวชาญเฉพาะในธุรกิจ	 ท่ีมาจากประสบการณ์ตรง	 และฟังเสียงของ

ลูกค้าอยู่เสมอ	 SFLEX	 จึงมีความพร้อมท่ีจะแข่งขันในระดับสากล

	 เราให้ความส�าคัญในเร่ืองเทคโนโลยี	 และนวัตกรรมเป็นอันดับหน่ึง	

เราจึงเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในระดับแนวหน้า	SFLEX	ตระหนัก

ถึงโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 เราจึงมีการวางแผน

งานให้สอดคล้องกับโลกที่เปล่ียนแปลง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 Green	

Marketing	ซึ่งถือได้ว่าเป็น	Mega	Trend	ที่	SFLEX	ให้ความส�าคัญ

	 SFLEX	 มีความม่ันใจเป็นอย่างย่ิง	 ท่ีจะเป็นหน่ึงในผู ้น�าธุรกิจ	

Flexible	 Packaging	 และจะก้าวไปข้างหน้าในฐานะเป็นผู้น�ากลุ่มใน 

ระดับภาคอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายปรินทรธ์รณ ์อภิธนาศรีวงศ ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร

สารจากประธานกรรมการบริหาร

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited3



นายปกรณ ์มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการบริษทั

นายปรินทรธ์รณ ์อภิธนาศรีวงศ ์
รองประธานกรรมการบริษทั
และประธานกรรมการบริหาร

พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

1

3

2

นายเอก พิจารณจ์ิตร
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

4

คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร
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นายสมชาย วงศร์ศัมี
ประธานเจา้หนา้ท่ีสายบญัชีและการเงินและกรรมการ

7

นายสมโภชน ์วลัยะเสวี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6นายขจิตภูมิ สุดศก
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

5

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited5



คณะกรรมการบริหาร

นายปรินทรธ์รณ ์อภิธนาศรีวงศ ์
ประธานกรรมการบริหาร

นายสมชาย วงศร์ศัมี
กรรมการบริหาร

1 3

นายเอก พิจารณจ์ิตร
กรรมการบริหาร

2
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นายพิเชฐพงศ ์ศรีตะปนัย ์
กรรมการบริหาร

6

นายนพณทัฐ ์มนสัทรงธรรม
กรรมการบริหาร

5

นายภาณุวฒัน ์จวิรรจนะโรดม
กรรมการบริหาร

4

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited7



2555 - ปัจจุบัน

  •	 รองประธานกรรมการ
		 	 	 มูลนิธิศูนย์วิจัยพัฒนาองค์กร	กระทรวงการคลัง

2550 - ปัจจุบัน
  •	 รองประธานกรรมการ/	ประธานกรรมการสรรหาและ
		 	 ก�าหนดค่าตอบแทน/	กรรมการตรวจสอบ
		 	 	 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	

2550 - ปัจจุบัน

  •	 นายกสมาคมนักศึกษา	สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลกัสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

  •	 The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	2545

การถือหุน้สามญัของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)

  •	 1,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.24)	

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

  •	 ไม่มี

ประวติัการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

  •	 ไม่มี

นายปกรณ ์มาลากุล ณ อยุธยา
ประธานกรรมการบริษทั 

คุณวุฒิทางการศึกษา

  •	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	
		 	 	 Queen’s	University,	U.K.

  •	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	ภาครัฐร่วมเอกชน	
		 	 	 รุ่น	388	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณท์�างาน 5 ปี ยอ้นหลงั

2561 - ปัจจุบัน

  • 	ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	
		 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน
  •		คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
		 	 	 ส�านักนายกรัฐมนตรี

2557 - ปัจจุบัน
  •	 ผู้เชี่ยวชาญบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
		 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน

  •	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ
		 	 	 บริษัท	อินเตอร์ลิ้งค์	เทเลคอม	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวติัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

รายงานประจ�าปี 2562 Annual Report 20198



2554 - ปัจจุบัน

 •	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	
	 	 	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์

	 	 	 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)

2553 - ปัจจุบัน

 •	 ที่ปรึกษาประธานกรรมการ
	 	 	 กลุ่มบริษัท	เอสซี	กรุ๊ป

การอบรมหลกัสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

 •	 Advance	Audit	Committee	Program	(AACP)	2561
 •	 Director	Certification	Program	(DCP)	2561
 •	 The	Role	of	Chairman	Program	(RCP)	2550

การถือหุน้สามญัของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)

 •	 500,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.12)

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

 •	 ไม่มี

ประวติัการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

 •	 ไม่มี

พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 •	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต
	 	 	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 •	 ปริญญาโท	ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
	 	 	 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประกาศนียบัตร

 •	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	 	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ประเทศอังกฤษ

 •	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
	 	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ประเทศไทย

ประสบการณท์�างาน 5 ปี ยอ้นหลงั

2561 - ปัจจุบัน
 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2561 - ปัจจุบัน
 •	 ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 	 และกรรมการอิสระ
	 	 	 บริษัท	เอ็นเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)	

2560 - ปัจจุบัน
 •	 ประธานกรรมการ	และกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 	 บริษัท	เอ็น	พี	มารีน	จ�ากัด	

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited9



การอบรมหลกัสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

 •	 Finance	for	Non-Finance	Director	(FND)	2547
  •	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	2547

  •	 Director	Certification	Program	(DCP)	2548

การถือหุน้สามญัของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)

  •	 204,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	49.76)

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

  •	 ไม่มี

ประวติัการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

  •	 ไม่มี

นายปรินทรธ์รณ ์อภิธนาศรีวงศ ์
รองประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา

  •	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต	คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี	
		 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  •	 ปริญญาโท	International	Business
		 	 	 St.	Louis	University,	U.S.A.

ประสบการณท์�างาน 5 ปี ยอ้นหลงั

2546 - ปัจจุบัน
  •	 กรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
		 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

  •	 กรรมการ	/	ประธานกรรมการ		
		 	 	 บริษัท	พีเคเอ็น	อินเตอร์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

2559 - 2562

  •	 กรรมการ	/	ประธานกรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
		 	 	 บริษัท	พีเคเอ็น	อินเตอร์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด

2534 - ปัจจุบัน

  •	 กรรมการ	/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
		 	 	 บริษัท	สตาร์ปริ้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
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การอบรมหลกัสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

  •	 Director	Certification	Program	(DCP)	2560

การถือหุน้สามญัของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)

  •	 57,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	13.90)

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

  •	 ไม่มี

ประวติัการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

  •	 ไม่มี

นายเอก พิจารณจ์ิตร
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา

  •	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(สายทฤษฎี	ศศ.)
		 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  •	 ปริญญาโท	Monetary	Policy

		 	 	 Middle	Tennesee	State	University	(Honor),	U.S.A.

ประสบการณท์�างาน 5 ปี ยอ้นหลงั

2560 - ปัจจุบัน

  •	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และกรรมการ
		 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2547 - 2559

  •	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	และกรรมการ
		 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	

2545 - 2562
  •	 กรรมการ

		 	 	 บริษัท	สตาร์ปริ๊นท์	จ�ากัด	(มหาชน)

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited11



การอบรมหลกัสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

 •	 Risk	Management	Program	for	Corporate	Leader	2562
  •	 Director	Certification	Program	(DCP)	2561
  •	 Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	2561
  •	 Ethical	Leadership	Program	(ELP)	2558

การถือหุน้สามญัของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)

  •	 200,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.05)

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

  •	 ไม่มี

ประวติัการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

  •	 ไม่มี

นายขจิตภูมิ สุดศก
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา

  •	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการตลาด	
		 	 	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	
		 	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(Inter-Marketing)
		 	 	 City	University,	U.S.A.

ประสบการณท์�างาน 5 ปี ยอ้นหลงั

2561 - ปัจจุบัน
  •	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
		 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2554 - 2559

  •	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานสินเชื่อธุรกิจธนกิจ
		 	 	 บริษัท	ธนาคารไทยเครดิต	จ�ากัด	(มหาชน)	(เพื่อรายย่อย)

2552 - 2553

  •	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
		 	 	 บริษัท	ธนาคารไทยเครดิต	จ�ากัด	(มหาชน)	(เพื่อรายย่อย)
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2556 - ปัจจุบัน
  •	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	/ กรรมการสรรหาและ	
	 	 ก�าหนดค่าตอบแทน
	 	 	 บริษัท	เอเชีย	พรีซีชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน
 •	 ที่ปรึกษาประธานกรรมมาธิการศึกษาการจัดท�า	และติดตาม

	 	 การบริหารงบประมาณ	สภาผู้แทนราษฎร

2561 - 2562
 •	 เลขานุการประจ�าคณะกรรมมาธิการกฏหมาย	กระบวน
	 	 การยุติธรรม	และกิจการต�ารวจ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 •	 กรรมาธิการวิสามัญ	พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงาน	
	 	 เพื่อบริหารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง	ขนาดย่อม	สภานิติ

	 	 บัญญัติแห่งชาติ

2560 - 2562
  •	 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน	และการคุ้มครอง
	 	 	 ผู้บริโภค	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การอบรมหลกัสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)
 •	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	2553
 •	 Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	2561

การถือหุน้สามญัของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)

 •	 500,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.12)

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

 •	 ไม่มี

ประวติัการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา
 •	 ไม่มี

นายสมโภชน ์วลัยะเสวี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์
	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 •	 ปริญญาโท		บริหารธุรกิจ	(การเงิน)		

	 	 	 University	of	Dallas,	U.S.A.

 •	 ปริญญาเอก	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	สาขาบริหารธุรกิจ
	 	 	 โครงการร่วมผลิตนักศึกษาปริญญาเอกแห่งจุฬาลงกรณ์
	 	 	 มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	และสถาบัน

	 	 	 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณท์�างาน 5 ปี ยอ้นหลงั

2561 - ปัจจุบัน
 •	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	

	 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)	

2561 - ปัจจุบัน
 •	 กรรมการและกรรมการอิสระ
	 	 	 บริษัท	เอทู	เทคโนโลยี	จ�ากัด	
	 	 	 บริษัท	เอพีซีเอส	เทคโนโลยี	จ�ากัด

	 	 	 บริษัท	กิจการร่วมค้า	เอทูตีรวัฒน์	จ�ากัด

2557 - ปัจจุบัน
 •	 กรรมการบริหาร	
	 	 	 บริษัท	อินโดกูนา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
    บริษัท	ทราเวล	ครีเอชั่น	จ�ากัด

2555 - ปัจจุบัน
 •	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อกริ	แอคทีฟ	จ�ากัด

2548 - ปัจจุบัน
 •	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

	 	 	 บริษัท	เอเชีย	พรีซีชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
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2555 - 2558

 •	 ผู้อ�านวยการฝ่ายแผนและกลยุทธ์องค์กร

	 	 	 บริษัท	สยามพิวรรณ์	จ�ากัด	

การอบรมหลกัสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

 •	 Director	Certification	Program	(DCP)	2560

 •	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	2555

การถือหุน้สามญัของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)

 •	 200,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.05)

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

 •	 ไม่มี

ประวติัการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

 •	 ไม่มี

นายสมชาย วงศร์ศัมี
ประธานเจา้หนา้ท่ีสายบญัชีและการเงิน และกรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา

 •	 ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาอิเล็กทรอนิกส์

	 	 	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

 •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	(Finance)

	 	 	 University	of	Dallas,	U.S.A.

 •	 ปริญญาเอก	Engineering	Management	/	Mechanical	

	 	 	 Engineering	Heriot-Watt	University

ประสบการณท์�างาน 5 ปี ยอ้นหลงั

2560 - ปัจจุบัน

 •	 ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงินและกรรมการ

	 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2559 - 2559

 •	 ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน

	 	 	 บริษัท	สมาร์ทแทรฟิค	จ�ากัด	

2558 - 2559

 •	 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีการเงินและบริหารคลัง

	 	 	 บริษัท	ที.เค.เอส.เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)
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การอบรมหลกัสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

 •	 ไม่มี

การถือหุน้สามญัของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)

 •	 550,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.13)

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

 •	 ไม่มี

ประวติัการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

 •	 ไม่มี

นายภาณุวฒัน ์จวิรรจนะโรดม
ประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบติัการ และกรรมการบริหาร 

คุณวุฒิทางการศึกษา

 •	 ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาอิเล็กทรอนิกส์

	 	 	 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการจัดการ		

	 	 	 อุตสาหกรรม

	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประสบการณท์�างาน 5 ปี ยอ้นหลงั

2556 - ปัจจุบัน

 •	 ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

	 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2553 - 2556

 •	 Plant	Manager

	 	 	 Hanky	Panky	Toys	Company	Limited

2552 - 2553

 •	 Plant	Manager

	 	 	 Aapico	Plastics	Public	Company	Limited

2542 - 2552

 •	 Plant	Director	(Plant	#	8)

	 	 	 Aeroklas	Company	Limited
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การอบรมหลกัสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

 •	 ไม่มี

การถือหุน้สามญัของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)

 •	 100,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.02)

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

 •	 ไม่มี

ประวติัการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

 •	 ไม่มี

นายนพณทัฐ ์มนสัทรงธรรม
ผูอ้�านวยการฝ่ายขายและการตลาด 

คุณวุฒิทางการศึกษา

 •	 ปริญญาตรี	สาขาการเงินการธนาคาร

	 	 	 มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณท์�างาน 5 ปี ยอ้นหลงั

2561 - ปัจจุบัน

 •	 ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด

	 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2555 - 2560

 •	 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

	 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	
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การอบรมหลกัสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

 •	 Corporate	Reporting	Program	(CRP)	2560

 •	 Board	Reporting	Program	(BRP)	2560

การถือหุน้สามญัของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)

 •	 250,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.06)

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

 •	 ไม่มี

ประวติัการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

 •	 ไม่มี

นายพิเชฐพงศ ์ศรีตะปนัย ์
ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา

 •	 ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาโยธา

	 	 	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตเทเวศร์

 •	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาการเงิน

	 	 	 Oklahoma	City	University,	U.S.A.	

ประสบการณท์�างาน 5 ปี ยอ้นหลงั

2561 - ปัจจุบัน

 •	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

	 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2551 - 2560

 •	 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

	 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	
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การอบรมหลกัสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

 •	 ไม่มี

การถือหุน้สามญัของบริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

•	 150,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	0.04)

ความสมัพนัธท์างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร

 •	 ไม่มี

ประวติัการท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

 •	 ไม่มี	

นายจรูญ เสง็ดอนไพร
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

คุณวุฒิทางการศึกษา

 •	 ปริญญาตรี	บริหารธุรกิจ	สาขาการบัญชี

	 	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบการณท์�างาน 5 ปี ยอ้นหลงั

2561 - ปัจจุบัน

 •	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

	 	 	 บริษัท	สตาร์เฟล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน

 •	 กรรมการบริษัท	

	 	 	 บริษัท	แอคเค้าติ้งเพอร์เฟค	จ�ากัด

2555 - 2559

 •	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

	 	 	 บริษัท	อีคอทส์	จ�ากัด

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัBงจากมติของคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ซึG งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีGกาํหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมโภชน์  วัลยะเสวี และนายขจิตภูมิ สุดศก  

เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางสาวจนัทนา ตูเ้จริญ ทาํหน้าทีGเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าทีGและความรับผิดชอบตามทีGได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ โดยไม่มีข้อจาํกัดและเงืGอนไขในการได้รับ

ข้อมูลและเป็นไปตามข้อกาํหนดและกฎหมายทีGเกีGยวข้องของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้รับความร่วมมือเป็น 

อย่างดีจากผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีของบริษทั 

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัBงสิBน 7 ครัB ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบ 

องค์ประชุมทุกครัB ง และเป็นการร่วมประชุมกับผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผู ้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ซึG งสรุป

สาระสําคญัในการปฏิบติัหน้าทีGของคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งันีB  

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟังคาํ

ชีBแจงจากผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีในเรืGองความถูกต้องครบถว้นของงบการเงิน และความเพยีงพอในการเปิดเผย

ขอ้มูล ซึG งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผูส้อบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง

ตามทีGควรใส่ในสาระสําคญัและเชืGอถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีทีGรับรองทัGวไป 

2. สอบทานงานระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน 

บทบาทหน้าทีGและความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบ

ภายในของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ความเหมาะสมของ

งบประมาณรายจ่าย รวมทัBงอตัรากาํลงัคนเป็นประจาํทุกปี ซึGงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั มีระบบ

การตรวจสอบภายในทีGเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

3. สอบทานข้อมูลการดาํเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพืGอประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายใน อนัจะช่วยส่งเสริมให้การดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายนโยบายของบริษทั ทีGกาํหนด

ไว ้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานทีGได้รับอนุมติั ซึGงครอบคลุมระบบงานทีGสําคญัของ

บริษัท  จากการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องทีGเป็นสาระสําคัญ บริษัทมีการดูแล

ทรัพย์สินทีG เหมาะสมมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคบัทีGเกีGยวข้องกับธุรกิจของบริษทั มีการมอบอาํนาจ และ

อนุมติัให้ดาํเนินงานอย่างมีขัBนตอนตามหลกัเกณฑ์ทีGกาํนดไว  ้และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีGดีและการ

กํากับดูแลกิจการทีG ดี ตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทีG เปลีGยนแปลงไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัBงจากมติของคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ซึG งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีGกาํหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมโภชน์  วัลยะเสวี และนายขจิตภูมิ สุดศก  

เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีนางสาวจนัทนา ตูเ้จริญ ทาํหน้าทีGเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าทีGและความรับผิดชอบตามทีGได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทัอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ โดยไม่มีข้อจาํกัดและเงืGอนไขในการได้รับ

ข้อมูลและเป็นไปตามข้อกาํหนดและกฎหมายทีGเกีGยวข้องของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้รับความร่วมมือเป็น 

อย่างดีจากผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีของบริษทั 

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัBงสิBน 7 ครัB ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบ 

องค์ประชุมทุกครัB ง และเป็นการร่วมประชุมกับผูบ้ริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผู ้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ซึG งสรุป

สาระสําคญัในการปฏิบติัหน้าทีGของคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งันีB  

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟังคาํ

ชีBแจงจากผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีในเรืGองความถูกต้องครบถว้นของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผย

ขอ้มูล ซึG งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผูส้อบบัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง

ตามทีGควรใส่ในสาระสําคญัและเชืGอถือไดต้ามมาตรฐานการบญัชีทีGรับรองทัGวไป 

2. สอบทานงานระบบการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน 

บทบาทหน้าทีGและความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบ

ภายในของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และได้พจิารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ความเหมาะสมของ

งบประมาณรายจ่าย รวมทัBงอตัรากาํลงัคนเป็นประจาํทุกปี ซึGงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั มีระบบ

การตรวจสอบภายในทีGเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

3. สอบทานข้อมูลการดาํเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพืGอประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายใน อนัจะช่วยส่งเสริมให้การดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายนโยบายของบริษทั ทีGกาํหนด

ไว ้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานทีGได้รับอนุมติั ซึGงครอบคลุมระบบงานทีGสําคญัของ

บริษัท  จากการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องทีGเป็นสาระสําคัญ บริษัทมีการดูแล

ทรัพย์สินทีG เหมาะสมมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคบัทีGเกีGยวข้องกับธุรกิจของบริษทั มีการมอบอาํนาจ และ

อนุมติัให้ดาํเนินงานอย่างมีขัBนตอนตามหลกัเกณฑ์ทีGกาํนดไว  ้และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีGดีและการ

กํากับดูแลกิจการทีG ดี ตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทีG เปลีGยนแปลงไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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4. สอบท าน และใ ห้ คว าม เห็ น ต่อ ร ายก าร ทีG เกีG ย ว โยงกัน  ห รือ ร ายก าร ทีG อ าจก่ อ ใ ห้ เกิ ดความขัดแ ย้ง 

ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน กาํกับดูแล และให้ความเห็นเกีGยวกบัรายการทีGอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท  เป็นประจําทุกไตรมาส  โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส  

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทัBงนีB คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทีGเกิดขึBนเป็นรายการปกติทาง

ธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

5. พิจารณาเสนอแต่งตัBงผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพืGอเสนอขออนุมัติต่อทีGประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ซึG งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณสมบติัของผูส้อบ

บัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระ รวมทัBงคุณภาพของงานสอบบัญชีในรอบปี 

ทีGผ่านมา และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตัBงนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ เลขทีG

ใบอนุญาต 4753 หรือ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทีGใบอนุญาต 4799 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยด์าํรง 

เลขทีGใบอนุญาต 5906 จากบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด เป็นผู ้สอบบัญชีประจาํปี 2563 ของบริษัทโดยกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรับผูส้อบบัญชีเป็นจาํนวนเงิน 1,900,000 บาท และให้บริษทัสรรหาผูส้อบบัญชีรายอืGนเพิGมเติม 

เพืGอนาํเสนอให้ทีGประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้าทีGครบถ้วนตามทีGไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและมีความเห็นว่า

บริษทัมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน  

มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆทีGเกีGยวขอ้ง มีการเปิดเผยรายการทีGเกีGยวโยงกันอย่างถูกตอ้งและ 

มีการปฏิบติังานทีGสอดคล้องกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีGดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชืGอถือได ้รวมทัBงมีการพฒันาปรับปรุง

ระบบการปฏิบติังานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอย่างต่อเนืGอง  

 

 

 

 

              (พลเอกมนตรี สังขทรัพย)์ 

               ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จาํกดั (มหาชน) 
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4. สอบท าน และใ ห้ คว าม เห็ น ต่อ ร ายก าร ทีG เกีG ย ว โยงกัน  ห รือ ร ายก าร ทีG อ าจก่ อ ใ ห้ เกิ ดความขัดแ ย้ง 

ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน กาํกับดูแล และให้ความเห็นเกีGยวกบัรายการทีGอาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท  เป็นประจําทุกไตรมาส  โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส  

การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทัBงนีB คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทีGเกิดขึBนเป็นรายการปกติทาง

ธุรกิจ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

5. พิจารณาเสนอแต่งตัBงผูส้อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพืGอเสนอขออนุมัติต่อทีGประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ซึG งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณสมบติัของผูส้อบ

บัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระ รวมทัBงคุณภาพของงานสอบบัญชีในรอบปี 

ทีGผ่านมา และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตัBงนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ เลขทีG

ใบอนุญาต 4753 หรือ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เลขทีGใบอนุญาต 4799 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยด์าํรง 

เลขทีGใบอนุญาต 5906 จากบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด เป็นผู ้สอบบัญชีประจาํปี 2563 ของบริษัทโดยกําหนด

ค่าตอบแทนสําหรับผูส้อบบัญชีเป็นจาํนวนเงิน 1,900,000 บาท และให้บริษทัสรรหาผูส้อบบัญชีรายอืGนเพิGมเติม 

เพืGอนาํเสนอให้ทีGประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัต่อไป  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหน้าทีGครบถ้วนตามทีGไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและมีความเห็นว่า

บริษทัมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน  

มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆทีGเกีGยวขอ้ง มีการเปิดเผยรายการทีGเกีGยวโยงกันอย่างถูกตอ้งและ 

มีการปฏิบติังานทีGสอดคล้องกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีGดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชืGอถือได ้รวมทัBงมีการพฒันาปรับปรุง

ระบบการปฏิบติังานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอย่างต่อเนืGอง  

 

 

 

 

              (พลเอกมนตรี สังขทรัพย)์ 

               ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จาํกดั (มหาชน) 

เป็นผูน้�าในธุรกิจ Flexible Packaging
ในกลุ่มประเทศ CLMV

มุ่งม ั่นการรบัผิดชอบต่อสงัคม การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม
โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล

มุ่งม ั่นการเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ความรู ้
และพฒันาองคก์รแห่งการเรียนรู ้

มุ่งม ั่นการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และมีการขยายธุรกิจเพ่ือใหเ้ติบโต
ต่อเน่ืองอย่างย ั่งยืน

มุ่งม ั่นการสรา้งสรรคเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ

มุ่งม ั่นการสรา้งความเช่ือม ั่นใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยการผลิตสินคา้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

1

2

3

4

5

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และค่านิยมองคก์ร

วิสยัทศัน ์(Vision)

พนัธกิจ (Mission)
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S Sustainable Growth
พฒันาและเติบโตแบบย ั่งยืน

P Passion to Win
ยืนหยดั มุ่งม ั่นไปสู่เปา้หมาย

I Innovative Thinking
ขวนขวาย ริเร่ิม สรา้งสรรค ์เพ่ือพฒันา

I Integrity
อยู่ในกรอบคุณธรรมโปร่งใส

T Teamwork
ใส่ใจซ่ึงกนัและกนั ท�างานเป็นทีม

R Responsibility
รูใ้นหนา้ท่ี มีความรบัผิดชอบ

ค่านิยมองคก์ร (Corporate Culture)
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“โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562”

โครงสรา้งการจดัการ

กลุ่มบริหารกระบวนการผลิต        
Process Management Group

ฝ่ายบญัชีและการเงิน
Account and Finance DepartmentProduction Department

ฝ่ายบ�ารงุรกัษา
Maintenance Department

ฝ่ายโลจิสติกส ์
Logistics Department

ฝ่ายผลิต

ฝ่ายนวตักรรมและ
วิจยัพฒันาผลิตภณัฑ ์                                         
Innovation and Research &    
Development Department

สายปฏิบติัการ

ประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบติัการ

Operations Division

Chief Operating Officer : COO

สายบญัชีและการเงิน

ประธานเจา้หนา้ท่ีสายบญัชีและการเงิน

Financial Division

Chief Financial Officer : CFO

ส�านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร       
และเลขานุการบริษทั                        

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

 ฝ่ายจดัซือ้

ผูอ้�านวยการฝ่าย           

ฝ่ายประกนัคุณภาพ
Quality Assurance

Department        

ฝ่ายทรพัยากรมนุษยแ์ละธุรการ                           
Human Resources and                

General Affairs Department

Purchasing Department

 คณะกรรมการบริษทั
Board of Directors                 

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
Chief Executive Officer

คณะท�างานดา้นความเส่ียง

กลุ่มบริหารระบบคุณภาพ
Quality Management System Group       

ผูอ้�านวยการฝ่าย           

ฝ่ายขายและการตลาด
Sales and Marketing

Department

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ       
Information Technology 

Department
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คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการจาํนวนทั2งสิ2น 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื/อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายปกรณ ์มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นายปรินทร์ธรณ ์อภิธนาศรีวงศ์ รองประธานกรรมการ 

3. พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายเอก พิจารณ์จิตร กรรมการ 

5. นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการ 

6. นายสมโภชน์ วลัยะเสวี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

หมายเหตุ : กรรมการลาํดับทีJ 1, 3 และ 6-7 ไดรั้บการแต่งตั2งตามมติทีJประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั2งทีJ 6/2561 เมืJอวนัทีJ 12 เมษายน 2561  

และมติทีJประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 เมืJอวนัทีJ 30 เมษายน 2561 
  

โดยมี นางสาวฐิตารีย ์ธนเมธีณัฐวุฒิ เป็นเลขานุการบริษทั ซึJงไดร้ับการแต่งตั2งจากทีJประชุมคณะกรรมการบริษทั  

ครั2 งทีJ 2/2562 เมืJอวนัทีJ 29 มีนาคม 2562 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั 

นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ หรือนายเอก พิจารณ์จิตร หรือนายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการสองในสามท่าน 

ลงลายมือชืJอร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษทั 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2562 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จํานวน  7 ครั2 ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการแต่ละท่าน มีดงันี2  

ชื/อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

จํานวนครั=งที/เข้าประชุม / 

จํานวนการประชุมทั=งหมด 

ปี 2562 

1. นายปกรณ ์มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 7/7 

2. นายปรินทร์ธรณ ์อภิธนาศรีวงศ์ รองประธานกรรมการ 7/7 

3. พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/7 

4. นายเอก พิจารณ์จิตร กรรมการ 7/7 

5. นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการ 7/7 

6. นายสมโภชน์ วลัยะเสวี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/7 

7. นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/7 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีกรรมการจาํนวนทั2งสิ2น 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื/อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสมโภชน์ วลัยะเสวี กรรมการตรวจสอบ 

3. นายขจิตภูม ิสุดศก กรรมการตรวจสอบ 

 
ทั2งนี2  นายสมโภชน์  วัลยะเสวี  เป็นกรรมการทีJมีความรู้และประสบการณ์ทีJ เพียงพอทีJจะสามารถทําหน้าทีJในการ 

สอบทานความน่าเชืJอถือของงบการเงินได ้  

โดยมีนางสาวจนัทนา ตู้เจริญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึJงไดร้ับการแต่งตั2งจากทีJประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครั2 งทีJ 2/2562 เมืJอวนัทีJ 28 มีนาคม 2562 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2562  บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 7 ครั2 ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการแต่ละท่าน มีดงันี2  

ชื/อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

จํานวนครั=งที/เข้าประชุม / 

จํานวนการประชุมทั=งหมด 

ปี 2562 

1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 

2. นายสมโภชน์ วลัยะเสวี กรรมการตรวจสอบ 7/7 

3. นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการตรวจสอบ 7/7 

คณะกรรมการบริหาร 

บริษทัมีกรรมการบริหารจาํนวนทั2งสิ2น 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื/อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายปรินทร์ธรณ ์อภิธนาศรีวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายเอก พิจารณ์จิตร กรรมการบริหาร 

3. นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการบริหาร 

4. นายภาณุวฒัน ์จิวรรจนะโรดม กรรมการบริหาร 

5. นายนพณัทฐ์ มนสัทรงธรรม กรรมการบริหาร 

6. นายพิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย ์ กรรมการบริหาร 

 

 

 

 

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited25



ผู้บริหาร 

บริษทัมีผูบ้ริหารจาํนวนทั2งสิ2น 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื/อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายเอก พิจารณ์จิตร ประธานเจา้หนา้ทีJบริหาร 

2. นายสมชาย วงศรั์ศมี ประธานเจา้หนา้ทีJสายบญัชีและการเงิน 

3. นายภาณุวฒัน์ จิวรรจนะโรดม ประธานเจา้หนา้ทีJสายปฏิบติัการ 

4. นายนพณทัฐ ์มนสัทรงธรรม ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด 

5. นายพิเชฐพงศ ์ศรีตะปันย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 

6. นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

เลขานุการบริษทัและผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

เลขานุการบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั2 งทีJ 2/2562 เมืJอวนัทีJ 29 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั2ง 

นางสาวฐิตารีย ์ธนเมธีณัฐวุฒิ ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั เพืJอให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับทีJ  5) พ .ศ. 2559 โดย 

นางสาวฐิตารีย์ ธนเมธีณัฐวุฒิ  ได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับเลขานุการบริษัท  (CSP) รุ่นทีJ  93/2018  

ในวนัทีJ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ทั2งนี2  หนา้ทีJความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั มีดงันี2  

1. ดูแลและให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้ริหารเกีJยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํJาเสมอ 

2. รับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั2งดูแลประสานงานให้มี 

การปฏิบติัตามมติของทีJประชุมดงักล่าว 

3. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนทีJรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้กาํหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายทีJ 

เกีJยวขอ้ง 

4. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี2  
4.1 ทะเบียนกรรมการ 

4.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

4.4 รายงานประจาํปีของบริษทั 

4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการผูบ้ริหาร 

5. ดาํเนินการอืJนๆ ตามทีJกฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  

 

 

ผู้บริหาร 

บริษทัมีผูบ้ริหารจาํนวนทั2งสิ2น 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื/อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายเอก พิจารณ์จิตร ประธานเจา้หน้าทีJบริหาร 

2. นายสมชาย วงศ์รัศมี ประธานเจา้หน้าทีJสายบญัชีและการเงิน 

3. นายภาณุวฒัน ์จิวรรจนะโรดม ประธานเจา้หน้าทีJสายปฏิบตัิการ 

4. นายนพณัทฐ์ มนสัทรงธรรม ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด 

5. นายพิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 

6. นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

เลขานุการบริษัท และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

เลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั2 งทีJ 2/2562 เมืJอวนัทีJ 29 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั2ง 

นางสาวฐิตารีย ์ธนเมธีณัฐวุฒิ ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั เพืJอให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย  ์พ .ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับทีJ  5) พ .ศ. 2559 โดย 

นางสาวฐิตารีย์ ธนเมธีณัฐวุฒิ  ได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับเลขานุการบริษัท  (CSP) รุ่นทีJ  93/2018  

ในวนัทีJ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ทั2งนี2  หน้าทีJความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั มีดงันี2  

1. ดูแลและให้คาํแนะนําแก่กรรมการและผูบ้ริหารเกีJยวกับการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและสมํJาเสมอ 

2. รับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทั2งดูแลประสานงานให้มี

การปฏิบติัตามมติของทีJประชุมดงักล่าว 

3. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนทีJรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายทีJ

เกีJยวขอ้ง 

4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปนี2  
4.1 ทะเบียนกรรมการ 

4.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นและรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น 

4.4 รายงานประจาํปีของบริษทั 

4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการผูบ้ริหาร 

5. ดาํเนินการอืJนๆ ตามทีJกฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  

 

 

ผู้บริหาร 

บริษทัมีผูบ้ริหารจาํนวนทั2งสิ2น 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื/อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายเอก พิจารณ์จิตร ประธานเจา้หนา้ทีJบริหาร 

2. นายสมชาย วงศรั์ศมี ประธานเจา้หนา้ทีJสายบญัชีและการเงิน 

3. นายภาณุวฒัน์ จิวรรจนะโรดม ประธานเจา้หนา้ทีJสายปฏิบติัการ 

4. นายนพณทัฐ ์มนสัทรงธรรม ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด 

5. นายพิเชฐพงศ ์ศรีตะปันย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 

6. นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

เลขานุการบริษทัและผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

เลขานุการบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั2 งทีJ 2/2562 เมืJอวนัทีJ 29 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติแต่งตั2ง 

นางสาวฐิตารีย ์ธนเมธีณัฐวุฒิ ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั เพืJอให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับทีJ  5) พ .ศ. 2559 โดย 

นางสาวฐิตารีย์ ธนเมธีณัฐวุฒิ  ได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับเลขานุการบริษัท  (CSP) รุ่นทีJ  93/2018  

ในวนัทีJ 6-7 พฤศจิกายน 2561 ทั2งนี2  หนา้ทีJความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั มีดงันี2  

1. ดูแลและให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและผูบ้ริหารเกีJยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของบริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํJาเสมอ 

2. รับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั2งดูแลประสานงานให้มี 

การปฏิบติัตามมติของทีJประชุมดงักล่าว 

3. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนทีJรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้กาํหนดของ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายทีJ 

เกีJยวขอ้ง 

4. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี2  
4.1 ทะเบียนกรรมการ 

4.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

4.4 รายงานประจาํปีของบริษทั 

4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการผูบ้ริหาร 

5. ดาํเนินการอืJนๆ ตามทีJกฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด  
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ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูที้Jไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทาํบญัชีของบริษทั โดยนายจรูญ เส็งดอนไพร เขา้ร่วมงานในดา้นการทาํบญัชีของบริษทั ตั2งแต่วนัทีJ 1 มิถุนายน 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที/เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ในปี  2562 บริษัทมีการจ่ายตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจํานวน  4,515,000 บาท  ประกอบด้วย ค่าเบี2 ยประชุม 

ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าบาํเหน็จกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าเบี2 ย

ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยค่าตอบแทนทีJกรรมการแต่ละท่าน

ไดร้ับมีดงันี2  

ชื/อ-สกุล ตําแหน่ง ปี 2561 ปี 2562 

นายปกรณ ์มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 1,050,000 1,220,000 

นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ รองประธานกรรมการ 595,000 675,000 

พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 810,000 1,040,000 

นายเอก พิจารณ์จิตร กรรมการ 175,000 175,000 

นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการ 175,000 175,000 

นายสมโภชน์ วลัยะเสวี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 485,000 615,000 

นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 485,000 615,000 

รวม 3,775,000 4,515,000 

ทีJประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2562 เมืJอวนัทีJ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

ดงันี2  

คณะกรรมการบริษทั ไดร้ับค่าตอบแทนดงันี2  

1. ค่าเบี2ยประชุม ซึJงจ่ายตามจาํนวนครั2 งทีJเขา้ประชุม  

- ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั2 ง  

- กรรมการ จาํนวน 25,000 บาทต่อครั2 ง 

2. ค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อเดือน 

3. ค่าบาํเหน็จกรรมการ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ับค่าตอบแทนดงันี2  

1. ค่าเบี2ยประชุม ซึJงจ่ายตามจาํนวนครั2 งทีJเขา้ประชุม  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 25,000 บาทต่อครั2 ง  

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูที้Jไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทาํบญัชีของบริษทั โดยนายจรูญ เส็งดอนไพร เขา้ร่วมงานในดา้นการทาํบญัชีของบริษทั ตั2งแต่วนัทีJ 1 มิถุนายน 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที/เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ในปี  2562 บริษัทมีการจ่ายตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจํานวน  4,515,000 บาท  ประกอบด้วย ค่าเบี2 ยประชุม 

ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าบาํเหน็จกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าเบี2 ย

ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยค่าตอบแทนทีJกรรมการแต่ละท่าน

ไดร้ับมีดงันี2  

ชื/อ-สกุล ตําแหน่ง ปี 2561 ปี 2562 

นายปกรณ ์มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 1,050,000 1,220,000 

นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ รองประธานกรรมการ 595,000 675,000 

พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 810,000 1,040,000 

นายเอก พิจารณ์จิตร กรรมการ 175,000 175,000 

นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการ 175,000 175,000 

นายสมโภชน์ วลัยะเสวี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 485,000 615,000 

นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 485,000 615,000 

รวม 3,775,000 4,515,000 

ทีJประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2562 เมืJอวนัทีJ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

ดงันี2  

คณะกรรมการบริษทั ไดร้ับค่าตอบแทนดงันี2  

1. ค่าเบี2ยประชุม ซึJงจ่ายตามจาํนวนครั2 งทีJเขา้ประชุม  

- ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั2 ง  

- กรรมการ จาํนวน 25,000 บาทต่อครั2 ง 

2. ค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อเดือน 

3. ค่าบาํเหน็จกรรมการ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ับค่าตอบแทนดงันี2  

1. ค่าเบี2ยประชุม ซึJงจ่ายตามจาํนวนครั2 งทีJเขา้ประชุม  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 25,000 บาทต่อครั2 ง  

- กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 20,000 บาทต่อครั2 ง 

2. ค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 20,000 บาทต่อเดือน 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ในปี 2562 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารจาํนวน 28.44 ลา้นบาท ทั2งนี2  ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึงเงินเดือน 

โบนสั เงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี2ยงชีพ 

ปี จํานวนผู้บริหาร (ราย) ค่าตอบแทน (บาท) 

2561 6 22,998,540 

2562 6 28,446,300 

ค่าตอบแทนอื/น 

ทีJประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2562 เมืJอวนัทีJ 18 มีนาคม 2562 ไดมี้มติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิJมทุนจาํนวน 11,000,000 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของจาํนวนหุ้นทีJจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั2งหมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั2 งนี2  เพืJอเสนอขาย

ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.88 บาท รวมมูลค่าทั2งสิ2น 42.68 ลา้นบาท ทั2งนี2  ราคา

เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ดงักล่าวเป็นราคาเดียวกนักบัทีJเสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอ

ขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิJมทุนให้แก่ประชาชน ทั2งนี2  รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารทีJได้รับการจัดสรร

และจองซื2อหุ้น มีดงันี2  

 

ชื/อ-สกุล 

 

ตําแหน่ง 
จํานวนหุ้น 

ที/ได้รับการจัดสรร 

ร้อยละของจํานวนหุ้นที/เสนอ

ขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงาน 

นายปกรณ ์มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษทั 1,000,000 9.09 

พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000 4.55 

นายสมโภชน์ วลัยะเสวี กรรมการตรวจสอบ 500,000 4.55 

นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการตรวจสอบ 200,000 1.82 

นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีJ

สายบญัชีและการเงิน 

200,000 1.82 

นายภาณุวฒัน ์จิวรรจนะโรดม ประธานเจา้หน้าทีJสาย

ปฏิบตัิการ 

550,000 5.00 

นายนพณัทฐ์ มนสัทรงธรรม ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและ

การตลาด  

100,000 0.91 

นายพิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากร

มนุษยแ์ละธุรการ 

250,000 2.27 

นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 150,000 1.36 

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูที้Jไดร้ับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทาํบญัชีของบริษทั โดยนายจรูญ เส็งดอนไพร เขา้ร่วมงานในดา้นการทาํบญัชีของบริษทั ตั2งแต่วนัทีJ 1 มิถุนายน 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที/เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ในปี  2562 บริษัทมีการจ่ายตอบแทนให้แก่คณะกรรมการจํานวน  4,515,000 บาท  ประกอบด้วย ค่าเบี2 ยประชุม 

ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าบาํเหน็จกรรมการ ประกอบดว้ย ค่าเบี2 ย

ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยค่าตอบแทนทีJกรรมการแต่ละท่าน

ไดร้ับมีดงันี2  

ชื/อ-สกุล ตําแหน่ง ปี 2561 ปี 2562 

นายปกรณ ์มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 1,050,000 1,220,000 

นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ รองประธานกรรมการ 595,000 675,000 

พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 810,000 1,040,000 

นายเอก พิจารณ์จิตร กรรมการ 175,000 175,000 

นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการ 175,000 175,000 

นายสมโภชน์ วลัยะเสวี กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 485,000 615,000 

นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 485,000 615,000 

รวม 3,775,000 4,515,000 

ทีJประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2562 เมืJอวนัทีJ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

ดงันี2  

คณะกรรมการบริษทั ไดร้ับค่าตอบแทนดงันี2  

1. ค่าเบี2ยประชุม ซึJงจ่ายตามจาํนวนครั2 งทีJเขา้ประชุม  

- ประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อครั2 ง  

- กรรมการ จาํนวน 25,000 บาทต่อครั2 ง 

2. ค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับประธานกรรมการ จาํนวน 30,000 บาทต่อเดือน 

3. ค่าบาํเหน็จกรรมการ เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ับค่าตอบแทนดงันี2  

1. ค่าเบี2ยประชุม ซึJงจ่ายตามจาํนวนครั2 งทีJเขา้ประชุม  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 25,000 บาทต่อครั2 ง  
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ในปี 2562 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารจาํนวน 28.44 ลา้นบาท ทั2งนี2  ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึงเงินเดือน 

โบนสั เงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเลี2ยงชีพ 

ปี จํานวนผู้บริหาร (ราย) ค่าตอบแทน (บาท) 

2561 6 22,998,540 

2562 6 28,446,300 

ค่าตอบแทนอื/น 

ทีJประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2562 เมืJอวนัทีJ 18 มีนาคม 2562 ไดมี้มติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิJมทุนจาํนวน 11,000,000 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของจาํนวนหุ้นทีJจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั2งหมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั2 งนี2  เพืJอเสนอขาย

ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.88 บาท รวมมูลค่าทั2งสิ2น 42.68 ลา้นบาท ทั2งนี2  ราคา

เสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ดงักล่าวเป็นราคาเดียวกนักบัทีJเสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอ

ขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิJมทุนให้แก่ประชาชน ทั2งนี2  รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารทีJได้รับการจัดสรร

และจองซื2อหุ้น มีดงันี2  

 

ชื/อ-สกุล 

 

ตําแหน่ง 
จํานวนหุ้น 

ที/ได้รับการจัดสรร 

ร้อยละของจํานวนหุ้นที/เสนอ

ขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงาน 

นายปกรณ ์มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริษทั 1,000,000 9.09 

พลเอกมนตรี สังขทรัพย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000 4.55 

นายสมโภชน์ วลัยะเสวี กรรมการตรวจสอบ 500,000 4.55 

นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการตรวจสอบ 200,000 1.82 

นายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีJ

สายบญัชีและการเงิน 

200,000 1.82 

นายภาณุวฒัน ์จิวรรจนะโรดม ประธานเจา้หน้าทีJสายปฏิบตัิการ 550,000 5.00 

นายนพณัทฐ์ มนสัทรงธรรม ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายและการตลาด  100,000 0.91 

นายพิเชฐพงศ์ ศรีตะปันย ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

และธุรการ 

250,000 2.27 

นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 150,000 1.36 

รวม 3,450,000 31.36 

 

 

 

รายงานประจ�าปี 2562 Annual Report 201928



รวม 3,450,000 31.36 

 

นโยบายและวิธีกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดนโยบายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก ่ประธานเจ้าหน้าทีJ

บริหาร ประธานเจา้หน้าทีJสายบญัชีและการเงิน ประธานเจา้หน้าทีJสายปฏิบติัการ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งนาํเสนอทีJ

ประชุมผูถ้ือหุ้นเพืJอพิจารณาอนุมติั  

ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี2 ยประชุมตามจํานวนครั2 งทีJ เข้าประชุม  และ 

ค่าบาํเหน็จกรรมการ ซึJ งจะต้องไม่เกินวงเงินทีJได้รับอนุมัติจากทีJประชุมผูถ้ือหุ้น นอกจากนี2  ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิJมเติมเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ในการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการจะ

พิจารณาจากภาระหน้าทีJความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าทีJของกรรมการทีJก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษทั โดยกรรมการทีJ

ไดร้ับมอบหมายให้มีหน้าทีJรับผิดชอบเพิJมมากขึ2นจะไดร้ับค่าตอบแทนทีJเหมาะสมกบัหน้าทีJและความรับผิดชอบทีJไดร้ับมอบหมาย

เพิJมขึ2น  

ในส่วนของค่าตอบแทนผู ้บริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นผู ้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู ้บริหารระดับสูง  

3 ตําแหน่ง ประกอบด้วย  ประธานเจ้าหน้าทีJบริหาร  ประธานเจ้าหน้าทีJสายบัญชีและการเงิน  และประธานเจ้าหน้าทีJ 

สายปฏิบัติการ ซึJ งพิจารณาจากภาระหน้าทีJและความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีJกาํหนด รวมถึงผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท  โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัททีJประกอบธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั และอยู่ในระดับเพียงพอทีJจะสามารถรักษาผูบ้ริหารทีJมีคุณสมบติัตามทีJบริษทั ตอ้งการ รวมทั2งสร้างแรงจูงใจ

ให้มีการปฏิบติังานทีJมีคุณภาพและมาตรฐานทีJดี  

บุคลากร 

จํานวนบุคลากร 

ณ วนัทีJ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีพนกังานรวมทั2งสิ2นจาํนวน 430 คน (ไม่นบัรวมผูบ้ริหารจาํนวน 6 คน) โดยแบ่งตาม

สายงานหลกัไดด้งันี2  

สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

พนักงานประจํา พนักงานรายวัน รวม 

1. สํานกัประธานเจ้าหน้าทีJบริหารและเลขานุการ 4 - 4 

2. ฝ่ายผลิตและกลุ่มบริหารกระบวนการผลิต 232 - 232 

3. ฝ่ายประกนัคุณภาพ 51 - 51 

4. กลุ่มบริหารระบบคุณภาพ 3 - 3 

5. ฝ่ายนวตักรรมและวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ 10 - 10 

6. ฝ่ายจดัซื2อ 6 - 6 

7. ฝ่ายโลจิสติกส์ 32 - 32 

8. ฝ่ายบาํรุงรักษา 14 - 14 

นโยบายและวิธีกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดนโยบายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก ่ประธานเจ้าหน้าทีJ

บริหาร ประธานเจา้หน้าทีJสายบญัชีและการเงิน ประธานเจา้หน้าทีJสายปฏิบติัการ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งนาํเสนอทีJ

ประชุมผูถ้ือหุ้นเพืJอพิจารณาอนุมติั  

ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี2 ยประชุมตามจํานวนครั2 งทีJ เข้าประชุม  และ 

ค่าบาํเหน็จกรรมการ ซึJ งจะต้องไม่เกินวงเงินทีJได้รับอนุมัติจากทีJประชุมผูถ้ือหุ้น นอกจากนี2  ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิJมเติมเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ในการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการจะ

พิจารณาจากภาระหน้าทีJความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าทีJของกรรมการทีJก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษทั โดยกรรมการทีJ

ไดร้ับมอบหมายให้มีหน้าทีJรับผิดชอบเพิJมมากขึ2นจะไดร้ับค่าตอบแทนทีJเหมาะสมกบัหน้าทีJและความรับผิดชอบทีJไดร้ับมอบหมาย

เพิJมขึ2น  

ในส่วนของค่าตอบแทนผู ้บริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นผู ้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู ้บริหารระดับสูง  

3 ตําแหน่ง ประกอบด้วย  ประธานเจ้าหน้าทีJบริหาร  ประธานเจ้าหน้าทีJสายบัญชีและการเงิน  และประธานเจ้าหน้าทีJ 

สายปฏิบัติการ ซึJ งพิจารณาจากภาระหน้าทีJและความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีJกาํหนด รวมถึงผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท  โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัททีJประกอบธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั และอยู่ในระดับเพียงพอทีJจะสามารถรักษาผูบ้ริหารทีJมีคุณสมบติัตามทีJบริษทั ตอ้งการ รวมทั2งสร้างแรงจูงใจ

ให้มีการปฏิบติังานทีJมีคุณภาพและมาตรฐานทีJดี  

บุคลากร 

จํานวนบุคลากร 

ณ วนัทีJ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีพนกังานรวมทั2งสิ2นจาํนวน 430 คน (รวมผูบ้ริหารจาํนวน 6 คน) โดยแบ่งตาม    

สายงานหลกัไดด้งันี2  

สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

พนักงานประจํา พนักงานรายวัน รวม 

1. สํานกัประธานเจ้าหน้าทีJบริหารและเลขานุการ 4 - 4 

2. ฝ่ายผลิตและกลุ่มบริหารกระบวนการผลิต 232 - 232 

3. ฝ่ายประกนัคุณภาพ 51 - 51 

4. กลุ่มบริหารระบบคุณภาพ 3 - 3 

5. ฝ่ายนวตักรรมและวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ 10 - 10 

6. ฝ่ายจดัซื2อ 6 - 6 

7. ฝ่ายโลจิสติกส์ 32 - 32 

8. ฝ่ายบาํรุงรักษา 14 - 14 

9. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 13 - 13 

10. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 - 11 

รวม 3,450,000 31.36 

 

นโยบายและวิธีกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดนโยบายค่าตอบแทนสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก ่ประธานเจ้าหน้าทีJ

บริหาร ประธานเจา้หน้าทีJสายบญัชีและการเงิน ประธานเจา้หน้าทีJสายปฏิบติัการ สําหรับค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งนาํเสนอทีJ

ประชุมผูถ้ือหุ้นเพืJอพิจารณาอนุมติั  

ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี2 ยประชุมตามจํานวนครั2 งทีJ เข้าประชุม  และ 

ค่าบาํเหน็จกรรมการ ซึJ งจะต้องไม่เกินวงเงินทีJได้รับอนุมัติจากทีJประชุมผูถ้ือหุ้น นอกจากนี2  ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิJมเติมเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ในการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการจะ

พิจารณาจากภาระหน้าทีJความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าทีJของกรรมการทีJก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษทั โดยกรรมการทีJ

ไดร้ับมอบหมายให้มีหน้าทีJรับผิดชอบเพิJมมากขึ2นจะไดร้ับค่าตอบแทนทีJเหมาะสมกบัหน้าทีJและความรับผิดชอบทีJไดร้ับมอบหมาย

เพิJมขึ2น  

ในส่วนของค่าตอบแทนผู ้บริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นผู ้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู ้บริหารระดับสูง  

3 ตําแหน่ง ประกอบด้วย  ประธานเจ้าหน้าทีJบริหาร  ประธานเจ้าหน้าทีJสายบัญชีและการเงิน  และประธานเจ้าหน้าทีJ 

สายปฏิบัติการ ซึJ งพิจารณาจากภาระหน้าทีJและความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทีJกาํหนด รวมถึงผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท  โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัททีJประกอบธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั และอยู่ในระดับเพียงพอทีJจะสามารถรักษาผูบ้ริหารทีJมีคุณสมบติัตามทีJบริษทั ตอ้งการ รวมทั2งสร้างแรงจูงใจ

ให้มีการปฏิบติังานทีJมีคุณภาพและมาตรฐานทีJดี  

บุคลากร 

จํานวนบุคลากร 

ณ วนัทีJ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีพนกังานรวมทั2งสิ2นจาํนวน 430 คน (ไม่นบัรวมผูบ้ริหารจาํนวน 6 คน) โดยแบ่งตาม

สายงานหลกัไดด้งันี2  

สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

พนักงานประจํา พนักงานรายวัน รวม 

1. สํานกัประธานเจ้าหน้าทีJบริหารและเลขานุการ 4 - 4 

2. ฝ่ายผลิตและกลุ่มบริหารกระบวนการผลิต 232 - 232 

3. ฝ่ายประกนัคุณภาพ 51 - 51 

4. กลุ่มบริหารระบบคุณภาพ 3 - 3 

5. ฝ่ายนวตักรรมและวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ 10 - 10 

6. ฝ่ายจดัซื2อ 6 - 6 

7. ฝ่ายโลจิสติกส์ 32 - 32 

8. ฝ่ายบาํรุงรักษา 14 - 14 

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited29



สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

พนักงานประจํา พนักงานรายวัน รวม 

9. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 13 - 13 

10. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 - 11 

11. ฝ่ายขายและการตลาด 13 - 13 

12. ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 33 - 33 

13. หน่วยงานความปลอดภยั 2 - 2 

รวม 424 - 424 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที/สําคัญ ประจําปี 2562  ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2562 

 -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนทีJเป็นตวัเงิน 

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู ้บริหารของบริษัท) จํานวน  151.28 ล้านบาท  โดยเป็น

ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าคอมมิชชัJน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุน

สํารองเลี2ยงชีพ 

ค่าตอบแทนอืJน 

ทีJประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  2562 เมืJอวันทีJ  18 มีนาคม 2562 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิJมทุนจํานวน 

11,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.68 ของจาํนวนหุ้นทีJจาํหน่ายได้แล้วทั2งหมดภายหลงัการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนใน

ครั2 งนี2  เพืJอเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.88 บาท ซึJงเป็นราคาเดียวกนักบั

ทีJเสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิJมทุนให้แก่ประชาชน 

ทั2งนี2 ไม่มีพนกังานรายใดไดร้ับการจดัสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นทีJเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังาน

ของบริษทั 

กองทุนสํารองเลี2ยงชีพ 

บริษทัไดม้อบหมายให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน ทิสโก ้ จาํกดั เป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุนสํารองเลี2ยงชีพของ

บริษทั ตั2งแต่วนัทีJ 1 มิถุนายน 2547 ภายใตก้องทุนสํารองเลี2ยงชีพ ทิสโก ้ร่วมทุน 2 ซึJงจดทะเบียนแลว้  

	  

สายงาน 
จํานวนพนักงาน (คน) 

พนักงานประจํา พนักงานรายวัน รวม 

11. ฝ่ายขายและการตลาด 13 - 13 

12. ฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 33 - 33 

13. หน่วยงานความปลอดภยั 2 - 2 

รวม 424 - 424 

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที/สําคัญ ประจําปี 2562  ณ วันที/ 31 ธันวาคม 2562 

 -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนทีJเป็นตวัเงิน 

ในปี 2562 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ริหารของบริษทั) จาํนวน 151.28 ล้านบาท โดย

เป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าคอมมิชชัJน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และเงิน

สมทบกองทุนสํารองเลี2ยงชีพ 

ค่าตอบแทนอืJน 

ทีJประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2562 เมืJอวนัทีJ 18 มีนาคม 2562 ไดมี้มติจดัสรรหุ้นสามัญใหม่เพิJมทุนจาํนวน 

11,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.68 ของจาํนวนหุ้นทีJจาํหน่ายได้แล้วทั2งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่

ประชาชนในครั2 งนี2  เพืJอเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.88 บาท 

ซึJ งเป็นราคาเดียวกันกับทีJเสนอขายให้แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิJมทุนให้แก่

ประชาชน 

ทั2งนี2 ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจดัสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นทีJเสนอขายให้แก่กรรมการ

และพนกังานของบริษทั 

กองทุนสํารองเลี2ยงชีพ 

บริษทัไดม้อบหมายให้บริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั เป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุนสํารองเลี2ยง

ชีพของบริษทั ตั2งแต่วนัทีJ 1 มิถุนายน 2547 ภายใตก้องทุนสํารองเลี2ยงชีพ ทิสโก ้ร่วมทุน 2 ซึJงจดทะเบียนแลว้  
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

ดว้ยการแข่งขนัของธุรกิจในปัจจุบนัทาํให้การบริหารงานทรัพยากรมนุษยมี์ความสําคญัอย่างยิJง  บริษทัจึงมุ่งเน้นการ

พฒันาบุคลากรซึJงถือได้ว่าเป็นรากฐานสําคญัขององค์กรและการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนืJอง รวมทั2งการบริหาร

บุคลากรทีJมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพืJอสร้างกระบวนการและระบบงานทีJดี โดยกาํหนดนโยบายการพฒันาบุคลากรของ

บริษทัไวด้งันี2  

นโยบายดา้นอตัรากาํลงัพนกังาน (Manpower)   

 มุ่งเน้นรับบุคลากรทีJมีคุณภาพ ใชพ้นกังานเท่าทีJจาํเป็น ทาํงานให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน ความรู ้ความสามารถ

และตาํแหน่งงาน  

นโยบายดา้นการฝึกอบรมและพฒันา (Training & Development)  

 ฝึกอบรมพฒันาอย่างต่อเนืJองทั2งภาคทฤษฎีและปฏิบติั ทกัษะการทาํงาน จิตสาํนึกเรืJองคุณภาพ ความรัก

องคก์ร การบริหารจดัการตามความเหมาะสมของหน้าทีJ   

นโยบายดา้นบริหารค่าจา้งและสวสัดิการ (Salary & Welfare)  

บริหารค่าจ้างและสวสัดิการ โดยยึดหลกัความเป็นธรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้  ความสามารถ 

ประสบการณ์  รวมทั2งสามารถแข่งขนักับอุตสาหกรรมเดียวกันได้  เป็นการสร้างแรงจูงใจในการรักษาพนักงานไว  ้ 

เพืJอพฒันาองคก์ร โดยให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ   

นโยบายดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งและอาชีพ (Career Path Development) 

มีแผนงานความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานอย่างทัJวถึงชัดเจนและเป็นธรรม พิจารณาให้สอดคลอ้ง

กบัความรู้ทกัษะ ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานแต่ละบุคคล   

นโยบายบริหารคนดีและคนเก่ง (Talent Management) 

 ส่งเสริม สนบัสนุน และบริหารจดัการคนดีและคนเก่งทีJมีคุณภาพและศกัยภาพ เพืJอให้เกิดประโยชน์และ

ประสิทธิภาพงานสูงสุด สร้างสัมพนัธภาพการมีส่วนร่วมระหว่างองคก์รและพนกังานอย่างย ัJงยืน 

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited31



การเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีส�าคญั

 

 

ปี 2562 

19 ธันวาคม 2562 

• เขา้ทาํการซื1อขายเป็นวนัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

26 กนัยายน 2562 

• เปลีDยนแปลง มูลค่าทีDตราไวจ้าก 0.50 บาท เป็น 1 บาท ซึDงทาํให้มีการเปลีDยนแปลงในการจดัสรรดงันี1  

o เสนอขายหุ้นสามญัเพิDมทุนจาํนวน 99 ลา้นหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั1 งแรก (Initial Public Offering)  

o เสนอขายหุ้นสามญัเพิDมทุนจาํนวน 11 ลา้นหุ้น ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั 

1 เมษายน 2562 

• ขยายกาํลงัการผลิต โดยซื1อเครืDองจกัร และ เช่าโรงงานและอาคารสาํนกังาน 5,300 ต.ร.เมตร ทีDจงัหวดัสมุทรปราการ 

สามารถเพิDมกาํลงัการผลิตไดปี้ละ 38 ลา้นเมตร (โดยสามารถดาํเนินการผลิตอย่างเป็นทางการไดใ้นเดือน พฤษภาคม 

2562) 

18 มีนาคม 2562 

• เพิDมทุนจดทะเบียนจาํนวน 110 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300 ลา้นบาท เป็น 400 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัจาํนวน 220 ลา้นหุ้น มูลค่าทีDตราไว ้0.50 บาท ซึDงมีรายละเอียดการจดัสรรดงันี1  

o เสนอขายหุ้นสามญัเพิDมทุนจาํนวน 198 ลา้นหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั1 งแรก (Initial Public Offering)  

o เสนอขายหุ้นสามญัเพิDมทุนจาํนวน 22 ลา้นหุ้น ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั 

ปี 2561 

• เพิDมทุนจดทะเบียนจาํนวน 50 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 250 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท  โดยขายให้แก่ผูถ้ือ

หุ้นเดิมทั1งจาํนวน 

• รับการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 จากสถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ 

ปี 2560 

• ซื1อทีDดินเปล่า (ติดกบัโรงงาน) เนื1อทีD 13 ไร่ 28 ตารางวา เพืDอรองรับธุรกิจในอนาคต 

ปี 2558 

• ซื1อทีDดินพร้อมสิDงปลูกสร้างทีDใชเ้ป็นอาคารโรงงานและสํานกังานของบริษทั ในปัจจุบนั (ทดแทนการเช่า) โดยซื1อ

ทีDดินเนื1อทีD 18 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา พื1นทีDใชส้อยรวม 13,450 ตร.เมตร. 

ปี 2557 

• รับการรับรองมาตรฐาน FSSC (Food Safety System Certification) 22000 จาก SGS (ประเทศไทย) 

• รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จาก SGS (ประเทศไทย) 

• รับการรับรองมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) Codex Alimentarius จาก SGS 

(ประเทศไทย)   

ปี 2548 

• รับการรบัรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ ISO 9001:2005 จาก Bureau Veritas 

ปี 2546 

• จดทะเบียนจดัตั1งบริษทัในชืDอ “บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จาํกดั” เมืDอวนัทีD 20 สิงหาคม 2546 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

จากการที'ผูถ้ือหุ้นหลกัโดยนายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์มานานกว่า 

32 ปี  จึงเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเปลี'ยนแปลงของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ 

ที'ผูป้ระกอบการต่างมีนโยบายที'มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนที'มีประสิทธิภาพมากขึOน ซึ' งรวมถึงต้นทุนบรรจุภณัฑ์ จึงมีแนวโน้ม 

หันไปใชบ้รรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เนื'องจากมีตน้ทุนต่อหน่วยที'ตํ'า ในขณะที'มีคุณสมบติัดา้น Barrier 

ในการป้องกนัการซึมผ่านของอากาศ ความชืOน แสงแดด และกลิ'นเพื'อรักษาคุณภาพของสินคา้ที'บรรจุอยู่ภายในบรรจุภณัฑ์ได้

เป็นอย่างดี จึงไดก้่อตัOงบริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จาํกัด (“บริษทัฯ” หรือ “SFLEX”) ขึOนเมื'อวนัที' 20 สิงหาคม 2546 เพื'อดาํเนินธุรกิจ

ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) โดยมีบริษทั สตาร์ปริXนท์ จาํกัด (มหาชน) หรือ STARP เป็น 

ผูถ้ือหุ้นทัOงหมดของบริษทั และโรงงานตัOงอยู่เลขที' 128/345 และเลขที' 128/240 ซอยไทยประกัน ถนนเทพารักษ์ หมู่ที' 1 ตาํบล 

บางเสาธง กิ'งอาํเภอบางเสาธง จังหวดัสมุทรปราการ บริษทัเริ'มต้นจากการผลิตและจาํหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 

ที'เป็นม้วนฟิลม์ (Roll Form) เพื'อจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ที'เป็นผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคเป็นหลกั ต่อมาเพื'อให้โครงสร้างการประกอบ

ธุรกิจมีความชัดเจน  STARP จึงได้ทยอยลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท โดย STARP ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย 

บรรจุภณัฑ์ประเภทกระดาษ เช่น กล่องสุรา กล่องผงซักฟอก กล่องยาสีฟัน กล่องสบู่ เป็นตน้   

จากนัOนในปี 2548 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2005 และมาตรฐาน GMP จึงเริ' มผลิตและจาํหน่าย

บรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสําหรับสินคา้บริโภค ส่งผลให้ธุรกจิของบริษทั มีการเติบโตอย่างต่อเนื'อง ในปี 2553 บริษทัจึงยา้ย

โรงงานมาอยู่ที'เลขที' 189/48-49 หมู่ที' 3 ตาํบลบางเพรียง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนืOอที'รวม 18 ไร่ 3 งาน  

86 ตารางวา เพื'อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต พร้อมทัOงได้ลงทุนซืOอเครื'องจกัรเพิ'มเติมอย่างต่อเนื'อง โดยมีวตัถุประสงค์เพื'อ

เพิ'มความหลากหลายของรูปแบบบรรจุภณัฑ์ในลกัษณะซอง (Pre Form Pouch) รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Stand-up Pouch, 3-Sided Seal 

Pouch, Center Seal Pouch, 4-Sided Seal Pouch และ  Flat Bottom Pouch เพื' อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

ครบถว้น   

บริษทัให้ความสําคญัในเรื'องคุณภาพของผลิตภณัฑ์อย่างมาก จึงได้พฒันากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าตลอดมา โดยได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐาน FSSC 

22000 (Food Safety System Certification 22000), มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices), มาตรฐาน HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Point) รวมไปจนถึงมาตรฐาน URSA (SEDEX) ซึ' งเป็นการรับรองจรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจด้านแรงงาน ซึ' งเป็นข้อกาํหนดของผูป้ระกอบการที'เป็นบริษัทข้ามชาติ ดังนัOน จึงเป็นเครื'องพิสูจน์ได้ถึงคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์ที'ผลิตโดยบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี 
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เป้าหมายการดําเนนิธุรกิจ  

บริษัทมีเป้าหมายที'จะเป็นผู ้นําทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน  (Flexible Packaging) ในประเทศไทย 

และประเทศในกลุ่ม CLMV โดยมีกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจที'สําคญั ดงันีO  

1. มุ่งเน้นการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื'อตอบสนองความตอ้งการที'หลากหลายของลูกค้า และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ เพื'อ

เป็นผูน้ําตลาดในผลิตภณัฑ์ใหม่ที'สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดที'หันมาใช้วตัถุดิบรีไซเคิล และ/หรือการใช้วตัถุดิบที'ย่อย

สลายไดต้ามธรรมชาติเพื'อให้เป็นมิตรต่อสิ'งแวดลอ้มมากยิ'งขึOน 

2. เพิ'มกาํลงัการผลิตเพื'อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมถึงพฒันากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื'อง 

การลดการสูญเสียระหว่างการผลิต เพื'อให้การบริหารตน้ทุนการผลิตเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

3. ขยายธุรกิจไปยงับรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที'ใช้สําหรับผลิตภณัฑ์กลุ่มอาหาร (Food) มากขึOน โดยจะพฒันา

กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสําหรับบรรจุภณัฑ์ในกลุ่มอาหาร 

4. ขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเพิ'มทีมงานขายเพื'อศึกษาและวิเคราะห์ตลาดบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อน

ของประเทศในกลุ่ม CLMV รวมถึงการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มประเทศดงักล่าว  
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โครงสร้างการถือหุ้นและนโบบายการจ่ายเงินปันผล 

จํานวนทุนจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจํานวน 410 ล้านบาท และมีทุนที'ออกและเรียกชําระแล้วจํานวน  

410 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 410 ลา้นหุ้น มูลค่าที'ตราไวหุ้้นละ 1 บาท   

รายชื'อผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทั ณ วนัที' 12 มีนาคม 2563 มีดงัต่อไปนีL  

รายชืAอผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1.   นายปรินทร์ธรณ ์อภิธนาศรีวงศ์ 204,790,000 49.95 

2. นายเอก พิจารณ์จิตร 45,000,000 10.98 

3. นางสาวกชกร วณิชานุวตัร 27,040,000 6.60 

4. นางสาวปัณณิภสัร์ ใตธ้งชยั 1) 13,045,300 3.18 

5. นายชูชาต ิเพช็รอาํไพ 12,000,000 2.93 

6.   นายกฤปมยั พิจารณ์จิตร 2) 11,603,300 2.83 

7.   บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์จาํกดั 11,351,000 2.77 

8.   กองทุนส่วนบุคคล นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ โดยบริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีตีL จาํกดั (3) 10,767,600 2.63 

9.   นางจนัทร์ทิพย ์วานิช 7,600,000 1.85 

10.  นายธีรชยั ฉันทโรจน์ศิริ 5,000,000 1.22 
             

            หมายเหตุ :    1)  นางสาวปัณณิภสัร์ ใตธ้งชยั เป็นน้องของนายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ 
2)  นายกฤปมยั พิจารณ์จิตร เป็นบุตรของนายเอก พิจารณ์จิตร 

การออกหลกัทรัพย์อืAน 

  -ไม่มี- 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ'ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 

ในแต่ละปี ภายหลงัการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจพิจารณาจ่ายเงิน

ปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที'กาํหนดไวไ้ด ้โดยจะขึLนอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความ

จาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 

  เมื'อวันที' 7  เมษายน 2563 ที'ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัL งที' 4/2563 ประชุมเมื'อวนัที' 7 เมษายน 2563 ได้มีมติ

อนุมติัให้เสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานตัLงแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 แก่ผูถ้ือหุ้น ในอตัรา

หุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 61.5 ลา้นบาท โดยจะนาํเสนอต่อที'ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2563 เพื'อรับทราบ 

 

โครงสรา้งการถือหุน้และนโยบายการจ่ายเงินปนัผล

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited35



ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ผลิตภณัฑ์ประเภทมว้น (Roll Form) 1,008.54 85.40 1,096.71 81.04 1,149.73 83.66 1,026.58 80.62 

- ผลิตภณัฑ์ประเภทซอง (Pre Form Pouch) 123.78 10.48 164.58 12.16 206.28 15.01 227.36 17.86 

รวมรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ชนิดอ่อน 

1,132.32 95.88 1,261.29 93.20 1,356.01 98.67 1,253.94 98.48 

รายไดจ้ากการขายอื>น1) 38.08 3.22 76.59 5.66 5.17 0.38 1.70 0.13 

รายไดจ้ากการขายรวม 1,170.40 99.10 1,337.87 98.86 1,361.18 99.05 1,255.64 98.61 

รายไดอื้>น2) 10.60 0.90 15.46 1.14 13.07 0.95 17.71 1.39 

รวมรายได้ 1,181.01 100.00 1,353.33 100.00 1,374.25 100.00 1,273.35 100.00 
 

หมายเหตุ :   1)  รายไดจ้ากการขายอื>น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบ และรายไดจ้ากการรับจา้งเคลือบฟิล์ม เป็นตน้  
   2)  รายไดอ้ื>น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายเศษฟิล์ม รายไดจ้ากการขายงานทดลองผลิต (Sample for Sale) รายไดค้่าชดเชยสินคา้ รายได ้                  
        ค่าเช่า กาํไรจากอตัราแลกเปลี>ยน เป็นตน้ ทัNงนีN  รายไดค้่าชดเชยสินคา้  ประกอบดว้ย ค่าชดเชยที>ไดรั้บจาก  Supplier ซึ>งเป็นความ 
       เสียหายจากการนาํวตัถุดิบไปใชใ้นการผลิตสินคา้ของบริษทั และค่าชดเชยที>ไดรั้บจากลูกคา้ กรณีที>สั>งผลิตสินคา้เกินกว่าความ  
       ตอ้งการ 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

บริษทัประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) สําหรับสินคา้อุปโภค

และสินค้าบริโภคทัN งที>อยู่ในรูปของเหลวและของแห้งตามคําสั>งซืNอของลูกค้า (Made to Order) บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

ชนิดอ่อนมีลักษณะเป็นชัN น ฟิล์มหลายชัN น  (Multilayer Film) ประกบติดกันตัN งแต่  2-5 ชัN น  โดยใช้กาวห รือเรซิ> น 

เป็นตัวประสาน ทําให้มีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง ทนความร้อนและความดันสูง มีนํN าหนักเบา สามารถพิมพ์ลวดลาย

กราฟิกลงบนบรรจุภณัฑ์ได ้นอกจากนีN  ยงัมีคุณสมบติัป้องกนัการซึมผ่านของอากาศ ความชีNน แสงแดด และกลิ>นเพื>อรักษา

คุณภาพของสินคา้ที>บรรจุอยู่ภายในบรรจุภณัฑ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   
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ทัNงนีN  รูปแบบของบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที>บริษทั ผลิตและจาํหน่ายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ขึNนอยู่กับ

ความตอ้งการของลูกคา้ ดงันีN   

 

1. ผลิตภัณฑ์ประเภทม้วน (Roll Form) 

รายไดห้ลกัของบริษทั มาจากการจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์ที>เป็นมว้นฟิลม์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.79 และร้อยละ 81.70 

ของรายได้จากการขายบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนในปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดับ โดยผลิตภณัฑ์ประเภทนีN มีลกัษณะ

เป็นมว้นฟิล์มที>ผ่านขัNนตอนการพิมพ์และเคลือบ หลงัจากนัNนจะนํามว้นฟิล์มดังกล่าวมาผ่าม้วนตามขนาดหน้ากวา้งตามที>

ลูกค้ากาํหนด ซึ>งขนาดความกวา้งสูงสุดของม้วนฟิล์มที>เครื>องผ่ามว้นของบริษทั รองรับได้อยู่ที> 1,080 มิลลิเมตร ผลิตภณัฑ์

ประเภทนีN ส่วนใหญ่จะจาํหน่ายให้กับกลุ่มผูผ้ลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคที>มีเครื>องขึNนรูปซองของตนเอง โดยบรรจุภณัฑ์

รูปแบบม้วนฟิล์มจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพที>เหมาะสมกับเครื>องขึNนรูปซองของลูกคา้ เช่น ขนาดหน้ากวา้ง ความลื>น

ของผิ ว ฟิ ล์ม  เป็นต้น   เนื> อ งจ าก คุณสมบั ติดังกล่ าว มีผลต่อการทํางานของเครื> อ งขึN น รูปซอง ดังนัN นการผลิต 

บรรจุภณัฑ์ที>อยู่ในรูปแบบของมว้นฟิล์มจึงต้องอาศยัทักษะและความเชี>ยวชาญในการปรับสูตรฟิล์มและวตัถุดิบหลกัอื>นๆ 

ได้แก่ กาวและหมึก เพื>อให้ได้ม้วนฟิล์มที>มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที>ลูกค้ากาํหนด และสามารถนาํไปใช้กบัเครื>องขึNน 

รูปซองของลูกคา้แต่ละรายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลิตภัณฑ์ประเภทซอง (Pre Form Pouch) 

ผลิตภณัฑ์ประเภทนีN เป็นการนําม้วนฟิล์มที>ผ่านขัNนตอนการพิมพ์และเคลือบมาขึNนรูปในรูปแบบซองสําเร็จรูป

พร้อมที>จะใช้บรรจุผลิตภณัฑ์ของลูกค้า ซึ>งลูกค้าที>สั>งซืNอผลิตภณัฑ์ในรูปแบบ Pre Form Pouch จะเป็นผูผ้ลิตสินค้าอุปโภค

บริโภคที>ไม่มีเครื>องขึNนรูปซองของตนเอง หรือมีเครื>องขึNนรูปซองแต่ไม่สามารถรองรับวสัดุของฟิล์มที>นํามาใช้ในการผลิต

ซองไดอ้ย่างเหมาะสม ทัNงนีN  รูปแบบของซองที>บริษทั สามารถผลิตได้มีหลากหลายรูปแบบขึNนอยู่กบัความตอ้งการของลูกค้า 

ไดแ้ก ่ 

(1) Stand-up Pouch, Stand-up Pouch with Zip  

  บรรจุภณัฑ์ที>มีลกัษณะเป็นซองตัNง ใชบ้รรจุผลิตภณัฑ์ที>มีปริมาตรหรือนํNาหนกัมากและสามารถตัNงวางชัNน

โชวใ์ห้สินคา้โดดเด่น เช่น นํN ายาปรับผา้นุ่ม, นํNายาซักผา้, นํNายาลา้งจาน, ครีมอาบนํNา เป็นตน้ นอกจากนีN  ยงัสามารถ

เพิ>มซิปล็อคได ้เพื>อเพิ>มความสะดวกในการใชง้าน เช่น ซองอาหารสัตว ์ซองอาหารทั>วไป เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

ทัNงนีN  รูปแบบของบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที>บริษทั ผลิตและจาํหน่ายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ขึNนอยู่กับ

ความตอ้งการของลูกคา้ ดงันีN   

 

1. ผลิตภัณฑ์ประเภทม้วน (Roll Form) 

รายไดห้ลกัของบริษทั มาจากการจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์ที>เป็นมว้นฟิลม์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.79 และร้อยละ 81.70 

ของรายได้จากการขายบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนในปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดับ โดยผลิตภณัฑ์ประเภทนีN มีลกัษณะ

เป็นมว้นฟิล์มที>ผ่านขัNนตอนการพิมพ์และเคลือบ หลงัจากนัNนจะนํามว้นฟิล์มดังกล่าวมาผ่าม้วนตามขนาดหน้ากวา้งตามที>

ลูกค้ากาํหนด ซึ>งขนาดความกวา้งสูงสุดของม้วนฟิล์มที>เครื>องผ่ามว้นของบริษทั รองรับได้อยู่ที> 1,080 มิลลิเมตร ผลิตภณัฑ์

ประเภทนีN ส่วนใหญ่จะจาํหน่ายให้กับกลุ่มผูผ้ลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคที>มีเครื>องขึNนรูปซองของตนเอง โดยบรรจุภณัฑ์

รูปแบบม้วนฟิล์มจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพที>เหมาะสมกับเครื>องขึNนรูปซองของลูกคา้ เช่น ขนาดหน้ากวา้ง ความลื>น

ของผิ ว ฟิ ล์ม  เป็นต้น   เนื> อ งจ าก คุณสมบั ติดังกล่ าว มีผลต่อการทํางานของเครื> อ งขึN น รูปซอง ดังนัN นการผลิต 

บรรจุภณัฑ์ที>อยู่ในรูปแบบของมว้นฟิล์มจึงต้องอาศยัทักษะและความเชี>ยวชาญในการปรับสูตรฟิล์มและวตัถุดิบหลกัอื>นๆ 

ได้แก่ กาวและหมึก เพื>อให้ได้ม้วนฟิล์มที>มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที>ลูกค้ากาํหนด และสามารถนาํไปใช้กบัเครื>องขึNน 

รูปซองของลูกคา้แต่ละรายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลิตภัณฑ์ประเภทซอง (Pre Form Pouch) 

ผลิตภณัฑ์ประเภทนีN เป็นการนําม้วนฟิล์มที>ผ่านขัNนตอนการพิมพ์และเคลือบมาขึNนรูปในรูปแบบซองสําเร็จรูป

พร้อมที>จะใช้บรรจุผลิตภณัฑ์ของลูกค้า ซึ>งลูกค้าที>สั>งซืNอผลิตภณัฑ์ในรูปแบบ Pre Form Pouch จะเป็นผูผ้ลิตสินค้าอุปโภค

บริโภคที>ไม่มีเครื>องขึNนรูปซองของตนเอง หรือมีเครื>องขึNนรูปซองแต่ไม่สามารถรองรับวสัดุของฟิล์มที>นํามาใช้ในการผลิต

ซองไดอ้ย่างเหมาะสม ทัNงนีN  รูปแบบของซองที>บริษทั สามารถผลิตได้มีหลากหลายรูปแบบขึNนอยู่กบัความตอ้งการของลูกค้า 

ไดแ้ก ่ 

(1) Stand-up Pouch, Stand-up Pouch with Zip  

  บรรจุภณัฑ์ที>มีลกัษณะเป็นซองตัNง ใชบ้รรจุผลิตภณัฑ์ที>มีปริมาตรหรือนํNาหนกัมากและสามารถตัNงวางชัNน

โชวใ์ห้สินคา้โดดเด่น เช่น นํN ายาปรับผา้นุ่ม, นํNายาซักผา้, นํNายาลา้งจาน, ครีมอาบนํNา เป็นตน้ นอกจากนีN  ยงัสามารถ

เพิ>มซิปล็อคได ้เพื>อเพิ>มความสะดวกในการใชง้าน เช่น ซองอาหารสัตว ์ซองอาหารทั>วไป เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

ทัNงนีN  รูปแบบของบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที>บริษทั ผลิตและจาํหน่ายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ขึNนอยู่กับ

ความตอ้งการของลูกคา้ ดงันีN   

 

1. ผลิตภัณฑ์ประเภทม้วน (Roll Form) 

รายไดห้ลกัของบริษทั มาจากการจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์ที>เป็นมว้นฟิลม์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.79 และร้อยละ 81.70 

ของรายได้จากการขายบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนในปี 2561 และปี 2562 ตามลาํดับ โดยผลิตภณัฑ์ประเภทนีN มีลกัษณะ

เป็นมว้นฟิล์มที>ผ่านขัNนตอนการพิมพ์และเคลือบ หลงัจากนัNนจะนํามว้นฟิล์มดังกล่าวมาผ่าม้วนตามขนาดหน้ากวา้งตามที>

ลูกค้ากาํหนด ซึ>งขนาดความกวา้งสูงสุดของม้วนฟิล์มที>เครื>องผ่ามว้นของบริษทั รองรับได้อยู่ที> 1,080 มิลลิเมตร ผลิตภณัฑ์

ประเภทนีN ส่วนใหญ่จะจาํหน่ายให้กับกลุ่มผูผ้ลิตสินค้าอุปโภคและบริโภคที>มีเครื>องขึNนรูปซองของตนเอง โดยบรรจุภณัฑ์

รูปแบบม้วนฟิล์มจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพที>เหมาะสมกับเครื>องขึNนรูปซองของลูกคา้ เช่น ขนาดหน้ากวา้ง ความลื>น

ของผิ ว ฟิ ล์ม  เป็นต้น   เนื> อ งจ าก คุณสมบั ติดังกล่ าว มีผลต่อการทํางานของเครื> อ งขึN น รูปซอง ดังนัN นการผลิต 

บรรจุภณัฑ์ที>อยู่ในรูปแบบของมว้นฟิล์มจึงต้องอาศยัทักษะและความเชี>ยวชาญในการปรับสูตรฟิล์มและวตัถุดิบหลกัอื>นๆ 

ได้แก่ กาวและหมึก เพื>อให้ได้ม้วนฟิล์มที>มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที>ลูกค้ากาํหนด และสามารถนาํไปใช้กบัเครื>องขึNน 

รูปซองของลูกคา้แต่ละรายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลิตภัณฑ์ประเภทซอง (Pre Form Pouch) 

ผลิตภณัฑ์ประเภทนีN เป็นการนําม้วนฟิล์มที>ผ่านขัNนตอนการพิมพ์และเคลือบมาขึNนรูปในรูปแบบซองสําเร็จรูป

พร้อมที>จะใช้บรรจุผลิตภณัฑ์ของลูกค้า ซึ>งลูกค้าที>สั>งซืNอผลิตภณัฑ์ในรูปแบบ Pre Form Pouch จะเป็นผูผ้ลิตสินค้าอุปโภค

บริโภคที>ไม่มีเครื>องขึNนรูปซองของตนเอง หรือมีเครื>องขึNนรูปซองแต่ไม่สามารถรองรับวสัดุของฟิล์มที>นํามาใช้ในการผลิต

ซองไดอ้ย่างเหมาะสม ทัNงนีN  รูปแบบของซองที>บริษทั สามารถผลิตได้มีหลากหลายรูปแบบขึNนอยู่กบัความตอ้งการของลูกค้า 

ไดแ้ก ่ 

(1) Stand-up Pouch, Stand-up Pouch with Zip  

  บรรจุภณัฑ์ที>มีลกัษณะเป็นซองตัNง ใชบ้รรจุผลิตภณัฑ์ที>มีปริมาตรหรือนํNาหนกัมากและสามารถตัNงวางชัNน

โชวใ์ห้สินคา้โดดเด่น เช่น นํN ายาปรับผา้นุ่ม, นํNายาซักผา้, นํNายาลา้งจาน, ครีมอาบนํNา เป็นตน้ นอกจากนีN  ยงัสามารถ

เพิ>มซิปล็อคได ้เพื>อเพิ>มความสะดวกในการใชง้าน เช่น ซองอาหารสัตว ์ซองอาหารทั>วไป เป็นตน้ 
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(2) 3-Sided Seal Pouch, 3-Sided Seal Pouch with Zip 

  บรรจุภณัฑ์ที>มีลกัษณะเป็นซองที>มีการซีลซองปิดทัNง 3 ดา้น เปิดปากซองหรือก้นซองสําหรับบรรจุสินค้า

แลว้ซีลปิด สามารถเพิ>มรอยฉีก (V-Cut) เพื>อใชง้านง่าย หรือเพิ>มรูเจาะสําหรับแขวนโชว ์พร้อมใส่ซิปล็อคเพื>อเพิ>ม

ความสะดวกในการเปิดและปิดการใช้งานไดห้ลายครัN ง สามารถยืดอายุการเก็บรักษาสินค้าไดน้านขึNน เหมาะสําหรับ

ใชบ้รรจุสินคา้ประเภทอาหาร ลูกอม 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Center Seal Pouch, Center Seal & Gusset Pouch  

  บรรจุภณัฑ์ที>มีลกัษณะเป็นซองที>มีการซีลบริเวณกลางซองและซีลหัวซอง เปิดด้านก้นซองเพื>อใชบ้รรจุ

สินคา้ นิยมนาํมาบรรจุสินคา้ที>มีนํNาหนกัไม่มาก ประเภทอาหาร เช่น ซองนอกบรรจุขนมขบเคีNยว, ไอศครีม, ลูกอม, 

อาหารแช่แข็ง เป็นตน้ นอกจากนีN  ยงัสามารถทาํเป็นซองมีการซีลดา้นหลงับริเวณกลางซอง และดา้นข้างมีรอยพบั

ทัNงสองดา้นเพื>อเพิ>มพืNนที>การใชง้าน สามารถบรรจุสินคา้ที>มีนํNาหนกัได ้เช่น ซองอาหารสัตว ์เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(4) 4-Sided Seal Pouch 

  บรรจุภณัฑ์ที>มีลกัษณะเป็นซองที>มีการซีลบริเวณมุมซองทัNง 4 ด้านโดยพับข้างซอง เป็นซองที>มีความ

แข็งแรงจึงเหมาะสําหรับบรรจุสินคา้ที>มีนํN าหนักมากและต้องการพืNนที>ในการบรรจุสินค้าปริมาณมาก โดยนิยม

นาํมาบรรจุสินคา้ประเภทอาหาร เช่น กาแฟคั>วบด, กาแฟสําเร็จรูป, อาหารสัตว ์เป็นตน้ 
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(5) Flat Bottom Pouch 

บรรจุภณัฑ์ที>มีลกัษณะเป็นซองตัNงไดแ้บบฐานเรียบ มีรอยพบัดา้นขา้ง เพื>อเพิ>มพืNนที>การใช้งาน เนื>องจาก

รูปทรงของฐานที>มีลกัษณะแบนเรียบ จึงสามารถตัNงวางสินคา้บนชัNนวางไดอ้ย่างมั>นคง เหมาะกบัผลิตภณัฑ์นํNาหนัก

เบาหรือเป็นผง เช่น โกโก ้ชา ซองนํNาตาลทราย และสามารถเพิ>มซิปล็อคได ้

 

 

 

 

 

 

                บริษทั ไดล้งทุนซืNอเครื>องทาํซองในลกัษณะ Flat Bottom Pouch เพิ>มเติม โดยติดตัNงเครื>องจักรแลว้เสร็จ

เมื>อเดือนกุมภาพนัธ์ 2562  ปัจจุบนัไดเ้ริ>มดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายให้กบัลูกคา้แลว้  

 

การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1. การสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) กับลูกค้า 

 หัวใจสําคญัในการประกอบธุรกิจของบริษทั คือ การสร้างความสัมพันธ์ในลกัษณะการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ 

(Business Partnership) กับลูกค้า ทัNงนีN  บริษัท มีนโยบายสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาวกับลูกค้า โดยดาํเนินงานร่วมกัน

ภายใตแ้นวคิดของความเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจต่อกนั ซึ>งนอกเหนือจากการซืNอขายสินค้าระหว่างกันแลว้ บริษทั จะทาํงาน

ร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการพฒันาและออกแบบบรรจุภณัฑ์ที>ตอบสนองต่อโจทยข์องลูกคา้และสถานการณ์ทางการ

ตลาดที>เปลี>ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริษทั มีการวางแผนการจัดส่งสินค้าล่วงหน้าร่วมกับ

ลูกคา้ทัNงในดา้นปริมาณสินค้าและระยะเวลาในการจดัส่ง เพื>อสร้างความมั>นใจให้กับลูกค้าว่าบริษทั จะสามารถส่งสินคา้ให้

ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนีN  เจ้าหน้าที>ฝ่ายขายและการตลาดจะมีการประชุมร่วมกับลูกค้าเป็นประจํา 

ทุกเดือนเพื>อแลกเปลี>ยนขอ้มูลข่าวสารและวางแผนธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกค้า ตลอดจนการให้บริการแก่

ลูกคา้อย่างรวดเร็ว การสร้างความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึNนทัNงสองฝ่ายจึงส่งผลทาํให้

การทําธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างมั>นคงและย ั>งยืนในระยะยาว การดําเนินการดังกล่าวทัNงหมดส่งผลให้บริษทั ได้รับความ

ไวว้างใจและการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ>งลูกค้าที>เป็นองค์กรชัNนนําของประเทศ และทําให้ได้รับ

โอกาสในการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ จากลูกคา้รวมไปถึงการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ลูกคา้พิจารณาไดอ้ย่างต่อเนื>อง ส่งผล

ทาํให้ยอดขายของบริษัท เติบโตมาโดยตลอด จะเห็นได้จากการที>บริษทั ได้รับรางวลั SSQR Awards (Superior Supplier 

Quality Relationship Award) ซึ> ง เป็นรางวัลที>พิ จารณาจาก  3 ด้าน  ได้แก่  Cost Competitive, Excellence Service และ 

Innovation จาก Unilever Thai Holding Ltd. ซึ>งเป็นลูกคา้รายหลกัมาอย่างต่อเนื>อง 

	  

(5) Flat Bottom Pouch 

บรรจุภณัฑ์ที>มีลกัษณะเป็นซองตัNงไดแ้บบฐานเรียบ มีรอยพบัดา้นขา้ง เพื>อเพิ>มพืNนที>การใช้งาน เนื>องจาก

รูปทรงของฐานที>มีลกัษณะแบนเรียบ จึงสามารถตัNงวางสินคา้บนชัNนวางไดอ้ย่างมั>นคง เหมาะกบัผลิตภณัฑ์นํNาหนัก

เบาหรือเป็นผง เช่น โกโก ้ชา ซองนํNาตาลทราย และสามารถเพิ>มซิปล็อคได ้

 

 

 

 

 

 

                บริษทั ไดล้งทุนซืNอเครื>องทาํซองในลกัษณะ Flat Bottom Pouch เพิ>มเติม โดยติดตัNงเครื>องจักรแลว้เสร็จ

เมื>อเดือนกุมภาพนัธ์ 2562  ปัจจุบนัไดเ้ริ>มดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายให้กบัลูกคา้แลว้  

 

การตลาดและการแข่งขัน 

กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1. การสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) กับลูกค้า 

 หัวใจสําคญัในการประกอบธุรกิจของบริษทั คือ การสร้างความสัมพันธ์ในลกัษณะการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ 

(Business Partnership) กับลูกค้า ทัNงนีN  บริษัท มีนโยบายสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาวกับลูกค้า โดยดาํเนินงานร่วมกัน

ภายใตแ้นวคิดของความเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจต่อกนั ซึ>งนอกเหนือจากการซืNอขายสินค้าระหว่างกันแลว้ บริษทั จะทาํงาน

ร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดในการพฒันาและออกแบบบรรจุภณัฑ์ที>ตอบสนองต่อโจทยข์องลูกคา้และสถานการณ์ทางการ

ตลาดที>เปลี>ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับบริษทั มีการวางแผนการจัดส่งสินค้าล่วงหน้าร่วมกับ

ลูกคา้ทัNงในดา้นปริมาณสินค้าและระยะเวลาในการจดัส่ง เพื>อสร้างความมั>นใจให้กับลูกค้าว่าบริษทั จะสามารถส่งสินคา้ให้

ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนีN  เจ้าหน้าที>ฝ่ายขายและการตลาดจะมีการประชุมร่วมกับลูกค้าเป็นประจํา 

ทุกเดือนเพื>อแลกเปลี>ยนขอ้มูลข่าวสารและวางแผนธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกค้า ตลอดจนการให้บริการแก่

ลูกคา้อย่างรวดเร็ว การสร้างความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึNนทัNงสองฝ่ายจึงส่งผลทาํให้

การทําธุรกิจกับคู่ค้าเป็นไปอย่างมั>นคงและย ั>งยืนในระยะยาว การดําเนินการดังกล่าวทัNงหมดส่งผลให้บริษทั ได้รับความ

ไวว้างใจและการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ>งลูกค้าที>เป็นองค์กรชัNนนําของประเทศ และทําให้ได้รับ

โอกาสในการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ จากลูกคา้รวมไปถึงการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ลูกคา้พิจารณาไดอ้ย่างต่อเนื>อง ส่งผล

ทาํให้ยอดขายของบริษัท เติบโตมาโดยตลอด จะเห็นได้จากการที>บริษทั ได้รับรางวลั SSQR Awards (Superior Supplier 

Quality Relationship Award) ซึ> ง เป็นรางวัลที>พิ จารณาจาก  3 ด้าน  ได้แก่  Cost Competitive, Excellence Service และ 

Innovation จาก Unilever Thai Holding Ltd. ซึ>งเป็นลูกคา้รายหลกัมาอย่างต่อเนื>อง 
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2. การรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

  บริษัท มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที>มีคุณภาพเพื>อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยจัดให้มีระบบการควบคุม

คุณภาพของผลิตภณัฑ์ในทุกขัNนตอน เริ>มตัNงแต่การคดัเลือกและจดัหาวตัถุดิบจากผูผ้ลิตและผูจ้ัดจาํหน่ายที>มีคุณภาพ โดย

บริษัท จะตรวจเยี>ยมผูผ้ลิตวัตถุดิบหลักเป็นประจาํทุกปี และในการรับวัตถุดิบทุกครัN งแผนกประกันคุณภาพจะทาํการ

ตรวจสอบใบรับรองคุณภาพจากผูข้าย (Certificate of Analysis) รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบในห้องตรวจวิเคราะห์

ของบริษทั นอกจากนีN  บริษทั ยงัมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินคา้ในทุกขัNนตอนตัNงแต่การพิมพ์ (Printing)       การ

เคลือบ (Lamination) การผ่ามว้น (Slitting) และการทาํซอง (Bag Making) การดาํเนินการทัNงหมดของบริษทั ดงักล่าวขา้งต้น

มีวตัถุประสงคเ์พื>อให้มั>นใจไดว้่าสินคา้ที>ผลิตไดมี้คุณภาพไดม้าตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยจะเห็นได้

จากการที>บริษทั ไดร้ับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร FSSC 

22000 (Food Safety System Certification), หลกัเกณฑ์วิธีการที>ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice; General 

Principles of Food Hygiene, มาตรฐานการผลิตที> มีมาตรการป้องกันอันตราย HAACP (Hazard Analysis and Critical 

Control Point)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  นอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภณัฑ์ที>กล่าวขา้งตน้ ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ถือเป็นปัจจยัสําคญัอีกประการ

หนึ>งที>ดึงดูดให้ผูบ้ริโภคเลือกซืNอผลิตภัณฑ์นัNนๆ บริษทั จึงให้ความสําคญักับความสวยงามของภาพพิมพ์บนฟิล์มทัNงใน 

แง่ของความคมชัดของลายเส้น สีสันที>โดดเด่นและเฉดสีที>ตรงกบัความต้องการของลูกคา้มากที>สุด ความสวยงามของภาพ

พิมพด์ังกล่าวขึNนอยู่กบักระบวนการตัNงแต่การออกแบบและลาํดบัชัNนสีแม่พิมพ ์การผลิตแม่พิมพ ์จนถึงขัNนตอนในการพิมพ ์โดย

บริษทั มีบุคลากรที>มีความเชี>ยวชาญในการวิเคราะห์และจดัลาํดบักลุ่มสีเพื>อนาํไปใชใ้นการผลิตแม่พิมพ ์รวมทัNงมีช่างเทคนิค

ที>มีความชํานาญในการผสมสีให้ได้สัดส่วนที>เหมาะสม และควบคุมการทํางานของเครื>องจักรในระหว่างการผลิตทุก

กระบวนการ  

 

3. การบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ  

  ตน้ทุนการผลิตถือเป็นค่าใชจ้่ายหลกัที>จะส่งผลต่อความสามารถในการทาํกาํไรและความสามารถในการแข่งขนั

ของบริษทั อย่างมาก บริษทั จึงให้ความสําคญักับกระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบโดยอาศยัทีมงานที>มีความชํานาญเป็นผูค้ดัเลือก

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ ซึ>งจะต้องผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื>อให้มั>นใจในมาตรฐานคุณภาพของวตัถุดิบและลดการสูญเสีย

จากการผลิตที>เกิดขึNนจากการใชว้ตัถุดิบที>ไม่ไดม้าตรฐาน ประกอบกับบริษทั มีนโยบายในการควบคุมอตัราการสูญเสียจากการ

ผลิต (Waste) ให้อยู่ในระดับที>เหมาะสม โดยอตัราการสูญเสียจากการผลิตเฉลี>ยของบริษทั ในช่วง 3 ปีที>ผ่านมาอยู่ที>ร้อยละ 

8.42 ของปริมาณฟิลม์ที>นาํเขา้สู่กระบวนการผลิต  
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 นอกจากนีN  บริษทั ไดพ้ฒันาและปรับปรุงเครื>องจกัรหรืออุปกรณ์ที>จะช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึNน ไม่ว่าจะ

เป็นการติดตัNงเครื>องผสมสี (Ink Dispensing) เพื>อทาํให้ขัNนตอนการผสมสีรวดเร็วและแม่นยาํตามสีที>ลูกคา้ตอ้งการ และการ

ติดตัNงกลอ้งตรวจจบัของเสียการผลิต รวมถึงฝ่ายวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ จะทาํหนา้ที>ในการพฒันาสูตรฟิลม์ใหม่ๆ  เพื>อเพิ>มทาง 

เลือกและช่วยในการบริหารตน้ทุนของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึNน 

 

4. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนืPอง 

  บริษทั ให้ความสําคญัในการพฒันาบรรจุภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยสามารถผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิด

อ่อนเพื>อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้หลากหลายทัNงรูปแบบและวตัถุประสงค์การใช้งานเพื>อรองรับความต้องการ

ของลูกค้า เช่น  ฟิล์มหด (Shrink Film), บรรจุภัณฑ์ที>สามารถผ่านการฆ่าเชืN อด้วยหม้อต้มแรงดันสูง (Retort Pouch)  

ซองเพาซ์พร้อมฝา (Spout Pouch) เป็นต้น  นอกจากนีN  บริษทั ยงัได้ลงทุนซืNอเครื>องจักรผลิตซองในลกัษณะ Flat Bottom 

Pouch ซึ>งเป็นซองตัNงไดแ้บบฐานเรียบจึงสามารถตัNงวางสินค้าบนชัNนวางไดอ้ย่างมั>นคง แมว้่าของที>บรรจุด้านในจะมีนํNาหนัก

เบาหรือปริมาณน้อยเพียงใดก็ยงัสามารถคงรูปอยู่ได้ จึงเหมาะสําหรับการจัดวางสินค้าให้โดดเด่น และง่ายต่อการจัดเก็บ 

ช่วยประหยดัพืNนที>ชัNนในซูเปอร์มาร์เก็ต ด้วยรูปทรงที>เป็นถุงทรงสูงและความกวา้งน้อยกว่าเมื>อเทียบกบัถุงชนิดอื>น โดยคาด

ว่าจะเริ>มจาํหน่ายให้แก่ลูกคา้ไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2562    

 

ลักษณะลกูค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 บริษทั จาํหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนใชส้ําหรับบรรจุผลิตภณัฑ์ที>เป็นสินค้าอุปโภคและสินคา้บริโภคเป็น

หลกั ดังนัNน กลุ่มลูกคา้ของบริษทั จึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยบริษทั มีลูกค้าหลกัที>เป็นผูผ้ลิตสินค้า

อุปโภคบริโภคชัN นนําของประเทศ เช่น บริษัท นี โอแฟคทอรี>  จํากัด, บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จํากัด, บริษัท  

ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิNงส์ จาํกดั, บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ>ง จาํกดั เป็นตน้ 
 

  ทัNงนีN  หากพิจารณาสัดส่วนรายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนจะพบว่ารายไดห้ลกัของบริษทั มาจาก

บรรจุภณัฑ์สําหรับสินค้าอุปโภคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80-85 และบรรจุภณัฑ์สําหรับสินค้าบริโภคคิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 15-20   

 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มบรรจุภณัฑ์สําหรับสินคา้อุปโภค 1,035.71 82.12 1,148.79 84.72 998.06 79.59 

กลุ่มบรรจุภณัฑ์สําหรับสินคา้บริโภค 225.58 17.88 207.22 15.28 255.88 20.41 

รวมรายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 1,261.29 100.00 1,356.01 100.00 1,253.94 100.00 
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โดยประเภทสินคา้ที>ลูกคา้นาํมาบรรจุในบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนของบริษทั มีดงันีN  

บรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าอุปโภค บรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าบริโภค 

• นํNายาปรับผา้นุ่ม (Fabric Softener) 

• นํNายาลา้งจาน (Dish Wash) 

• ผงซักฟอก (Detergent) 

• นํNายาซักผา้ (Liquid Detergent) 

• นํNายาทาํความสะอาดพืNน (Floor Cleaner) 

• ครีมอาบนํNา (Liquid Soap) 

• ยาสระผม (Shampoo) 

 

• ไอศครีม (Ice-cream) 

• วุน้เส้น (Vermicelli) 

• อาหารแช่แข็ง (Frozen Food)  

• ขนมขบเคีNยว (Snack) 

• ซอสและเครื>องปรุงต่างๆ (Seasoning) 

• แป้ง (Flour) 

• กาแฟ (Coffee) 

• อาหารสัตว ์(Pet Food) 

• บะหมี>กึ>งสําเร็จรูป 

 

นโยบายราคา 

  บริษัท มีนโยบายในการกําหนดราคาขายของสินค้าจากต้นทุนบวกอัตรากําไรขัNนต้นที>เหมาะสม (Cost Plus 

Margin) โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ประเภทสินคา้ ปริมาณการสั>งซืNอ และภาวะการแข่งขนัในตลาด เป็นตน้  ทัNงนีN  บริษทั 

มีการทบทวนราคาขายทุก  6  เดือน เพื>อให้สินคา้ของบริษทั มีราคาอยู่ในระดบัที>เหมาะสมสามารถแข่งขนัได ้ หากตน้ทุน

การผลิตเพิ>มสูงขึNนอย่างมีนัยสําคญั บริษัท จะเจรจาต่อรองทัNงกับผู ้จัดจําหน่ายวตัถุดิบและลูกค้าเพื>อปรับระดับราคาให้

เหมาะสมกบัตน้ทุนที>เพิ>มขึNน 

 

การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

  บริษทั จาํหน่ายสินคา้ในประเทศเป็นหลกั โดยผ่านทีมงานฝ่ายขายและการตลาด ซึ>งทาํหน้าที>ในการติดต่อหาลูกคา้

โดยตรง เนื>องจากสินคา้อุปโภคบริโภคโดยทั>วไป จะมีการปรับเปลี>ยนรูปแบบบรรจุภณัฑ์ ให้มีความทนัสมัยและสวยงามอยู่

เสมอ เพื>อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ให้เป็นที>ดึงดูดใจของลูกคา้ ดงันัNน เจา้หน้าที>ฝ่ายขายและการตลาดจะติดตามงาน

กบัลูกคา้อย่างใกลชิ้ด และรับโจทยค์วามตอ้งการจากลูกคา้เพื>อนาํเสนอตวัอย่างงานให้ลูกคา้ไดพ้ิจารณาอย่างรวดเร็ว ทัNงนีN  ฝ่าย

ขายและการตลาดจะมีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้เป็นรายไตรมาส โดยจะพิจารณาจาก 3 เรื>อง ไดแ้ก ่การจดัส่งสินคา้

ทนัเวลา  คุณภาพสินคา้ และการให้บริการในองคร์วม (Overall Service Performance) เพื>อนาํมาพฒันาและปรับปรุงการ

ให้บริการแก่ลูกคา้เพื>อให้ลูกคา้ไดร้ับความพึงพอใจสูงสุด  

 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,337.61 99.98 1,360.99 99.99 1,253.57 99.83 

รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 0.26 0.02 0.19 0.01 2.08 0.17 

รวมรายได้จากการขาย 1,337.87 100.00 1,361.18 100.00 1,255.65 100.00 

 

 

โดยประเภทสินคา้ที>ลูกคา้นาํมาบรรจุในบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนของบริษทั มีดงันีN  

บรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าอุปโภค บรรจุภัณฑ์สําหรับสินค้าบริโภค 

• นํNายาปรับผา้นุ่ม (Fabric Softener) 

• นํNายาลา้งจาน (Dish Wash) 

• ผงซักฟอก (Detergent) 

• นํNายาซักผา้ (Liquid Detergent) 

• นํNายาทาํความสะอาดพืNน (Floor Cleaner) 

• ครีมอาบนํNา (Liquid Soap) 

• ยาสระผม (Shampoo) 

 

• ไอศครีม (Ice-cream) 

• วุน้เส้น (Vermicelli) 

• อาหารแช่แข็ง (Frozen Food)  

• ขนมขบเคีNยว (Snack) 

• ซอสและเครื>องปรุงต่างๆ (Seasoning) 

• แป้ง (Flour) 

• กาแฟ (Coffee) 

• อาหารสัตว ์(Pet Food) 

• บะหมี>กึ>งสําเร็จรูป 

 

นโยบายราคา 

  บริษัท มีนโยบายในการกําหนดราคาขายของสินค้าจากต้นทุนบวกอัตรากําไรขัNนต้นที>เหมาะสม (Cost Plus 

Margin) โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ประเภทสินคา้ ปริมาณการสั>งซืNอ และภาวะการแข่งขนัในตลาด เป็นตน้  ทัNงนีN  บริษทั 

มีการทบทวนราคาขายทุก  6  เดือน เพื>อให้สินคา้ของบริษทั มีราคาอยู่ในระดบัที>เหมาะสมสามารถแข่งขนัได ้ หากตน้ทุน

การผลิตเพิ>มสูงขึNนอย่างมีนัยสําคญั บริษัท จะเจรจาต่อรองทัNงกับผู ้จัดจําหน่ายวตัถุดิบและลูกค้าเพื>อปรับระดับราคาให้

เหมาะสมกบัตน้ทุนที>เพิ>มขึNน 

 

การจําหน่ายและช่องทางการจัดจําหน่าย 

  บริษทั จาํหน่ายสินคา้ในประเทศเป็นหลกั โดยผ่านทีมงานฝ่ายขายและการตลาด ซึ>งทาํหน้าที>ในการติดต่อหาลูกคา้
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ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

  จากรายงานของสํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าในปี 2562 ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ (GDP) มีอตัราการขยายตัวอยู่ที>ร้อยละ 2.4 ปรับตัวลดลงเมื>อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในปี 2561 โดยมี

สาเหตุมาจากการปรับตัวลดลงของมูลค่าการส่งออกสินคา้ โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 3.2 ซึ> งเมื>อเปรียบเทียบกับการขยายตัว

ของมูลค่าการส่งออกร้อยละ 7.5 ในปี 2561 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 

ตามลาํดบั ชะลอตวัลงจากปี 2561 ที>การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.8 ตามลาํดับ 

อย่างไรก็ตามอตัราเงินเฟ้อทั>วไปเฉลี>ยร้อยละ 0.7 และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 6.8 ของ GDP 
   

  นอกจากนีN  อตัราแลกเปลี>ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ แข็งค่าขึNนจากปี 2561 ร้อยละ 3.96 โดยทัNงปี 2562 ค่าเงิน

บาทเคลื>อนไหวอยู่ในกรอบ 30.15 – 32.37 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ เนื>องจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพดัของไทย ผลจาก

สงครามการคา้ระหว่างจีนและสหรัฐฯ และทิศทางการดาํเนินนโยบายทางการเงินที>ผ่อนคลายของประเทศผูน้าํทางการค้า 

เช่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เป็นตน้ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ปรับตวัลดลงตามการแข็งค่า

ของเงินบาท การชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และความไม่แน่นอนของทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง

สหรัฐฯ กบัจีน 

   

  สําหรับไตรมาส 4 ปี 2562 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกับการขยายตัว

ร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหนา้ สาเหตุหลกัมาจากการปรับตัวลดลงของมูลค่าการส่งออก โดยปรับตวัลดลงรอ้ยละ 4.9 และ

ในเรื>องการลงทุนภาครัฐ ปรับตวัลดลงถึงร้อยละ 5.1  ซึ>งเมื>อเปรียบเทียบกบัการขยายตวัของการลงทุนของภาครัฐร้อยละ 3.7 

ในไตรมาสก่อนหนา้ 

 

กราฟแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  

 

 
 ที>มา : สํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ร้อยละ 
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  ทัNงนีN  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 

ในปี  2563 จะขยายตัวร้อยละ  1.5 ถึง 2.5 ชะลอตัวลงจากปี  2562 โดยสาเหตุตามข้อจํากัดที> เกิดจากการระบาดของ 

ไวรัสโควิด-19  ปัญหาภัยแล้งที>มีความรุนแรงมากขึNน และความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ อย่างไรก็ตามการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 2563 นีN ยงัมีปัจจยัสนบัสนุนต่างๆ จาก (1) การผ่อนคลายลงของแรงกดดนัจากมาตรการทางการคา้ 

การลดลงของความเสี>ยงจากการแยกตวัของสหราชอาณาจกัรแบบไร้ข้อตกลง และนโยบายการเงิน ที>อยู่ในภาวะผ่อนคลาย 

(2) การขยายตวัของอุปสงค์ภายในประเทศ รวมถึงการลงทุนภาครัฐและเอกชน (3) แรงขบัเคลื>อนจากมาตรการภาครัฐ และ 

(4) ฐานการขยายตัวที>ตํ>ากว่าปกติในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562  โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 

1.4  การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.6 ตามลาํดับ ในขณะที>อตัราเงินเฟ้อทั>วไป

เฉลี>ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4-1.4 และดุลบญัชีเดินสะพดั 

อุตสาหกรรมค้าปลีกในประเทศไทย 

  จากการที>บริษทั ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนให้แก่ลูกค้าที>เป็นผูผ้ลิตและ

จาํหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ซึ>งสินคา้เหล่านัNนจะถูกจัดจาํหน่ายผ่านช่องทางการคา้ปลีกต่าง  ๆอาทิ ห้างสรรพสินคา้ ดิสเคาน์

สโตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซืNอ ดังนัNน ภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกจึงสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม

ตลาดและการเติบโตของบริษทั ไดอ้ีกทางหนึ>ง อุตสาหกรรมคา้ปลีกถือเป็นหนึ>งในอุตสาหกรรมที>ขบัเคลื>อนเศรษฐกิจและ

สะทอ้นให้เห็นการใชจ้่ายของประชากรในประเทศ เนื>องจากธุรกิจคา้ปลีกทาํหน้าที>เป็นตวักลางในการเชื>อมโยงและกระจาย

สินค้าจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค จากกราฟด้านล่างจะเห็นว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งเริ>มฟืN นตัวและขยาย

ตวัอย่างต่อเนื>องตัNงแต่ปี 2558 หลงัจากผา่นภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ>า ปัญหาการเมืองในประเทศ ราคาสินคา้เกษตรตกตํ>าและ

หนีNครัวเรือนที>อยู่ในระดบัสูง โดยมีอตัราการเติบโตเฉลี>ย (CAGR) ตัNงแต่ปี 2558-2562 อยู่ที>ร้อยละ 6.28 ต่อปี สําหรับปี 2562 

อุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่งมีมูลค่า 1,706,026 ล้านบาท ปรับตัวเพิ>มขึNนจากปี 2561 ถึงร้อยละ 5.72 แสดงให้เห็นถึงการ

บริโภคภาคเอกชนที>ปรับตวัเพิ>มสูงขึNน อนัเป็นผลจากรายไดที้>ปรับตวัเพิ>มขึNนของประชาชนและนโยบายกระตุน้การใช้จ่าย

จากภาครัฐ 

 

กราฟแสดงมูลค่าอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง 

 

        
ที>มา: สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1.28 1.27 1.34 1.42 1.51
1.61

1.71

0.78% -0.79%
5.55% 6.15% 6.36% 6.60% 5.72%

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ล้านล้านบาท 

รายงานประจ�าปี 2562 Annual Report 201944



  จากรายงานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ปี 2562 ของศูนยว์ิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

คาดว่าอุตสาหกรรมคา้ปลีกสมยัใหม่จะสามารถเติบโตไดร้้อยละ 3.0-3.1 จากมาตรการกระตุน้การใชจ้่ายของภาครัฐ และการ

ขยายตวัของผูป้ระกอบการจากการเปิดสาขาใหม่ การปรับปรุงสาขาเดิม และการเพิ>มพืNนที>ให้เช่า ซึ> งจะช่วยขยายช่องทางการ

จาํหน่ายสินคา้และทาํให้รายไดข้องผูป้ระกอบการเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื>อง 

ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย 

จากรายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์รายปีของสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  แสดง

ให้เห็นว่าปริมาณการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกรวมในปี 2559-2561 มีจํานวน 1,477,260 ตัน จาํนวน 1,469,534 ตัน และ

จาํนวน 1,409,659 ต้น ตามลาํดับ คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 0.45 และร้อยละ 4.15 ตามลาํดับ ซึ> งทัNงนีN  ในขณะที>ปริมาณการ

จาํหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกในปี 2559-2561 มีจาํนวน 1,067,138 ตัน จํานวน 1,063,121 ตัน และจํานวน 1,021,623 ตัน  

คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ  0.32 และร้อยละ  3.96 ตามลําดับ  ทัN งนีN  เป็นผลมาจากกระแสอนุรักษ์สิ> งแวดล้อม  

โดยรณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพื>อลดผลกระทบต่อสิ> งแวดล้อม เช่น ใช้ว ัสดุที>บางกว่า ลดการใช้ถุงพลาสติก 

รวมทัNงการปรับเปลี>ยนจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป (Rigid Plastic) ที>ใช้ปริมาณพลาสติกมากกว่าไปใช้ว ัสดุ

พลาสติกกลุ่มอ่อนตวั (Flexible Plastic) ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและจาํหน่ายในหน่วยนํNาหนกัมีการปรับตวัลดลง 
 

  นอกจากนีN  รายงานการเปลี>ยนแปลงของบรรจุภณัฑ์พลาสติกไทยเดือนสิงหาคม 2561 ศูนยว์ิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 

(Economic Intelligence Center : EIC) ธนาคารไทยพาณิชย ์ซึ>งระบุว่าการใชบ้รรจุภณัฑ์พลาสติกในประเทศไทยมีแนวโน้ม

เติบโตช้าลง โดยในช่วงปี 2551-2555 ปริมาณการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติกมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 7 ต่อปี และไดเ้ริ> ม

ชะลอตัวเหลือร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงปี 2556-2560 โดยเมื>อศึกษาในสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้ว พบว่าปริมาณ 

การใช้พลาสติกคงรูป (Rigid Plastic Packaging) เริ> มมีอัตราการเติบโตของการบริโภคที>ลดลงในช่วง 5 ปีที>ผ่านมาโดย 

ถูกแทนที>ดว้ยพลาสติกแบบอ่อนตวั (Flexible Packaging) ซึ>งสาเหตุหลกัเป็นผลจากการเปลี>ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยจาก

การเติบโตของชุมชนเมือง การขยายตัวของครัวเรือนที>มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 

(Individual Packaging) เพิ>มมากขึNน โดยบรรจุภณัฑ์พลาสติกจะมีขนาดเล็กลงเพื>อให้สอดคลอ้งกบัปริมาณการบริโภคสินค้า

ของสมาชิกในครัวเรือน  

กราฟแสดงปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดแข็งและชนิดอ่อนปี 2551-2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที>มา : ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์(EIC, Economic Intelligence Center) 

พนัลา้นบาท 

  จากรายงานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ปี 2562 ของศูนยว์ิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

คาดว่าอุตสาหกรรมคา้ปลีกสมยัใหม่จะสามารถเติบโตไดร้้อยละ 3.0-3.1 จากมาตรการกระตุน้การใชจ้่ายของภาครัฐ และการ

ขยายตวัของผูป้ระกอบการจากการเปิดสาขาใหม่ การปรับปรุงสาขาเดิม และการเพิ>มพืNนที>ให้เช่า ซึ> งจะช่วยขยายช่องทางการ

จาํหน่ายสินคา้และทาํให้รายไดข้องผูป้ระกอบการเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื>อง 

ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย 

จากรายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์รายปีของสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  แสดง

ให้เห็นว่าปริมาณการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกรวมในปี 2559-2561 มีจํานวน 1,477,260 ตัน จาํนวน 1,469,534 ตัน และ

จาํนวน 1,409,659 ต้น ตามลาํดับ คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 0.45 และร้อยละ 4.15 ตามลาํดับ ซึ> งทัNงนีN  ในขณะที>ปริมาณการ

จาํหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกในปี 2559-2561 มีจาํนวน 1,067,138 ตัน จํานวน 1,063,121 ตัน และจํานวน 1,021,623 ตัน  

คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ  0.32 และร้อยละ  3.96 ตามลําดับ  ทัN งนีN  เป็นผลมาจากกระแสอนุรักษ์สิ> งแวดล้อม  

โดยรณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพื>อลดผลกระทบต่อสิ> งแวดล้อม เช่น ใช้ว ัสดุที>บางกว่า ลดการใช้ถุงพลาสติก 

รวมทัNงการปรับเปลี>ยนจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป (Rigid Plastic) ที>ใช้ปริมาณพลาสติกมากกว่าไปใช้ว ัสดุ

พลาสติกกลุ่มอ่อนตวั (Flexible Plastic) ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและจาํหน่ายในหน่วยนํNาหนกัมีการปรับตวัลดลง 
 

  นอกจากนีN  รายงานการเปลี>ยนแปลงของบรรจุภณัฑ์พลาสติกไทยเดือนสิงหาคม 2561 ศูนยว์ิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 

(Economic Intelligence Center : EIC) ธนาคารไทยพาณิชย ์ซึ>งระบุว่าการใชบ้รรจุภณัฑ์พลาสติกในประเทศไทยมีแนวโน้ม

เติบโตช้าลง โดยในช่วงปี 2551-2555 ปริมาณการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติกมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 7 ต่อปี และไดเ้ริ> ม

ชะลอตัวเหลือร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงปี 2556-2560 โดยเมื>อศึกษาในสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้ว พบว่าปริมาณ 

การใช้พลาสติกคงรูป (Rigid Plastic Packaging) เริ> มมีอัตราการเติบโตของการบริโภคที>ลดลงในช่วง 5 ปีที>ผ่านมาโดย 

ถูกแทนที>ดว้ยพลาสติกแบบอ่อนตวั (Flexible Packaging) ซึ>งสาเหตุหลกัเป็นผลจากการเปลี>ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยจาก

การเติบโตของชุมชนเมือง การขยายตัวของครัวเรือนที>มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 

(Individual Packaging) เพิ>มมากขึNน โดยบรรจุภณัฑ์พลาสติกจะมีขนาดเล็กลงเพื>อให้สอดคลอ้งกบัปริมาณการบริโภคสินค้า

ของสมาชิกในครัวเรือน  

กราฟแสดงปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดแข็งและชนิดอ่อนปี 2551-2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที>มา : ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์(EIC, Economic Intelligence Center) 

พนัลา้นบาท 

  จากรายงานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ปี 2562 ของศูนยว์ิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

คาดว่าอุตสาหกรรมคา้ปลีกสมยัใหม่จะสามารถเติบโตไดร้้อยละ 3.0-3.1 จากมาตรการกระตุน้การใชจ้่ายของภาครัฐ และการ

ขยายตวัของผูป้ระกอบการจากการเปิดสาขาใหม่ การปรับปรุงสาขาเดิม และการเพิ>มพืNนที>ให้เช่า ซึ> งจะช่วยขยายช่องทางการ

จาํหน่ายสินคา้และทาํให้รายไดข้องผูป้ระกอบการเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื>อง 

ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย 

จากรายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์รายปีของสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  แสดง

ให้เห็นว่าปริมาณการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกรวมในปี 2559-2561 มีจํานวน 1,477,260 ตัน จาํนวน 1,469,534 ตัน และ

จาํนวน 1,409,659 ต้น ตามลาํดับ คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 0.45 และร้อยละ 4.15 ตามลาํดับ ซึ> งทัNงนีN  ในขณะที>ปริมาณการ

จาํหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกในปี 2559-2561 มีจาํนวน 1,067,138 ตัน จํานวน 1,063,121 ตัน และจํานวน 1,021,623 ตัน  

คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ  0.32 และร้อยละ  3.96 ตามลําดับ  ทัN งนีN  เป็นผลมาจากกระแสอนุรักษ์สิ> งแวดล้อม  

โดยรณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพื>อลดผลกระทบต่อสิ> งแวดล้อม เช่น ใช้ว ัสดุที>บางกว่า ลดการใช้ถุงพลาสติก 

รวมทัNงการปรับเปลี>ยนจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป (Rigid Plastic) ที>ใช้ปริมาณพลาสติกมากกว่าไปใช้ว ัสดุ

พลาสติกกลุ่มอ่อนตวั (Flexible Plastic) ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและจาํหน่ายในหน่วยนํNาหนกัมีการปรับตวัลดลง 
 

  นอกจากนีN  รายงานการเปลี>ยนแปลงของบรรจุภณัฑ์พลาสติกไทยเดือนสิงหาคม 2561 ศูนยว์ิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ 

(Economic Intelligence Center : EIC) ธนาคารไทยพาณิชย ์ซึ>งระบุว่าการใชบ้รรจุภณัฑ์พลาสติกในประเทศไทยมีแนวโน้ม

เติบโตช้าลง โดยในช่วงปี 2551-2555 ปริมาณการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติกมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 7 ต่อปี และไดเ้ริ> ม

ชะลอตัวเหลือร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงปี 2556-2560 โดยเมื>อศึกษาในสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้ว พบว่าปริมาณ 

การใช้พลาสติกคงรูป (Rigid Plastic Packaging) เริ> มมีอัตราการเติบโตของการบริโภคที>ลดลงในช่วง 5 ปีที>ผ่านมาโดย 

ถูกแทนที>ดว้ยพลาสติกแบบอ่อนตวั (Flexible Packaging) ซึ>งสาเหตุหลกัเป็นผลจากการเปลี>ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยจาก

การเติบโตของชุมชนเมือง การขยายตัวของครัวเรือนที>มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 

(Individual Packaging) เพิ>มมากขึNน โดยบรรจุภณัฑ์พลาสติกจะมีขนาดเล็กลงเพื>อให้สอดคลอ้งกบัปริมาณการบริโภคสินค้า

ของสมาชิกในครัวเรือน  

กราฟแสดงปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดแข็งและชนิดอ่อนปี 2551-2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที>มา : ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์(EIC, Economic Intelligence Center) 

พนัลา้นบาท 

  จากรายงานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ปี 2562 ของศูนยว์ิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

คาดว่าอุตสาหกรรมคา้ปลีกสมยัใหม่จะสามารถเติบโตไดร้้อยละ 3.0-3.1 จากมาตรการกระตุน้การใชจ้่ายของภาครัฐ และการ

ขยายตวัของผูป้ระกอบการจากการเปิดสาขาใหม่ การปรับปรุงสาขาเดิม และการเพิ>มพืNนที>ให้เช่า ซึ>งจะช่วยขยายช่องทางการ

จาํหน่ายสินคา้และทาํให้รายไดข้องผูป้ระกอบการเติบโตไดอ้ย่างต่อเนื>อง 

 

ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย 

จากรายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์รายปีของสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  แสดง

ให้เห็นว่าปริมาณการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกรวมในปี 2559-2561 มีจาํนวน 1,477,260 ตัน จาํนวน 1,469,534 ตัน และ

จาํนวน 1,409,659 ต้น ตามลาํดับ คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 0.45 และร้อยละ 4.15 ตามลาํดับ ซึ> งทัNงนีN  ในขณะที>ปริมาณการ

จําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกในปี 2559-2561 มีจํานวน 1,067,138 ตัน จํานวน 1,063,121 ตัน และจํานวน 1,021,623 ตัน  

คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ  0.32 และร้อยละ  3.96 ตามลําดับ  ทัN งนีN  เป็นผลมาจากกระแสอนุรักษ์สิ> งแวดล้อม  

โดยรณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพื>อลดผลกระทบต่อสิ> งแวดล้อม เช่น ใช้วสัดุที>บางกว่า ลดการใช้ถุงพลาสติก 

รวมทัNงการปรับเปลี>ยนจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป (Rigid Plastic) ที>ใช้ปริมาณพลาสติกมากกว่าไปใช้ว ัสดุ

พลาสติกกลุ่มอ่อนตวั (Flexible Plastic) ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและจาํหน่ายในหน่วยนํNาหนกัมีการปรับตวัลดลง 
 

  นอกจากนีN  รายงานการเปลี>ยนแปลงของบรรจุภณัฑ์พลาสติกไทยเดือนสิงหาคม 2561 ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจและธุรกิจ 

(Economic Intelligence Center : EIC) ธนาคารไทยพาณิชย ์ ซึ>งระบุว่าการใชบ้รรจุภณัฑ์พลาสติกในประเทศไทยมีแนวโน้ม

เติบโตช้าลง โดยในช่วงปี 2551-2555 ปริมาณการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติกมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 7 ต่อปี และไดเ้ริ>ม

ชะลอตัวเหลือร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงปี 2556-2560 โดยเมื>อศึกษาในสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้ว พบว่าปริมาณ 

การใช้พลาสติกคงรูป (Rigid Plastic Packaging) เริ> มมีอัตราการเติบโตของการบริโภคที>ลดลงในช่วง 5 ปีที>ผ่านมาโดย 

ถูกแทนที>ดว้ยพลาสติกแบบอ่อนตวั (Flexible Packaging) ซึ>งสาเหตุหลกัเป็นผลจากการเปลี>ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยจาก

การเติบโตของชุมชนเมือง การขยายตัวของครัวเรือนที>มีขนาดเล็กลง ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภณัฑ์เฉพาะหน่วย 

(Individual Packaging) เพิ>มมากขึNน โดยบรรจุภณัฑ์พลาสติกจะมีขนาดเล็กลงเพื>อให้สอดคลอ้งกบัปริมาณการบริโภคสินค้า

ของสมาชิกในครัวเรือน  

 

กราฟแสดงปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดแข็งและชนิดอ่อนปี 2551-2560 

พนัล้านบาท

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited45



ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 

  ข้อมูลจาก Euromonitor International ได้คาดการณ์ว่าในปี 2561 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 

(Flexible Packaging) ในประเทศไทยจะมีปริมาณบรรจุภณัฑ์ที>จาํหน่ายผ่านช่องทางการคา้ปลีกจาํนวน 20,215.40 ลา้นชิNน 

เพิ>มขึN นจากปี  2560 ซึ> งมีจํานวน  19,764.20 ล้านชิNน  คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.28 การเพิ>มขึNนดังกล่าวเกิดจาก

พฤติกรรมของผู ้บริโภคสมัยใหม่ที> เปลี>ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวิถีการดํารงชีวิตที>ปรับเข้าสู่ความเป็นเมือง 

(Urbanization) มากขึNน ทําให้ผู ้บริโภคหันมาเพิ>มความสําคัญกับปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวัน 

นอกจากนีN  การขยายตวัของครัวเรือนที>มีขนาดเล็กลงยงัทาํให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคที>มีขนาดบรรจุ (Pack Size) 

เล็กลงเพิ>มมากขึNน ซึ> งบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนเป็นบรรจุภณัฑ์ที>สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ริโภคที>

เปลี>ยนแปลงไปดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี จึงเป็นปัจจยัหลกัที>สนบัสนุนให้ปริมาณการจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนทัNง

ในส่วนของสินคา้อุปโภคและสินคา้บริโภคยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื>อง  

ปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนทีPจําหน่ายผ่านช่องทางการค้าปลีกปี 2556-2560 และประมาณการปี 2561 

(หน่วย : ลา้นชิNน) 

ประเภทของสินค้า ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561(F) 

ผลิตภณัฑ์เพื>อความสวยงามและการบาํรุงผิว 273.10 285.80 299.70 310.50 321.70 332.20 

- อตัราการเติบโต 8.98% 4.65% 4.86% 3.60% 3.61% 3.26% 

เครื>องดื>ม 831.10 873.00 910.90 951.70 994.10 1,033.70 

- อตัราการเติบโต 4.57% 5.04% 4.34% 4.48% 4.46% 3.98% 

อาหาร 8,506.80 8,844.90 9,188.00 9,528.40 9,854.60 10,188.50 

- อตัราการเติบโต 3.71% 3.97% 3.88% 3.70% 3.42% 3.39% 

อาหารสัตว ์ 142.00 159.20 175.80 193.00 210.70 228.40 

- อตัราการเติบโต 11.46% 12.11% 10.43% 9.78% 8.17% 8.40% 

ผลิตภณัฑ์ดูแลรักษาบ้าน 526.80 552.50 607.10 623.50 687.90 715.30 

- อตัราการเติบโต 5.30% 4.88% 9.88% 2.70% 10.33% 3.98% 

ทิชชู่และผลิตภณัฑ์เพื>อสุขอนามยั 554.50 582.30 605.60 626.80 645.80 664.00 

- อตัราการเติบโต 6.63% 5.01% 4.00% 3.50% 3.03% 2.82% 

บุหรี>และยาสูบ 6,819.90 6,931.10 7,006.40 7,038.50 7,049.40 7,053.30 

- อตัราการเติบโต 2.35% 1.63% 1.09% 0.46% 0.15% 0.06% 

จํานวนรวม  

- อัตราการเติบโต 

17,654.20 

3.49% 

18,228.80 

3.25%  

18,793.50 

3.10%  

19,272.40 

2.55%  

19,764.20 

2.55%  

20,215.40 

2.28%  

ที>มา : ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ Euromonitor International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที>มา : ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์(EIC, Economic Intelligence Center) 

ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 

  ข้อมูลจาก Euromonitor International ได้คาดการณ์ว่าในปี 2561 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 

(Flexible Packaging) ในประเทศไทยจะมีปริมาณบรรจุภณัฑ์ที>จาํหน่ายผ่านช่องทางการค้าปลีกจาํนวน 20,215.40 ล้านชิNน 

เพิ>มขึNนจากปี 2560 ซึ>งมีจาํนวน 19,764.20 ลา้นชิNน คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 2.28 การเพิ>มขึNนดงักล่าวเกิดจากพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ที>เปลี>ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวิถีการดาํรงชีวิตที>ปรับเขา้สู่ความเป็นเมือง (Urbanization) มาก

ขึNน ทาํให้ผูบ้ริโภคหันมาเพิ>มความสําคญักบัปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจาํวนั นอกจากนีN  การขยายตวั

ของครัวเรือนที>มีขนาดเล็กลงยงัทาํให้ความต้องการสินคา้อุปโภคบริโภคที>มีขนาดบรรจ ุ (Pack Size) เล็กลงเพิ>มมากขึNน ซึ>ง

บรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนเป็นบรรจุภณัฑ์ที>สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ริโภคที>เปลี>ยนแปลงไปดงักล่าว

ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นปัจจัยหลกัที>สนับสนุนให้ปริมาณการจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนทัNงในส่วนของสินค้า

อุปโภคและสินคา้บริโภคยงัคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื>อง  

ปริมาณบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนทีPจําหน่ายผ่านช่องทางการค้าปลีกปี 2556-2560 และประมาณการปี 2561 

พนัลา้นบาท 

รายงานประจ�าปี 2562 Annual Report 201946



ภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบ้าน (Home Care) 

  จากรายงานธุรกิจผลิตภณัฑ์ดูแลรักษาบ้าน (Home Care) จัดทาํโดย Euromonitor International ฉบับเดือนกุมภาพนัธ์ 

2562 อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ดูแลรักษาบ้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื>อง โดยในปี 2561 มูลค่าตลาดรวมของผลิตภณัฑ์ดูแลรักษา

บ้าน  อยู่ ที>  55,199.20 ล้านบาท เพิ>มขึN นจากปี  2560 ซึ> งมีมูลค่า 52,719.00 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 4.70  

หากพิจารณาในรายกลุ่มผลิตภัณฑ์จะเห็นว่ามีการเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ> งเป็นผลจากการที>ฐานรายได้ของกลุ่ม 

ผูมี้รายได้ปานกลางถึงสูงที>ปรับตัวสูงขึNน รวมถึงวิถีชีวิตที>ปรับตัวเข้าสู่ความเป็นเมืองทําให้การดําเนินชีวิตของผู ้บริโภค 

ในยุคปัจจุบันต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว อีกทัNงต้องการผลิตภัณฑ์ที>จะช่วยอํานวยความสะดวกในการ 

ใช้ชีวิตประจาํวนัได้ง่ายขึNน ยิ>งไปกว่านัNน แรงกดดันจากภาวะการแข่งขนัในด้านของผูป้ระกอบการที>เป็นผูผ้ลิตสินค้าอุปโภค

ต่างๆ ซึ> งรวมถึงผลิตภณัฑ์ดูแลรักษาบ้าน ยงัเป็นปัจจัยสําคญัที>ทาํให้ผูป้ระกอบการทัNงหลายต้องให้ความสําคญักับการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื>อง เพื>อมุ่งหวงัให้สินค้าของตนสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่าง

เต็มที> จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ดูแลรักษาบา้นยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื>องซึ> งสอดคลอ้งกบัการเติบโต

ของยอดขายของบริษัท ที> มีรายได้หลักมาจากการจําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ที>ใช้สําหรับสินค้าอุปโภค  

เช่น นํNายาปรับผา้นุ่ม นํNายาซักผา้ นํNายาลา้งจาน เป็นตน้ 

 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบ้าน (Home Care) ในประเทศไทย ปี 2556-2561 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบ้าน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ผลิตภณัฑ์ปรับอากาศ 3,397.80  3,625.40  3,794.80  4,004.60  4,247.70  4,435.50 

- อตัราการเติบโต 8.13% 6.70% 4.67% 5.53% 6.07% 4.42% 

ผลิตภณัฑ์ซักฟอกขาว 116.20 120.90 122.30 125.00 125.90 127.90 

- อตัราการเติบโต 4.97% 4.04% 1.16% 2.21% 0.72% 1.59% 

นํNายาลา้งจาน 4,098.20   4,371.70  4,539.40  4,790.70  5,063.40  5,290.70 

- อตัราการเติบโต 7.41% 6.67% 3.84% 5.54% 5.69% 4.49% 

ยาฆ่าแมลง 3,460.70  3,666.90  3,818.40  4,079.20  4,351.90  4,541.20 

- อตัราการเติบโต 6.60% 5.96% 4.13% 6.83% 6.69% 4.35% 

ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดเสืNอผา้/เครื>องแต่งกาย 26,951.90  28,644.60  30,073.20  31,932.40  33,906.70  35,520.80 

- อตัราการเติบโต 7.04% 6.28% 4.99% 6.18% 6.18% 4.76% 

ผลิตภณัฑ์ขดัเงา 814.20 844.10 862.10 896.20 921.90 948.30 

- อตัราการเติบโต 4.34% 3.67% 2.13% 3.96% 2.87% 2.86% 

ผลิตภณัฑ์ดูแลพืNนผิว 3,125.80  3,319.00  3,428.70  3,655.70  3,871.80  4,098.8 

- อตัราการเติบโต 6.91% 6.18% 3.31% 6.62% 5.91% 5.86% 

ผลิตภณัฑ์ทาํความสะอาดห้องนํNา 184.90 196.80 203.30 215.00 229.90 235.90 

- อตัราการเติบโต 7.38% 6.44% 3.30% 5.76% 6.93% 2.61% 

จํานวนรวม 42,149.90  44,789.50  46,842.10  49,698.70 52,719.00  55,199.20 

- อัตราการเติบโต 7.06% 6.26% 4.58% 6.10% 6.08% 4.70% 

ที>มา : Euromonitor International : Home Care in Thailand (February 2019) 

 

(หน่วย : ลา้นชิNน) 

ประเภทของสินค้า ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561(F) 

ผลิตภณัฑ์เพื>อความสวยงามและการบาํรุงผิว 273.10 285.80 299.70 310.50 321.70 332.20 

- อตัราการเติบโต 8.98% 4.65% 4.86% 3.60% 3.61% 3.26% 

เครื>องดื>ม 831.10 873.00 910.90 951.70 994.10 1,033.70 

- อตัราการเติบโต 4.57% 5.04% 4.34% 4.48% 4.46% 3.98% 

อาหาร 8,506.80 8,844.90 9,188.00 9,528.40 9,854.60 10,188.50 

- อตัราการเติบโต 3.71% 3.97% 3.88% 3.70% 3.42% 3.39% 

อาหารสัตว ์ 142.00 159.20 175.80 193.00 210.70 228.40 

- อตัราการเติบโต 11.46% 12.11% 10.43% 9.78% 8.17% 8.40% 

ผลิตภณัฑ์ดูแลรักษาบ้าน 526.80 552.50 607.10 623.50 687.90 715.30 

- อตัราการเติบโต 5.30% 4.88% 9.88% 2.70% 10.33% 3.98% 

ทิชชู่และผลิตภณัฑ์เพื>อสุขอนามยั 554.50 582.30 605.60 626.80 645.80 664.00 

- อตัราการเติบโต 6.63% 5.01% 4.00% 3.50% 3.03% 2.82% 

บุหรี>และยาสูบ 6,819.90 6,931.10 7,006.40 7,038.50 7,049.40 7,053.30 

- อตัราการเติบโต 2.35% 1.63% 1.09% 0.46% 0.15% 0.06% 

จํานวนรวม  

- อัตราการเติบโต 

17,654.20 

3.49% 

18,228.80 

3.25%  

18,793.50 

3.10%  

19,272.40 

2.55%  

19,764.20 

2.55%  

20,215.40 

2.28%  

ที>มา : ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ Euromonitor International 

 

 

 

 

 

 

ภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบ้าน (Home Care) 

  จากรายงานธุรกิจผลิตภณัฑ์ดูแลรักษาบ้าน (Home Care) จัดทาํโดย Euromonitor International ฉบับเดือนกุมภาพนัธ์ 

2562 อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ดูแลรักษาบา้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื>อง โดยในปี 2561 มูลค่าตลาดรวมของผลิตภณัฑ์ดูแลรักษา

บ้าน อยู่ ที>  55,199.20 ล้านบาท เพิ>มขึN นจากปี  2560 ซึ> งมีมูลค่า 52,719.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 4.70  

หากพิจารณาในรายกลุ่มผลิตภัณฑ์จะเห็นว่ามีการเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ> งเป็นผลจากการที>ฐานรายได้ของกลุ่ม 

ผู ้มีรายได้ปานกลางถึงสูงที>ปรับตัวสูงขึNน รวมถึงวิถีชีวิตที>ปรับตัวเข้าสู่ความเป็นเมืองทาํให้การดําเนินชีวิตของผู ้บริโภค 

ในยุคปัจจุบันต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว อีกทัNงต้องการผลิตภัณฑ์ที>จะช่วยอํานวยความสะดวกในการ 

ใช้ชีวิตประจาํวนัได้ง่ายขึNน ยิ>งไปกว่านัNน แรงกดดันจากภาวะการแข่งขนัในด้านของผูป้ระกอบการที>เป็นผูผ้ลิตสินค้าอุปโภค

ต่างๆ ซึ> งรวมถึงผลิตภณัฑ์ดูแลรักษาบ้าน ยงัเป็นปัจจัยสําคญัที>ทาํให้ผูป้ระกอบการทัNงหลายต้องให้ความสําคญักับการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื>อง เพื>อมุ่งหวงัให้สินค้าของตนสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคได้อย่าง

เต็มที> จากเหตุผลดงักล่าวจึงทาํให้อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ดูแลรักษาบา้นยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื>องซึ>งสอดคลอ้งกบัการเติบโต

ของยอดขายของบริษัท ที>มีรายได้หลักมาจากการจําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ที>ใช้สําหรับสินค้าอุปโภค  

เช่น นํNายาปรับผา้นุ่ม นํNายาซักผา้ นํNายาลา้งจาน เป็นตน้ 

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited47



ภาวะการแข่งขัน 

จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ตลาดบรรจุภณัฑ์พลาสติกมีผูป้ระกอบการรวมทัNงสิNน 

1,148 ราย ประกอบด้วย ผูผ้ลิตขนาดเล็ก 935 ราย ขนาดกลาง 130 ราย และขนาดใหญ่ 83 ราย หากเปรียบเทียบในเชิงของ

ส่วนแบ่งการตลาดซึ>งคาํนวณจากรายได้รวมในปี 2560 ผูผ้ลิตขนาดเล็กและขนาดกลางมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันร้อยละ 

44.43 และผูผ้ลิตขนาดใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 55.57  

ตารางแสดงสัดส่วนผู้ผลิตในตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

ขนาดของผู้ผลิต จํานวน (ราย) รายได้รวม (ล้านบาท) กําไรสุทธ ิ(ล้านบาท) ส่วนแบ่งการตลาด (ร้อยละ) 

ผูผ้ลิตขนาดเล็ก 935 35,684.22 1,110.72 19.94 

ผูผ้ลิตขนาดกลาง 130 43,838.50 1,284.28 24.49 

ผูผ้ลิตขนาดใหญ่ 83 99,464.54 5,522.46 55.57 

รวม 1,148 178,987.26 7,917.46 100.00 

ที>มา : ฐานขอ้มูลกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

หมายเหตุ : 1) หลกัเกณฑ์การคิดขนาดของธุรกิจ อา้งอิงจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดงันีN  
  2) กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก หมายถึง นิติบุคคลที>มีสินทรัพยถ์าวรคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท 
  3) กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง หมายถึง นิติบุคคลที>มีสินทรัพยถ์าวรคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 50 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
  4) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ หมายถึง นิติบุคคลที>มีสินทรัพยถ์าวรคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 200 ลา้นบาท 

 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกถือเป็นอุตสาหกรรมที>มีการแข่งขันสูง เนื>องจากบรรจุภัณฑ์มีหลากหลาย

ประเภทและมีผูผ้ลิตทัNงรายเล็กและรายใหญ่จาํนวนมากทาํให้ลูกค้ามีทางเลือกและมีสินค้าทดแทนเป็นจาํนวนมาก ซึ> งบรรจุ

ภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนเป็นหนึ> งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมประเภทนีN  อย่างไรก็ตาม ผูผ้ลิตในแต่ละกลุ่มจะมีกลุ่มลูกค้าที>

แตกต่างกนัไป โดยหากเป็นผูผ้ลิตรายเล็กจะมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านราคามากกว่าคุณภาพ ในขณะที>ผูผ้ลิตขนาดกลางถึงใหญ่จะเน้น

การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ดงันัNน การแข่งขนัในธุรกิจจึงเกิดขึNนเฉพาะในกลุ่มผูผ้ลิตที>เป็นผูป้ระกอบการที>มุ่งเน้น

กลุ่มลูกคา้เดียวกนั ซึ>งตามนิยามของสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษทั จดัอยู่ในกลุ่มผูผ้ลิตขนาดใหญ่ 

ซึ>งบริษทั สามารถผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที>มีคุณภาพ สินคา้ของบริษทั ไดร้ับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ไดแ้ก ่

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000), GMP (Good Manufacturing Practices) และ  HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Point) รวมไปจนถึง มาตรฐาน URSA (SEDEX) ซึ> งเป็นการรับรองจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจด้าน

แรงงาน ซึ>งเป็นขอ้กาํหนดของผูป้ระกอบการที>เป็นบริษทัขา้มชาติ นอกจากนีN  เครื>องจกัรที>ใชใ้นการผลิตของบริษทั นําเข้าจาก

ต่างประเทศ เช่น ไตห้วนั อิตาลี จีน เป็นตน้ และใชร้ะบบการพิมพ์แบบโรโตกราเวียร์ (Rotogravure) พิมพ์ได้สูงสุด 10 สี ทาํให้

บรรจุภณัฑ์ที>ผลิตได้มีความสวยงาม โดยกลุ่มลูกค้าของบริษทั เป็นผูผ้ลิตสินค้าอุปโภคและสินคา้บริโภครายใหญ่ของประเทศ 

จึงให้ความสําคญักบัการคดัเลือกผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์อย่างมาก  เนื>องจากบรรจุภณัฑ์ถือเป็นส่วนสําคญัอีกปัจจยัหนึ>งที>จะช่วยสร้าง

ความแตกต่างและโดดเด่นของผลิตภณัฑ์ของลูกค้า ยิ>งไปกว่านัNน บริษทั ยงัมุ่งเน้นการให้บริการทัNงก่อนและหลงัการขายอย่าง

ใกล้ชิดและรวดเร็ว เพื>อเพิ>มความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท กับผู ้ผลิตรายอื>นๆ ทัNงนีN  คู่แข่งที>สําคัญ ที>อยู่ในตลาด

เดียวกันกับบริษัท ได้แก่ กลุ่มบริษัทแอมคอร์, บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จํากัด,  บริษัท ฟูจิ เอซ จํากัด, บริษัท ไดอิชิ

แพคเกจจิNง จาํกดั, บริษทั พรีแพค ประเทศไทย จาํกดั, บริษทั ฟิลม์มาสเตอร์ จาํกดั และ บริษทั พริNนท์ มาสเตอร์ จาํกดั  
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ตารางแสดงรายได้จากการขายและบริการของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนดิอ่อน  

(Flexible Packaging) 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

ชืPอบริษัท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. กลุ่มบริษทัแอมคอร์1), 2) 6,377.71 5,534.21 5,585.08 5,524.47 

2. บริษทั ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จาํกดั  3,938.66 4,148.09 4,487.79 4,499.55 

3. บริษทั ฟูจิ เอซ จาํกดั3) 3,861.64 4,187.64 4,394.27 4,567.68 

4. บริษทั ไดอิชิแพคเกจจิNง จาํกดั 1,848.70 1,859.29 2,025.39 2,030.13 

5. บริษทั พรีแพค ประเทศไทย จาํกดั 1,626.84 1,703.90 1,951.01 1,981.67 

6. บริษทั ฟิล์มมาสเตอร์ จาํกดั 1,458.62 1,461.47 1,514.85 1,422.81 

7. บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน) 1,138.02 1,170.40 1,337.87 1,361.18 

8. บริษทั พริNนท์ มาสเตอร์ จาํกดั 1,257.46 1,313.20 1,203.81 1,432.59 

บริษทัอื>นที>ประกอบธุรกิจบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนจาํนวน 13 ราย 6,994.37 7,257.80 7,252.97 7,351.66 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม 

บรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 

28,502.02 28,636.01 29,753.05 24,647.28 

ที>มา : ข้อมูลผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนได้มาจากบริษัท ในขณะที>ข้อมูลรายได้จากการ 

ขายและบริการเป็นขอ้มูลจากบิสซิเนสออนไลน ์

หมายเหตุ : 1)  กลุ่มบริษทัแอมคอร์ ประกอบดว้ย บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิNล กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), บริษทั แอมคอร์ เฟล็กซิเบิNล    
 ชลบุรี จาํกดั, บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิNล เพชรบุรี จาํกดั และบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิNล ระยอง จาํกดั 

 2)  รอบระยะเวลาบญัชีเริ>มตน้วนัที> 1 กรกฎาคม และสิNนสุดวนัที> 30 มิถุนายน 
  3)  รอบระยะเวลาบญัชีเริ>มตน้วนัที> 1 เมษายน และสิNนสุดวนัที> 31 มีนาคม 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

1. การผลิต 

ปัจจุบันโรงงานของบริษัท ตัNงอยู่ ที> เลขที>  189/48-49 หมู่ที>  3 ตําบลบางเพรียง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  

อยู่บนเนืNอที>รวม 18 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที>ผลิตทัNงหมดเป็นการผลิตตามคาํสั>งซืNอของลูกค้า 

เครื>องจักรที>ใช้ในการผลิตเป็นเครื>องที>นําเข้าจากต่างประเทศ เช่น ไต้หวนั อิตาล ีจีน เป็นตน้ โดยบริษทั ได้ใช้ระบบการพิมพ์

เป็นแบบโรโตกราเวียร์ (Rotogravure) พิมพไ์ดสู้งสุด 10 สี ซึ>งเป็นกรรมวิธีการพิมพแ์บบแม่พิมพ์ร่องลึก ส่วนที>เป็นภาพหรือ

ลายเส้นที>พิมพจ์ะถูกกดัเจาะเป็นหลุมเล็กๆ ซึ>งเป็นส่วนที>เก็บหมึกสําหรับที>จะพิมพ์ลงบนฟิลม์ ส่วนบริเวณที>ไม่ใช่ภาพจะเป็น

ผิวเรียบ การพิมพร์ะบบกราเวียร์นีN เป็นระบบที>สามารถเก็บรายละเอียดของภาพพิมพ์ไดอ้ย่างดีเยี>ยม ทาํให้ภาพพิมพดู์สวยงาม

เป็นธรรมชาติ การทํางานควบคุมระบบการจับตาํแหน่งมาร์คของภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ทาํให้สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็ว 

และมีความแม่นยาํสูง โดยคอมพิวเตอร์จะจับตําแหน่งของภาพแบบอัตโนมัติ และมีกล้องตรวจจับของเสียในระหว่าง

กระบวนการพิมพ ์ระบบดงักล่าวจะช่วยลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพไดดี้และมีประสิทธิภาพ

มากขึNน 

  นอกจากนีN  บริษัทได้ขยายกําลังการผลิตเพื>อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยได้เช่าพืNนที>อาคารโรงงาน 

และสํานักงาน ซึ> งตัNงอยู่เลขที> 470/3-4 หมู่ 5 ตําบลแพรกษาใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ พืNนที> 

ใช้สอยรวม 5,300 ตารางเมตร จาก บริษัท เอ็น.เอส.พี.เค จาํกัด และซืNอเครื> องจักรที>ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

ซึ>งบริษทั สามารถผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนที>มีคุณภาพ สินคา้ของบริษทั ไดร้ับการรับรองมาตรฐานระดบัสากล ไดแ้ก่ 

FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000), GMP (Good Manufacturing Practices) และ  HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Point) รวมไปจนถึง มาตรฐาน URSA (SEDEX) ซึ> งเป็นการรับรองจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดา้น

แรงงาน ซึ>งเป็นขอ้กาํหนดของผูป้ระกอบการที>เป็นบริษทัขา้มชาติ นอกจากนีN  เครื>องจกัรที>ใชใ้นการผลิตของบริษทั นาํเขา้จาก

ต่างประเทศ เช่น ไตห้วนั อิตาล ีจีน เป็นตน้ และใชร้ะบบการพิมพแ์บบโรโตกราเวียร์ (Rotogravure) พิมพไ์ดสู้งสุด 10 สี ทาํให้

บรรจุภณัฑ์ที>ผลิตได้มีความสวยงาม โดยกลุ่มลูกคา้ของบริษทั เป็นผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคและสินค้าบริโภครายใหญ่ของประเทศ 

จึงให้ความสําคญักบัการคดัเลือกผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์อย่างมาก  เนื>องจากบรรจุภณัฑ์ถือเป็นส่วนสําคญัอีกปัจจยัหนึ>งที>จะช่วยสร้าง

ความแตกต่างและโดดเด่นของผลิตภณัฑ์ของลูกคา้ ยิ>งไปกว่านัNน บริษทั ยงัมุ่งเน้นการให้บริการทัNงก่อนและหลงัการขายอย่าง

ใกล้ชิดและรวดเร็ว เพื>อเพิ>มความได้เปรียบในการแข่งขนัของบริษัท กับผูผ้ลิตรายอื>นๆ ทัNงนีN  คู่แข่งที>สําคญั ที>อยู่ในตลาด

เดียวกนักบับริษทั ไดแ้ก ่กลุ่มบริษทัแอมคอร์, บริษทั ฮูทามาก ิ(ประเทศไทย) จาํกดั,  บริษทั ฟูจิ เอซ จาํกดั, บริษทั ไดอิชิแพคเกจ

จิNง จาํกดั, บริษทั พรีแพค ประเทศไทย จาํกดั, บริษทั ฟิลม์มาสเตอร์ จาํกดั และ บริษทั พริNนท์ มาสเตอร์ จาํกดั  

 

 

 

ตารางแสดงรายได้จากการขายและบริการของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนดิอ่อน  

(Flexible Packaging) 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

ชืPอบริษัท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. กลุ่มบริษทัแอมคอร์1), 2) 6,377.71 5,534.21 5,585.08 5,524.47 

2. บริษทั ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จาํกดั  3,938.66 4,148.09 4,487.79 4,499.55 

3. บริษทั ฟูจิ เอซ จาํกดั3) 3,861.64 4,187.64 4,394.27 4,567.68 

4. บริษทั ไดอิชิแพคเกจจิNง จาํกดั 1,848.70 1,859.29 2,025.39 2,030.13 

5. บริษทั พรีแพค ประเทศไทย จาํกดั 1,626.84 1,703.90 1,951.01 1,981.67 

6. บริษทั ฟิล์มมาสเตอร์ จาํกดั 1,458.62 1,461.47 1,514.85 1,422.81 

7. บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน) 1,138.02 1,170.40 1,337.87 1,361.18 

8. บริษทั พริNนท์ มาสเตอร์ จาํกดั 1,257.46 1,313.20 1,203.81 1,432.59 

บริษทัอื>นที>ประกอบธุรกิจบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนจาํนวน 13 ราย 6,994.37 7,257.80 7,252.97 7,351.66 

รวมรายไดจ้ากการขายและบริการของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม 28,502.02 28,636.01 29,753.05 24,647.28 

ที>มา : ข้อมูลผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนได้มาจากบริษัท ในขณะที>ข้อมูลรายได้จากการ 

ขายและบริการเป็นขอ้มูลจากบิสซิเนสออนไลน ์

หมายเหตุ : 1)  กลุ่มบริษทัแอมคอร์ ประกอบดว้ย บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิNล กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน), บริษทั แอมคอร์ เฟล็กซิเบิNล    
 ชลบุรี จาํกดั, บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิNล เพชรบุรี จาํกดั และบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิNล ระยอง จาํกดั 

 2)  รอบระยะเวลาบญัชีเริ>มตน้วนัที> 1 กรกฎาคม และสิNนสุดวนัที> 30 มิถุนายน 
  3)  รอบระยะเวลาบญัชีเริ>มตน้วนัที> 1 เมษายน และสิNนสุดวนัที> 31 มีนาคม 

 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

1. การผลิต 

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited49



ชนิดอ่อน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษัท โฮลี> พลาส จํากัด ประกอบด้วย เครื>องพิมพ์ เครื> องเคลือบ Dry Lamination  

เครื>องผ่ามว้น และเครื>องกรอ  

2. กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต     

กําลังการผลิต ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กาํลงัการผลิตเต็มที>  (ล้านเมตร) 124.12 131.82 184.44 207.81 

ปริมาณการผลิตจริง  (ลา้นเมตร) 115.07 120.23 137.38 144.78 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต  (ร้อยละ) 92.70 91.21 74.48 69.67 

กําลังการผลิตเต็มที>  คํานวณจากประสิทธิผลโดยรวมของเครื> องจักร (Overall Equipment Efficiency : OEE)  

ของเครื> องพิมพ์  ซึ> งพิจารณาจากค่าเฉลี>ยสูงสุด (Maximum Average) ของ 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วยอัตราเดินเครื>อง

(Avaliability) ประสิทธิภาพเดินเครื>อง (Performance Efficiency) และอตัราคุณภาพ (Quality Rate) โดยจาํนวนชั>วโมงทาํงาน

อยู่ที>วนัละ 22 ชั>วโมง และจาํนวนวนัทาํงานเฉลี>ยอยู่ที> 26 วนัต่อเดือน 
 

   บริษัทลงทุนซืNอเครื>องพิมพ์เพิ>มจํานวน 1 เครื>อง โดยติดตัNงแล้วเสร็จและเริ>มผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2560  

ส่งผลทาํให้กาํลงัการผลิตเต็มที>เพิ>มขึNนในปี 2560 เป็นจาํนวน 131.82 ลา้นเมตรต่อปี และจาํนวน 184.44 ลา้นเมตรต่อปี ในปี 2561  
   

   สําหรับโรงงาน 2 ที>แพรกษา ได้เริ>มผลิตเชิงพาณิชยเ์มื>อเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีกําลงัการผลิตเต็มที> 37.39  

ลา้นเมตรต่อปี  

 

การจัดหาวัตถุดิบ 

ในการจดัหาวตัถุดิบที>ใชใ้นการผลิตสินคา้ของบริษทั นัNน จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ดงันีN  

1. คุณภาพของวตัถุดิบ 

จากการที>บริษทั ให้ความสําคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑ์ จึงมุ่งเน้นการสั>งซืNอวตัถุดิบที>มีคุณภาพจากผูผ้ลิตหรือ

ผูจ้ัดจําหน่ายที>มีศกัยภาพและความสามารถที>จะจัดส่งวัตถุดิบที>มีคุณภาพตามที>กําหนดได้อย่างครบถ้วนและตรงตาม

กาํหนดเวลาที>ต้องการ โดยบริษทั มีการจดัทาํรายชื>อผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ัดจาํหน่ายวตัถุดิบ (Approved Vendor List) เพื>อใช ้

ในการกลั>นกรองผูผ้ลิตและผูจ้ัดจาํหน่ายที>มีคุณภาพ ทัNงนีN  บริษทั จะมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ

รวมทัNงเยี>ยมชมและตรวจสอบโรงงานของผูผ้ลิตรายใหม่ก่อนที>จะอนุมัติให้เป็นผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ัดจาํหน่ายของบริษัท  

ซึ> งบริษัทจะทาํการทบทวนผลการประเมินทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวติัการส่งมอบวตัถุดิบเป็นหลกั 

นอกจากนีN  แผนกตรวจสอบคุณภาพ (QA) จะทาํการสุ่มตรวจสอบวตัถุดิบทุกครัN งที>ผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายนาํวตัถุดิบ 

มาส่ง เพื>อให้มั>นใจในคุณภาพของวตัถุดิบที>จะนาํมาใชใ้นการะบวนการผลิตสินคา้ของบริษทั 
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2. ระยะเวลาในการส่งมอบวตัถุดิบ 

การซืNอวัตถุดิบในประเทศจะมีระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบประมาณ 15 วนั ขึNนอยู่กับประเภทวัตถุดิบ 

ในขณะที>การสั>งซืNอวัตถุดิบจากต่างประเทศมีระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบประมาณ  30-45 วัน  เนื>องจากต้องเผื>อ

ระยะเวลาขนส่งซึ>งขึNนอยู่กบัประเทศที>สั>งซืNอ  

3. ราคาและแนวโน้มของราคาวตัถุดิบ 

โดยเฉพาะอย่างยิ>งฟิล์มซึ> งเป็นวตัถุดิบหลกัที>ใช้ในการผลิตบรรจุภณัฑ์ของบริษทั ซึ> งราคาจะเปลี>ยนแปลงตาม

ราคานํN ามันในตลาดโลก ดังนัNน ในการสั>งซืNอวตัถุดิบแต่ละครัN ง บริษทั จะต้องพิจารณาปริมาณวตัถุดิบที>จะสั>งซืNอ ประกอบ

กบัระยะเวลาที>จะสั>งซืNอให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยบริษทั จะมีการติดตามความเคลื>อนไหวและแนวโน้มราคาวตัถุดิบ

อย่างใกลชิ้ดเพื>อที>จะสามารถบริหารตน้ทุนวตัถุดิบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การไม่พึ>งพิงผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหนึ>งหรือน้อยราย 

บริษทั มีนโยบายการจัดหาวตัถุดิบหลกั ได้แก่ ฟิล์ม หมึก กาว จากผูผ้ลิตหรือผูจ้ัดจาํหน่ายวตัถุดิบอย่างน้อย 

จาํนวน 2 ราย เพื>อลดความเสี>ยงจากการพึ>งพิงผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหนึ>ง อีกทัNงยงัช่วยเพิ>มอาํนาจต่อรองกับ

ผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายในดา้นของราคาและระยะเวลาการส่งมอบวตัถุดิบ 

ตารางแสดงสัดส่วนการซืUอวัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศ 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ซืNอวตัถุดิบในประเทศ 83.15 74.87 74.95 79.64 

ซืNอวตัถุดิบต่างประเทศ 16.85 25.13 25.05 20.36 

รวมซืUอวัตถุดิบ 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

รายละเอียดหลักของวัตถุดิบทีPสําคัญของบริษัท มีดังนีU 

1. ฟิล์ม (Film) 

ฟิล์มถือเป็นวตัถุดิบหลกัที>ใช้ในการผลิตทัNงในกระบวนการพิมพ์ (Printing) และเคลือบ (Lamination) คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 72.42 ร้อยละ 76.94 และร้อยละ 68.17 ของมูลค่าการซืNอวตัถุดิบรวมในปี 2560-2562 ตามลาํดบั บริษทั สั>งซืNอ

ฟิลม์จากผลิต/ผูจ้ดัจาํหน่ายทัNงในประเทศและต่างประเทศ ขึNนอยู่กับประเภทของฟิลม์ที>จะนาํมาใชใ้นการผลิตซึ>งจะแตกต่าง

กนัตามคุณสมบัติ (Specification) และวตัถุประสงคใ์นการใช้งาน โดยบริษทั ไดร่้วมกับผูผ้ลิตแต่ละรายในการพฒันาสูตร

ฟิล์มขึNนมามากกว่า 40 สูตร เพื>อตอบสนองความต้องการที>แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย ปัจจุบัน ฟิล์มที>ใช้ในการผลิต

บรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนของบริษทั สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามคุณสมบติัของฟิลม์ได ้ 3 กลุ่ม ดงัต่อไปนีN  

1.1 ฟิล์มที>รองรับการพิมพ์ (Printability) เนืN อฟิล์มประเภทนีN จะสามารถซึมซับสีได้ดี ให้สีสันที>สวยงาม  

เมื>อมีการพิมพแ์ลว้หมึกพิมพจ์ะไม่เลอะออกจากแบบแม่พิมพ ์ฟิลม์ประเภทนีN  ไดแ้ก่ OPA, PET และ OPP  

1.2 ฟิลม์ที>มีคุณสมบติัในปกป้องบรรจุภณัฑ์ภายในจากปัจจัยต่างๆ (Barrier) เนืNอฟิลม์ประเภทนีNจะมีคุณสมบัติ

เด่นในการป้องกนัแสงแดด ความชืNน และอากาศเขา้สู่บรรจุภณัฑ์ ซึ>งจะช่วยในการถนอมและรักษาคุณภาพ

ของผลิตภณัฑ์ที>อยู่ในบรรจุภณัฑ์ ฟิลม์ประเภทนีN  ไดแ้ก ่MPET และอลูมิเนียมฟอยล ์
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1.3 ฟิลม์ที>ใชปิ้ดผนึกขึNนรูป (Sealant) ซึ>งเป็นฟิลม์ประเภทที>บริษทั มีการใชม้ากที>สุด โดยลกัษณะของเนืNอฟิลม์  

ประเภทนีN จะมีคุณสมบัติเด่นที>มีจุดหลอมเหลวตํ>า เมื>อเนืN อฟิล์มถูกความร้อนที>ระดับ  100-200 องศา

เซลเซียส จะสามารถละลายติดกนัไดง่้ายและปิดผนึกขึNนรูปได้ดี โดยเนืNอฟิลม์ที>มีคุณสมบัติดังกล่าวมักจะ

ถูกใช้เป็นฟิล์มชัNนในสุดที>จะสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที>อยู่ภายในบรรจุภณัฑ์จึงต้องเป็นฟิล์มประเภท Food 

Grade หรือฟิลม์ที>สามารถสัมผสักบัอาหารไดโ้ดยตรง ไดแ้ก ่LLDPE, WLLDPE, CPP, MCPP และ MOPP  

2. หมึกพิมพ์ (Ink) 

บริษัท สั>งซืNอหมึกพิมพ์ทัNงหมดจากผู ้ผลิตและจัดจาํหน่ายหลักในประเทศจาํนวน 3-4 ราย ทัNงนีN  คุณสมบัติ 

ของหมึกพิมพ์ของผู ้ผลิตแต่ละรายจะแตกต่างกัน เช่น ความหนืด, ความละเอียดของเม็ดสี, การเกาะติด เป็นต้น ดังนัNน  

ในการพิจารณาเลือกซืNอหมึกพิมพ์จากผู ้ผลิตใดๆ บริษัท จะคํานึงถึงระดับความหนืดที>เหมาะสมกับฟิล์มที>จะใช้ผลิต 

และคุณสมบติัที>ตอ้งการในชิNนงานนัNนๆ เพื>อให้สินคา้ที>ผลิตไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

3. กาว (Adhesive) 

กาวเป็นวตัถุดิบที>ใช้ในการประสานระหว่างชัNนฟิล์มในกระบวนการเคลือบ (Laminate) บริษัท สั>งซืNอกาว 

จากผู ้ผลิตและจัดจาํหน่ายในประเทศจํานวน 2-3 ราย โดยผู ้ผลิตแต่ละรายสามารถจัดหากาวที>มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน 

 และอยู่ในระดบัมาตรฐานที>บริษทั ยอมรับได ้

4. ตัวทําละลาย (Solvent) 

ตวัทาํละลาย (Solvent) เป็นสารเคมีที>นาํมาผสมกับหมึกพิมพ์เพื>อให้หมึกพิมพมี์ระดบัความหนืดตามที>ต้องการ 

ตัวทําละลายที>บริษัท  ใช้  เช่น  Ethyl Acetate, Toluene, IPA เป็นต้น  ปัจจุบัน  บริษัท  สั> งซืN อตัวทําละลายจากผู ้ผลิต 

และจัดจาํหน่ายหลกัในประเทศจาํนวน 4-5 ราย นอกเหนือจากวตัถุดิบหลกัตามที>กล่าวข้างต้น แม่พิมพ์ (Cylinder) ถือเป็น

อุปกรณ์ที>ใช้ในการผลิตที>มีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์อย่างมาก โดยแผนกพัฒนาภาพพิมพ์ (Image) จะนําไฟล์แบบพิมพ ์

ที>ไดร้ับจากลูกคา้มาทาํการจดักลุ่มสีและแยกกลุ่มสีออกเป็นชัNนๆ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื>อนาํแต่ละชัNนมาประกอบกัน

จะทาํให้ไดภ้าพพิมพบ์นบรรจุภณัฑ์ตามแบบที>ลูกคา้กาํหนด โดยแบบพิมพที์>ไดจ้ากการจดัชัNนสีดงักล่าวจะถูกนาํไปเป็นแบบ

ในการผลิตแม่พิมพ์ ซึ> งบริษัท จะจ้างผูผ้ลิตแม่พิมพ์จากภายนอกในการผลิตแม่พิมพ์ให้แก่บริษทัปัจจุบัน บริษทัสั>งผลิต

แม่พิมพจ์ากผูผ้ลิตจาํนวน 4 ราย โดยจะพิจารณาจากระยะเวลาในการจดัส่งและราคาเป็นหลกั 

ผลกระทบต่อสิPงแวดล้อม 

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนของบริษัท จะมีขยะปนเปืN อนสารเคมี ได้แก่ หมึกพิมพ์ กาว  

และตัวทาํละลาย ที>เกิดจากการใช้ตัวทาํละลายในการล้างทาํความสะอาดหมึกพิมพ์และกาวออกจากวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  

โดยจะนําของเสียดังกล่าวไปผ่านกระบวนการกลั>น ซึ> งจะทาํให้ได้สารละลายที>อยู่ในรูปของเหลวและกาก โดยสารละลาย 

ที>อยู่ในรูปของเหลว บริษทั จะนาํกลบัไปใชใ้นการทาํความสะอาดเครื>องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และสารละลายที>อยู่ในรูปกาก 

ปัจจุบันบริษทัว่าจ้าง บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จาํกัด (มหาชน) เพื>อนํากากดังกล่าวไปทาํลายด้วยกระบวนการที>ถูกต้อง

ตามที>กฎหมายกาํหนด 

นอกจากนีN  บริษทั ยงัจัดให้มีการตรวจสอบสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทุกปี โดยว่าจ้างบริษทั ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี

(ไทยแลนด์) จาํกดั เข้ามาตรวจสอบคุณภาพสิ>งแวดลอ้มในดา้นต่างๆ ได้แก่ การตรวจวดัคุณภาพอากาศ การตรวจวดัปริมาณ

สารเจือปนในอากาศที>ระบายออกจากปล่อง การตรวจวัดความเข้มข้นของแสง การตรวจสอบความดังของเสียง  
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รวมถึงการตรวจสอบระดับความร้อนในสถานประกอบการ พบว่าผลการตรวจวดัในทุกประเด็นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตามที>กฎหมายกาํหนด  

   ในปี 2560 บริษทั ยงัมีการดาํเนินกิจกรรมเพื>อลดผลกระทบต่อสิ>งแวดล้อม โดยการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติการ 

สีเขียว (Green Activity) และได้รับการรับรองมาตราฐานเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที> 2 ซึ> งเป็นเครื> องพิสูจน์ได้ว่า 

บริษทั มีความใส่ใจและตอ้งการจะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ>งแวดลอ้มอย่างจริงจงั  
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ปจัจยัความเส่ียง
ปัจจัยความเสี,ยง 

1. ความเสี,ยงจากการพึ,งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2560-2562 บริษทัมีรายได้จากการขายสินค้าให้แก่ลูกคา้รายใหญ่ 4 รายแรก เป็นมูลค่ารวมจาํนวน 1,070.05 

ลา้นบาท จาํนวน 1,180.50 และจาํนวน 1,060.81 ล้านบาทตามลาํดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.98 ร้อยละ 86.73 และ 84.48 

ของรายไดจ้ากการขายรวมตามลาํดับ โดยมีรายไดจ้ากลูกคา้หนึFงรายทีFเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม ดังนัGน 

หากบริษัทสูญเสียลูกค้าดังกล่าว หรือลูกค้าดังกล่าวลดปริมาณการซืG อสินค้าจากบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อรายได ้

และผลประกอบการของบริษทัอย่างมีนยัสําคญั 

 ลูกค้ารายใหญ่ทัGง 4 รายดังกล่าวเป็นบริษัทผู ้ผลิตและจาํหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภครายใหญ่ของประเทศ 

ทีFมีส่วนแบ่งการตลาดในอนัดบัตน้ๆ ส่งผลทาํให้ปริมาณความตอ้งการบรรจุภณัฑ์มีปริมาณสูงด้วยเช่นเดียวกนั นอกจากนีG  

ลูกค้าทัGง 4 รายดงักล่าวล้วนเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีFมีฐานะทางการเงินทีFแข็งแกร่ง และมีกระบวนการในการคดัเลือก 

ผูจ้ัดจาํหน่าย (Supplier) ทีFมีมาตรฐานสูง และต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดของลูกค้าแต่ละรายอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรฐาน 

URSA (SEDEX) ซึF งเป็นการรับรองจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจด้านแรงงาน ซึF งเป็นขอ้กาํหนดของผูป้ระกอบการ 

ทีFเป็นบริษัทข้ามชาติ เป็นต้น  ดังนัGนการทีFบริษัทเป็นหนึF งในผู ้ผลิตและจัดจําหน่ายบรรจุภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าดังกล่าว 

จึงถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขนัของบริษัทอย่างมาก  ยิFงไปกว่านัG นบริษัทยงัมีนโยบายรักษาความสัมพันธ์ทีF ดี 

กบัลูกคา้อย่างต่อเนืFอง โดยมุ่งเน้นการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) ในระยะยาว นอกเหนือจากการซืGอขาย

สินค้าระหว่างกันแล้ว บริษทัยงัร่วมกับลูกคา้ในการพฒันาบรรจุภณัฑ์เพืFอตอบสนองต่อโจทยค์วามต้องการของลูกค้าและ

สถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนีG  บริษทัมีการนําเสนอแนวคิดเกีFยวกับผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ และ Update แนวโน้มเทคโนโลยีและนวตักรรมทีFเกีFยวข้องกับ Flexible Packaging ให้แก่ลูกค้าเป็นประจาํ ทาํให้

ไดร้ับโอกาสในการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ จากลูกค้ารวมไปถึงการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ลูกค้าพิจารณาไดอ้ย่างต่อเนืFอง 

รวมถึงบริษัทยงัให้ความสําคัญในการควบคุมการผลิตให้ได้สินค้าทีFมีคุณภาพสูงและสามารถส่งสินค้าได้ตรงตาม

กาํหนดเวลาเพืFอสร้างความเชืFอมัFนและไวว้างใจให้แก่ลูกคา้ ดังนัGนผูบ้ริหารจึงมัFนใจว่าจะสามารถรักษาความสัมพนัธ์กับ

ลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวไดอ้ย่างมัFนคงและย ัFงยืนต่อไป  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสีFยงดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการขยายตลาดให้ครอบคลุมฐานลูกค้าทีFกวา้งขึGน 

ทัGงในส่วนบรรจุภณัฑ์สําหรับสินค้าอุปโภคดว้ยการเจาะตลาดสําหรับสินคา้ใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย ์เป็นตน้ รวมถึง

การขยายตลาดไปยงักลุ่มบรรจุภณัฑ์สําหรับสินค้าบริโภคเพิFมขึGน โดยบริษทั มีการจัดตัGงทีมการตลาดใหม่เพืFอรับผิดชอบ

ลูกคา้ทีFเป็นผูป้ระกอบการในกลุ่มสินคา้บริโภคเป็นหลกัเพืFอทีFจะสามารถติดตามดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าไดอ้ย่างใกลชิ้ด

และต่อเนืFอง นอกจากนีG  บริษทัยงัให้ความสําคญัในการพฒันาบรรจุภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพืFอตอบสนองความตอ้งการใชง้าน

ของลูกค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Shrink Film, Retort Pouch, Spout Pouch เป็นต้น ซึF งจะช่วยให้บริษัท สามารถ

ขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ไดเ้พิFมขึGนอีกดว้ย   
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ใหม่ๆ และ Update แนวโน้มเทคโนโลยีและนวตักรรมทีFเกีFยวข้องกับ Flexible Packaging ให้แก่ลูกค้าเป็นประจาํ ทาํให้

ไดร้ับโอกาสในการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ จากลูกค้ารวมไปถึงการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้ลูกค้าพิจารณาไดอ้ย่างต่อเนืFอง 

รวมถึงบริษัทยงัให้ความสําคัญในการควบคุมการผลิตให้ได้สินค้าทีFมีคุณภาพสูงและสามารถส่งสินค้าได้ตรงตาม

กาํหนดเวลาเพืFอสร้างความเชืFอมัFนและไวว้างใจให้แก่ลูกคา้ ดังนัGนผูบ้ริหารจึงมัFนใจว่าจะสามารถรักษาความสัมพนัธ์กับ

ลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวไดอ้ย่างมัFนคงและย ัFงยืนต่อไป  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสีFยงดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการขยายตลาดให้ครอบคลุมฐานลูกค้าทีFกวา้งขึGน 

ทัGงในส่วนบรรจุภณัฑ์สําหรับสินค้าอุปโภคดว้ยการเจาะตลาดสําหรับสินคา้ใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย ์เป็นตน้ รวมถึง

การขยายตลาดไปยงักลุ่มบรรจุภณัฑ์สําหรับสินค้าบริโภคเพิFมขึGน โดยบริษทั มีการจัดตัGงทีมการตลาดใหม่เพืFอรับผิดชอบ

ลูกคา้ทีFเป็นผูป้ระกอบการในกลุ่มสินคา้บริโภคเป็นหลกัเพืFอทีFจะสามารถติดตามดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าไดอ้ย่างใกลชิ้ด

และต่อเนืFอง นอกจากนีG  บริษทัยงัให้ความสําคญัในการพฒันาบรรจุภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆ เพืFอตอบสนองความตอ้งการใชง้าน

ของลูกค้าได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Shrink Film, Retort Pouch, Spout Pouch เป็นต้น ซึF งจะช่วยให้บริษัท สามารถ

ขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ไดเ้พิFมขึGนอีกดว้ย   
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2. ความเสี,ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก 

 วตัถุดิบหลกัทีFใช้ในการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ไดแ้ก่ ฟิลม์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.42 ร้อยละ 76.94 

และร้อยละ 68.17 ของมูลค่าการสัFงซืGอวตัถุดิบรวมในปี 2559-2562 ตามลาํดับ โดยทีFกระบวนการผลิตฟิลม์นัGนเป็นการนํา

เม็ดพลาสติกมาผ่านการแปรรูป ซึFงเม็ดพลาสติกถือเป็นผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีขัGนปลายทีFมีวตัถุดิบตัGงตน้ทีFสําคญั เช่น นํGามนัดิบ 

ไฮโดรคาร์บอนต่างๆ เป็นตน้ โดยชนิดของฟิลม์หลกัๆ ทีFบริษทั ใชใ้นการผลิต ได้แก ่ฟิลม์ WLLDPE ทีFมีวตัถุดิบตัGงต้นเป็น

เม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีนชนิดทีFมีความหนาแน่นตํFาเชิงเส้นตรง (Linear Low Density Polyethylene : LLDPE) และฟิลม์ OPA 

ทีFมีคาโปรแลคตัม (Caprolactam) เป็นวตัถุดิบตัGงต้น  ดังนัGนราคาของฟิล์มจึงผันแปรตามอุปสงค์และอุปทานของราคา

นํGามนัดิบและวตัถุดิบตัGงตน้ในการผลิตฟิลม์แต่ละประเภท เช่น Caprolactum, LLDPE เป็นตน้ 

ในช่วงต้นปี  2559 ราคา Caprolactam ราคาเม็ดพลาสติก LLDPE และราคานํG ามันดิบลดลงอยู่ในระดับตํFาสุด 

ทีFประมาณ 1.59, 1.06 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม และ 33-34 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ตามลาํดบั หลงัจากนัGนราคาเม็ดพลาสติก 

LLDPE ปรับเพิFมสู่ระดับสูงสุดทีFประมาณ  1.24 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ในช่วงต้นปี  2560 และผันผวนในช่วงราคา  

1.08-1.21 ในช่วงปี 2560 จนถึงช่วงกลางปี 2561 หลังจากนัG นราคาเม็ดพลาสติก LLDPE ก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนืFอง  

ส่วนราคา Caprolactam ปรับตวัเพิFมขึGนถึงระดับประมาณ 2.61-2.72 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ในช่วงปลายปี 2560 ก่อนจะ

ปรับตวัลดลงอย่างต่อเนืFองตัGงแต่ช่วงตน้ปี 2561 ทีFผ่านมา ในขณะเดียวกนัราคานํGามนัดิบไดป้รับตวัเพิFมขึGนสูงสุดในช่วงกลาง

ปี 2561 ทีFระดับ 74-83 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล  ก่อนทีFจะปรับตัวลดลงและเคลืFอนไหวอยู่ทีFระดับ 61-63 เหรียญสหรัฐ 

ต่อบาร์เรล ในช่วงปลายปี 2562 จะเห็นว่าราคานํGามนัดิบและราคาวตัถุดิบตัGงตน้ของฟิลม์จะเคลืFอนไหวไปในทิศทางเดียวกนั 

ดังนัG น  หากราคาฟิล์มซึF งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมีการปรับตัวสูงขึGนอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบ 

ต่อตน้ทุนขายและอตัรากาํไรขัGนตน้ของบริษทั อย่างไรก็ตาม จากการทีFบริษทัมีนโยบายในการกาํหนดราคาสินคา้จากตน้ทุน

บวกกําไรขัGนต้นทีFเหมาะสม ประกอบกับการทีFผู ้บริหารของบริษัทเป็นผู ้ทีFมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ 

มานาน รวมถึงการมีความสัมพันธ์ทีFดีกับผูผ้ลิตและจําหน่ายวตัถุดิบทําให้มีอํานาจต่อรองราคาและสามารถคาดการณ์

แนวโน้มราคาวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี โดยทีFผ่านมาผู ้บริหารได้ติดตามการเคลืFอนไหวของราคาวัตถุดิบหลักรวมทัG ง

สถานการณ์ของตลาดโลกอย่างใกลชิ้ด เพืFอทีFจะสามารถบริหารตน้ทุนการสัFงซืGอวตัถุดิบให้มีประสิทธิภาพ  
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กราฟแสดงราคานํFามันดิบและราคาวัตถุดิบตัFงต้นในการผลิตฟิล์ม ปี 2556-2562 
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3. ความเสี,ยงจากการมีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับสูง 

 ณ สิGนปี 2559-2562  บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิจํานวน 195.42 ล้านบาท จาํนวน 204.18 ล้านบาท และจํานวน 

203.48 ลา้นบาท ตามลาํดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.42 ร้อยละ 22.10 และร้อยละ 14.53 ของสินทรัพยร์วม หากพิจารณา

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีFยในปี 2559-2562 ทีFมีจาํนวน 21.09 วนั จาํนวน 28.57 วนั และจาํนวน 21.59 วนั ตามลาํดับ ซึF งได้

ปรับตัวลดลงจากการทีFบริษทัมีการเพิFมทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO ดังนัGนหากบริษทับริหารสินค้าคงเหลือไม่เหมาะสม  

อาจทาํให้มีปริมาณสินค้าคงเหลือมากเกินไปจนทําให้เสืFอมสภาพและต้องตัGงค่าเผืFอการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

ซึFงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั  

 บริษัทตระหนักถึงความเสีFยงดังกล่าว จึงมีนโยบายควบคุมดูแลการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือทัGงในส่วนของ

วตัถุดิบ งานระหว่างทํา และสินค้าสําเร็จรูปอย่างใกล้ชิด ทัGงนีG  ในช่วงทีFผ่านมา บริษัทมีการทบทวนและพิจารณาสินค้า

คงเหลือทัGงหมดทีFมีอยู่และพยายามบริหารจัดการสินคา้คงเหลือทีFค้างอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการจดัทาํรายงาน

วิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือและรายงานการเคลืFอนไหวของสินค้าสําเร็จรูปทุกสิGนเดือน เพืFอรายงานผูบ้ริหารทีFเกีFยวข้อง 

เพืFอวิเคราะห์ขอ้มูล ซึFงจะเน้นสินค้าทีFค้างนานเพืFอวางแผนและดาํเนินการจดัจาํหน่ายสินคา้ได้อย่างเหมาะสม เพืFอป้องกัน

การเสืFอมสภาพและความลา้สมยัของสินคา้ นอกจากนีGยงัมีการจัดทาํระบบ Dashboard เพืFอเป็นเครืFองมือให้ผูบ้ริหารสามารถ

ดูขอ้มูลปริมาณสินคา้คงคลงัแบบ Real time ได้จากทัGงในมือถือและเครืFองคอมพิวเตอร์ ซึFงช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์

ข้อมูลรวมถึงตัดสินใจและวางแผนการดาํเนินการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สําหรับการจัดซืGอวตัถุดิบนัGน แผนกวางแผน 

และแผนกคลงัสินคา้จะร่วมกนัพิจารณาการสัFงซืGอโดยจะพิจารณาจากวตัถุดิบทีFมีอยู่ในคลงัสินคา้ประกอบกบัความต้องการ

ใช้งานตามคําสัFงซืGอของลูกค้าก่อน  หากปริมาณวตัถุดิบคงเหลือน้อยกว่าขัGนตํFาทีFบริษัทกําหนดไว้ จึงจะทําการสัFงซืG อ 
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3. ความเสี,ยงจากการมีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับสูง 
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เพืFอรักษาปริมาณวตัถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต จากการดาํเนินการดังกล่าวของบริษทัส่งผลให้บริษัท สามารถควบคุม

ปริมาณสินคา้คงเหลือไดอ้ย่างเหมาะสมมากยิFงขึGน 

4. ความเสี,ยงจากการพึ,งพิงผู้บริหารหลักในการประกอบธุรกิจ 

 จากการทีFประธานกรรมการบริหาร คือ นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์เป็นผูมี้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์มาเป็นเวลานานกว่า 32 ปี  จึงมีความรู้ความเชีFยวชาญและความเข้าใจเกีFยวกับธุรกิจอย่างลึกซึG ง และยงัมี

ความสัมพนัธ์ทีFดีกับลูกค้าทีFเป็นผูผ้ลิตสินค้าอุปโภคและบริโภครายใหญ่ รวมถึงผูผ้ลิตและจาํหน่ายวตัถุดิบทัGงในประเทศ

และต่างประเทศ ทาํให้บริษทัมีความเสีFยงในการพึFงพิงผูบ้ริหารหลกัในการบริหารงาน ซึFงหากมีการเปลีFยนแปลงผูบ้ริหาร

ดงักล่าวอาจส่งผลต่อการบริหารงานของบริษทั  

 อย่างไรก็ตาม จากการทีFนายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ เป็นผู ้มีส่วนในการก่อตัGงบริษทัและเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ 

ของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 49.76 ของทุนชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชนเป็นครัG งแรก ซึF งจะทาํ

ให้มัFนใจได้ว่า นายปรินทร์ธรณ์  อภิธนาศรีวงศ์ จะย ังคงเป็นประธานกรรมการบริหารต่อไปเพืFอกําหนดนโยบาย 

และเป้าหมายในภาพรวมของบริษทัโดยจะมีประธานเจ้าหน้าทีFบริหารทีFรับผิดชอบดูแลการดาํเนินธุรกิจและการบริหารงาน

ประจาํวนั นอกจากนีG  บริษัทยงัมีการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบ มีแนวทางในการบริหารงานอย่างมืออาชีพมากขึGน  

โดยกําหนดโครงสร้างองค์กรอีกทัGงมีการกําหนดหน้าทีFและความรับผิดชอบ รวมถึงอํานาจอนุมัติในการบริหารงาน 

ของผูบ้ริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพืFอเป็นการกระจายอาํนาจในการบริหารจัดการให้กับผูบ้ริหารในระดับรองลงมา  

ยิFงไปกว่านัGนบริษทัยงัมีนโยบายการฝึกอบรมพนักงานและผูบ้ริหารให้มีความรู้ความสามารถเพืFอทีFจะสามารถช่วยบริหาร 

งานดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มทีFเพืFอรองรับการเติบโตอย่างมัFนคงให้กับบริษทัในระยะยาว  

5. ความเสี,ยงจากการพึ,งพิงแรงงานที,มีฝีมือ 

 การผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตอ้งอาศยัแรงงานฝีมือทีFมีทกัษะและความชาํนาญในการผลิตสูง โดยเฉพาะ

อย่างยิFงในการวิเคราะห์และจัดลาํดับชัGนสีของแม่สี การผสมสีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการควบคุม

เครืFองจกัรในกระบวนการพิมพฟิ์ล์ม ซึF งเป็นขัGนตอนการผลิตทีFจะส่งผลต่อความสวยงามของภาพพิมพ์บนฟิลม์ การพฒันา

ทกัษะและความชาํนาญดังกล่าวตอ้งใช้เวลาในการฝึกฝน และส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job 

Training) ดงันัGนบริษทัจึงอาจมีความเสีFยงหากบุคลากรดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานอยู่กบับริษทัไดใ้นระยะยาว  
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เครืFองจกัรในกระบวนการพิมพฟิ์ล์ม ซึF งเป็นขัGนตอนการผลิตทีFจะส่งผลต่อความสวยงามของภาพพิมพ์บนฟิลม์ การพฒันา

ทกัษะและความชาํนาญดังกล่าวตอ้งใช้เวลาในการฝึกฝน และส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job 

Training) ดงันัGนบริษทัจึงอาจมีความเสีFยงหากบุคลากรดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานอยู่กบับริษทัไดใ้นระยะยาว  

 บริษทัตระหนกัดีถึงความเสีFยงดังกล่าว จึงจดัให้มีการอบรมและฝึกฝนพนักงานอย่างต่อเนืFองเพืFอส่งเสริมให้พนักงาน

มีทักษะและความสามารถในระดับสูง และมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปในองค์กรได้อย่างต่อเนืFอง ประกอบกับ

บริษทัยงัมีการจดัระบบสวสัดิการทีFดี โดยมีเป้าหมายทีFชดัเจนเพืFอจูงใจให้พนักงานทาํงานกับบริษทัอย่างต่อเนืFองในระยะยาว 

นอกจากนีG  บริษทัยงัมีนโยบายทีFจะใชเ้ครืFองจักรเข้ามามีส่วนช่วยในการรักษามาตรฐานของผลิตภณัฑ์มากขึGน ได้แก่ เครืFองผสมสี 

(Ink Dispensing) ทําให้ขัGนตอนการผสมสีได้สีทีFชัดเจน รวดเร็ว แม่นยาํตามสีทีFลูกค้าต้องการ และลดการพึF งพิงทักษะ 

และฝีมือของบุคลากรลงได้ในระดับหนึF ง ทัG งนีG ในปี 2561 และปี  2562 อัตราการลาออกเฉลีFยต่อเดือนของพนักงาน 

เพืFอรักษาปริมาณวตัถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต จากการดาํเนินการดังกล่าวของบริษทัส่งผลให้บริษัท สามารถควบคุม

ปริมาณสินคา้คงเหลือไดอ้ย่างเหมาะสมมากยิFงขึGน 

4. ความเสี,ยงจากการพึ,งพิงผู้บริหารหลักในการประกอบธุรกิจ 

 จากการทีFประธานกรรมการบริหาร คือ นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์เป็นผูมี้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์มาเป็นเวลานานกว่า 32 ปี  จึงมีความรู้ความเชีFยวชาญและความเข้าใจเกีFยวกับธุรกิจอย่างลึกซึG ง และยงัมี

ความสัมพนัธ์ทีFดีกับลูกค้าทีFเป็นผูผ้ลิตสินค้าอุปโภคและบริโภครายใหญ่ รวมถึงผูผ้ลิตและจาํหน่ายวตัถุดิบทัGงในประเทศ

และต่างประเทศ ทาํให้บริษทัมีความเสีFยงในการพึFงพิงผูบ้ริหารหลกัในการบริหารงาน ซึFงหากมีการเปลีFยนแปลงผูบ้ริหาร

ดงักล่าวอาจส่งผลต่อการบริหารงานของบริษทั  

 อย่างไรก็ตาม จากการทีFนายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ เป็นผู ้มีส่วนในการก่อตัGงบริษทัและเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ 

ของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 49.76 ของทุนชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชนเป็นครัG งแรก ซึF งจะทาํ

ให้มัFนใจได้ว่า นายปรินทร์ธรณ์  อภิธนาศรีวงศ์ จะย ังคงเป็นประธานกรรมการบริหารต่อไปเพืFอกําหนดนโยบาย 

และเป้าหมายในภาพรวมของบริษทัโดยจะมีประธานเจ้าหน้าทีFบริหารทีFรับผิดชอบดูแลการดาํเนินธุรกิจและการบริหารงาน

ประจาํวนั นอกจากนีG  บริษัทยงัมีการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบ มีแนวทางในการบริหารงานอย่างมืออาชีพมากขึGน  

โดยกําหนดโครงสร้างองค์กรอีกทัGงมีการกําหนดหน้าทีFและความรับผิดชอบ รวมถึงอํานาจอนุมัติในการบริหารงาน 

ของผูบ้ริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพืFอเป็นการกระจายอาํนาจในการบริหารจัดการให้กับผูบ้ริหารในระดับรองลงมา  

ยิFงไปกว่านัGนบริษทัยงัมีนโยบายการฝึกอบรมพนักงานและผูบ้ริหารให้มีความรู้ความสามารถเพืFอทีFจะสามารถช่วยบริหาร 

งานดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มทีFเพืFอรองรับการเติบโตอย่างมัFนคงให้กับบริษทัในระยะยาว  

5. ความเสี,ยงจากการพึ,งพิงแรงงานที,มีฝีมือ 

 การผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตอ้งอาศยัแรงงานฝีมือทีFมีทกัษะและความชาํนาญในการผลิตสูง โดยเฉพาะ

อย่างยิFงในการวิเคราะห์และจัดลาํดับชัGนสีของแม่สี การผสมสีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการควบคุม

เครืFองจกัรในกระบวนการพิมพฟิ์ล์ม ซึF งเป็นขัGนตอนการผลิตทีFจะส่งผลต่อความสวยงามของภาพพิมพ์บนฟิลม์ การพฒันา

ทกัษะและความชาํนาญดังกล่าวตอ้งใช้เวลาในการฝึกฝน และส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job 

Training) ดงันัGนบริษทัจึงอาจมีความเสีFยงหากบุคลากรดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานอยู่กบับริษทัไดใ้นระยะยาว  

 บริษทัตระหนกัดีถึงความเสีFยงดังกล่าว จึงจดัให้มีการอบรมและฝึกฝนพนักงานอย่างต่อเนืFองเพืFอส่งเสริมให้พนักงาน

มีทักษะและความสามารถในระดับสูง และมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปในองค์กรได้อย่างต่อเนืFอง ประกอบกับ

บริษทัยงัมีการจดัระบบสวสัดิการทีFดี โดยมีเป้าหมายทีFชดัเจนเพืFอจูงใจให้พนักงานทาํงานกับบริษทัอย่างต่อเนืFองในระยะยาว 

นอกจากนีG  บริษทัยงัมีนโยบายทีFจะใชเ้ครืFองจักรเข้ามามีส่วนช่วยในการรักษามาตรฐานของผลิตภณัฑ์มากขึGน ได้แก่ เครืFองผสมสี 

(Ink Dispensing) ทําให้ขัGนตอนการผสมสีได้สีทีFชัดเจน รวดเร็ว แม่นยาํตามสีทีFลูกค้าต้องการ และลดการพึF งพิงทักษะ 

และฝีมือของบุคลากรลงได้ในระดับหนึF ง ทัG งนีG ในปี 2561 และปี  2562 อัตราการลาออกเฉลีFยต่อเดือนของพนักงาน 

เพืFอรักษาปริมาณวตัถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต จากการดาํเนินการดังกล่าวของบริษทัส่งผลให้บริษัท สามารถควบคุม

ปริมาณสินคา้คงเหลือไดอ้ย่างเหมาะสมมากยิFงขึGน 

4. ความเสี,ยงจากการพึ,งพิงผู้บริหารหลักในการประกอบธุรกิจ 

 จากการทีFประธานกรรมการบริหาร คือ นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์เป็นผูมี้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์มาเป็นเวลานานกว่า 32 ปี  จึงมีความรู้ความเชีFยวชาญและความเข้าใจเกีFยวกับธุรกิจอย่างลึกซึG ง และยงัมี

ความสัมพนัธ์ทีFดีกับลูกค้าทีFเป็นผูผ้ลิตสินค้าอุปโภคและบริโภครายใหญ่ รวมถึงผูผ้ลิตและจาํหน่ายวตัถุดิบทัGงในประเทศ

และต่างประเทศ ทาํให้บริษทัมีความเสีFยงในการพึFงพิงผูบ้ริหารหลกัในการบริหารงาน ซึFงหากมีการเปลีFยนแปลงผูบ้ริหาร

ดงักล่าวอาจส่งผลต่อการบริหารงานของบริษทั  

 อย่างไรก็ตาม จากการทีFนายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ เป็นผู ้มีส่วนในการก่อตัGงบริษทัและเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ 

ของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 49.76 ของทุนชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชนเป็นครัG งแรก ซึF งจะทาํ

ให้มัFนใจได้ว่า นายปรินทร์ธรณ์  อภิธนาศรีวงศ์ จะย ังคงเป็นประธานกรรมการบริหารต่อไปเพืFอกําหนดนโยบาย 

และเป้าหมายในภาพรวมของบริษทัโดยจะมีประธานเจ้าหน้าทีFบริหารทีFรับผิดชอบดูแลการดาํเนินธุรกิจและการบริหารงาน

ประจาํวนั นอกจากนีG  บริษัทยงัมีการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบ มีแนวทางในการบริหารงานอย่างมืออาชีพมากขึGน  

โดยกําหนดโครงสร้างองค์กรอีกทัGงมีการกําหนดหน้าทีFและความรับผิดชอบ รวมถึงอํานาจอนุมัติในการบริหารงาน 

ของผูบ้ริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพืFอเป็นการกระจายอาํนาจในการบริหารจัดการให้กับผูบ้ริหารในระดับรองลงมา  

ยิFงไปกว่านัGนบริษทัยงัมีนโยบายการฝึกอบรมพนักงานและผูบ้ริหารให้มีความรู้ความสามารถเพืFอทีFจะสามารถช่วยบริหาร 

งานดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มทีFเพืFอรองรับการเติบโตอย่างมัFนคงให้กับบริษทัในระยะยาว  

5. ความเสี,ยงจากการพึ,งพิงแรงงานที,มีฝีมือ 

 การผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตอ้งอาศยัแรงงานฝีมือทีFมีทกัษะและความชาํนาญในการผลิตสูง โดยเฉพาะ

อย่างยิFงในการวิเคราะห์และจัดลาํดับชัGนสีของแม่สี การผสมสีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการควบคุม

เครืFองจกัรในกระบวนการพิมพฟิ์ล์ม ซึF งเป็นขัGนตอนการผลิตทีFจะส่งผลต่อความสวยงามของภาพพิมพ์บนฟิลม์ การพฒันา

ทกัษะและความชาํนาญดังกล่าวตอ้งใช้เวลาในการฝึกฝน และส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job 

Training) ดงันัGนบริษทัจึงอาจมีความเสีFยงหากบุคลากรดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานอยู่กบับริษทัไดใ้นระยะยาว  

 บริษทัตระหนกัดีถึงความเสีFยงดังกล่าว จึงจดัให้มีการอบรมและฝึกฝนพนักงานอย่างต่อเนืFองเพืFอส่งเสริมให้พนักงาน

มีทักษะและความสามารถในระดับสูง และมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปในองค์กรได้อย่างต่อเนืFอง ประกอบกับ

บริษทัยงัมีการจดัระบบสวสัดิการทีFดี โดยมีเป้าหมายทีFชดัเจนเพืFอจูงใจให้พนักงานทาํงานกับบริษทัอย่างต่อเนืFองในระยะยาว 

นอกจากนีG  บริษทัยงัมีนโยบายทีFจะใชเ้ครืFองจักรเข้ามามีส่วนช่วยในการรักษามาตรฐานของผลิตภณัฑ์มากขึGน ได้แก่ เครืFองผสมสี 

(Ink Dispensing) ทําให้ขัGนตอนการผสมสีได้สีทีFชัดเจน รวดเร็ว แม่นยาํตามสีทีFลูกค้าต้องการ และลดการพึF งพิงทักษะ 

และฝีมือของบุคลากรลงได้ในระดับหนึF ง ทัG งนีG ในปี 2561 และปี  2562 อัตราการลาออกเฉลีFยต่อเดือนของพนักงาน 

เพืFอรักษาปริมาณวตัถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต จากการดาํเนินการดังกล่าวของบริษทัส่งผลให้บริษัท สามารถควบคุม

ปริมาณสินคา้คงเหลือไดอ้ย่างเหมาะสมมากยิFงขึGน 

4. ความเสี,ยงจากการพึ,งพิงผู้บริหารหลักในการประกอบธุรกิจ 

 จากการทีFประธานกรรมการบริหาร คือ นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์เป็นผูมี้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์มาเป็นเวลานานกว่า 32 ปี  จึงมีความรู้ความเชีFยวชาญและความเข้าใจเกีFยวกับธุรกิจอย่างลึกซึG ง และยงัมี

ความสัมพนัธ์ทีFดีกับลูกค้าทีFเป็นผูผ้ลิตสินค้าอุปโภคและบริโภครายใหญ่ รวมถึงผูผ้ลิตและจาํหน่ายวตัถุดิบทัGงในประเทศ

และต่างประเทศ ทาํให้บริษทัมีความเสีFยงในการพึFงพิงผูบ้ริหารหลกัในการบริหารงาน ซึFงหากมีการเปลีFยนแปลงผูบ้ริหาร

ดงักล่าวอาจส่งผลต่อการบริหารงานของบริษทั  

 อย่างไรก็ตาม จากการทีFนายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ เป็นผู ้มีส่วนในการก่อตัGงบริษทัและเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ 

ของบริษทัในสัดส่วนร้อยละ 49.76 ของทุนชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชนเป็นครัG งแรก ซึF งจะทาํ

ให้มัFนใจได้ว่า นายปรินทร์ธรณ์  อภิธนาศรีวงศ์ จะย ังคงเป็นประธานกรรมการบริหารต่อไปเพืFอกําหนดนโยบาย 

และเป้าหมายในภาพรวมของบริษทัโดยจะมีประธานเจ้าหน้าทีFบริหารทีFรับผิดชอบดูแลการดาํเนินธุรกิจและการบริหารงาน

ประจาํวนั นอกจากนีG  บริษัทยงัมีการจัดการบริหารอย่างเป็นระบบ มีแนวทางในการบริหารงานอย่างมืออาชีพมากขึGน  

โดยกําหนดโครงสร้างองค์กรอีกทัGงมีการกําหนดหน้าทีFและความรับผิดชอบ รวมถึงอํานาจอนุมัติในการบริหารงาน 

ของผูบ้ริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน เพืFอเป็นการกระจายอาํนาจในการบริหารจัดการให้กับผูบ้ริหารในระดับรองลงมา  

ยิFงไปกว่านัGนบริษทัยงัมีนโยบายการฝึกอบรมพนักงานและผูบ้ริหารให้มีความรู้ความสามารถเพืFอทีFจะสามารถช่วยบริหาร 

งานดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มทีFเพืFอรองรับการเติบโตอย่างมัFนคงให้กับบริษทัในระยะยาว  

5. ความเสี,ยงจากการพึ,งพิงแรงงานที,มีฝีมือ 

 การผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตอ้งอาศยัแรงงานฝีมือทีFมีทกัษะและความชาํนาญในการผลิตสูง โดยเฉพาะ

อย่างยิFงในการวิเคราะห์และจัดลาํดับชัGนสีของแม่สี การผสมสีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการควบคุม

เครืFองจกัรในกระบวนการพิมพฟิ์ล์ม ซึF งเป็นขัGนตอนการผลิตทีFจะส่งผลต่อความสวยงามของภาพพิมพ์บนฟิลม์ การพฒันา

ทกัษะและความชาํนาญดังกล่าวตอ้งใช้เวลาในการฝึกฝน และส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job 

Training) ดงันัGนบริษทัจึงอาจมีความเสีFยงหากบุคลากรดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานอยู่กบับริษทัไดใ้นระยะยาว  

 บริษทัตระหนกัดีถึงความเสีFยงดังกล่าว จึงจดัให้มีการอบรมและฝึกฝนพนักงานอย่างต่อเนืFองเพืFอส่งเสริมให้พนักงาน

มีทักษะและความสามารถในระดับสูง และมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถเติบโตไปในองค์กรได้อย่างต่อเนืFอง ประกอบกับ

บริษทัยงัมีการจดัระบบสวสัดิการทีFดี โดยมีเป้าหมายทีFชดัเจนเพืFอจูงใจให้พนักงานทาํงานกับบริษทัอย่างต่อเนืFองในระยะยาว 

นอกจากนีG  บริษทัยงัมีนโยบายทีFจะใชเ้ครืFองจักรเข้ามามีส่วนช่วยในการรักษามาตรฐานของผลิตภณัฑ์มากขึGน ได้แก่ เครืFองผสมสี 

(Ink Dispensing) ทําให้ขัGนตอนการผสมสีได้สีทีFชัดเจน รวดเร็ว แม่นยาํตามสีทีFลูกค้าต้องการ และลดการพึF งพิงทักษะ 

และฝีมือของบุคลากรลงได้ในระดับหนึF ง ทัG งนีG ในปี 2561 และปี  2562 อัตราการลาออกเฉลีFยต่อเดือนของพนักงาน 
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ในกระบวนการผลิตทีF เกีFยวข้องกับการพิมพ์ฟิล์มทีFต้องใช้ทักษะและความชํานาญ (Skilled Labor) อยู่ทีFร้อยละ 0.71  

และร้อยละ 0.45 ตามลาํดบั   

6. ความเสี,ยงจากอัตราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัมีการสัFงซืGอวตัถุดิบจากต่างประเทศ ซึF งส่วนใหญ่ต้องชําระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2560-2562 

บริษัทมีการสัFงซืG อวัตถุดิบทีFจะต้องชําระเป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  25.13 ร้อยละ  25.05 และ 

ร้อยละ 20.36 ของมูลค่าการสัFงซืGอวตัถุดิบรวม ตามลาํดับ  ในขณะทีFรายได้จากการขายสินคา้ และบริการเกือบทัGงหมดเป็น

สกุลเงินบาท ดังนัGนความผันผวนของอัตราแลกเปลีFยน กรณีทีFเงินสกุลดอลลาร์แข็งค่าขึGน อาจส่งผลให้ต้นทุนสินค้า 

ของบริษทั ปรับสูงขึGน จึงอาจส่งผลต่อการดาํเนินงานของบริษทั  

 อย่างไรก็ตาม บริษทัได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในการป้องกนัความเสีFยงดังกล่าว จึงมีนโยบายในการกาํหนดราคา

สินค้าโดยคาํนึงถึงความเสีFยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีFยน ซึF งจะทาํให้บริษทัสามารถกาํหนดราคาขายสินค้าได้อย่าง

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัต้นทุนของสินคา้ไดใ้นระดบัหนึFง นอกจากนีG  บริษทัจะมีการติดตามข่าวสารและความเคลืFอนไหว

ของอตัราแลกเปลีFยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกลชิ้ดและจะพิจารณาป้องกันความเสีFยงดว้ยการซืGอเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจําเป็น ทัGงนีG  ในปี 2560-2562 บริษทัมีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีFยน

จาํนวน 1.80 ลา้นบาท จาํนวน (0.17) ลา้นบาท และจาํนวน 1.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

7. ความเสี,ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 

 ธุรกิจของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ทีFมีการแข่งขันสูง เนืFองจากบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายประเภท 

และมีผูผ้ลิตทัGงรายเล็กและรายใหญ่จาํนวนมากทาํให้ลูกคา้มีทางเลือกและมีสินค้าทดแทนเป็นจาํนวนมาก อย่างไรก็ตาม  

จากการทีFลูกค้าหลกัของบริษทั คือ ผูผ้ลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศจงึให้ความสําคญัในเรืFอง

คุณภาพทีFไดม้าตรฐาน ความสวยงามและทนัสมยัของบรรจุภณัฑ์ทีFสามารถตอบโจทยก์บัพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีFเปลีFยนแปลง

ไปไดอ้ย่างรวดเร็ว และทาํให้ลูกคา้เพิFมโอกาสในการขายสินคา้ดว้ยบรรจุภณัฑ์ทีFทนัสมยัโดยใชว้สัดุและเทคโนโลยีการผลิต

ทีFสามารถนําเสนอบรรจุภณัฑ์ทีFแตกต่างและเหมาะสมกบัการใช้งานได้ รวมถึงความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดต้ามเวลา

ทีFลูกคา้ตอ้งการ ทาํให้การแข่งขนัจะเกิดขึGนเฉพาะกบัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ขนาดใหญ่ทีFมีศกัยภาพทีFจะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการดงักล่าวให้แกลู่กคา้ได ้ 

 บริษทัให้ความสําคญักับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่เพืFอตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าอย่างต่อเนืFองและทันต่อเหตุการณ์เปลีFยนแปลงต่างๆทีFเกิดขึGน โดยจะทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ  

ไดแ้ก่ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจดัซืGอ และฝ่ายประกันคุณภาพ รวมถึงคู่คา้ทีFเป็นผูผ้ลิต

วตัถุดิบหลกั โดยฝ่ายขายและการตลาดจะรับโจทยค์วามต้องการของลูกค้ารวมถึงติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด 

เพืFอให้ฝ่ายงานทีFเกีFยวข้องเตรียมพร้อมในการศึกษาและพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตลาด 

ทีFเปลีFยนแปลงไป นอกจากนีG  บริษทัยงัมุ่งเน้นการให้บริการทีFรวดเร็วและใกลชิ้ดกบัลูกค้า โดยมีการติดตามความพึงพอใจ

ของลูกค้าอย่างสมํFาเสมอ และมีการจัดประชุมเพืFอร่วมวางแผนกับลูกค้าเจ้าหลักเป็นประจํา ทัGงนีG  เพืFอแก้ไขปัญหา 

ในกระบวนการผลิตทีF เกีFยวข้องกับการพิมพ์ฟิล์มทีFต้องใช้ทักษะและความชํานาญ (Skilled Labor) อยู่ทีFร้อยละ 0.71  

และร้อยละ 0.45 ตามลาํดบั   

6. ความเสี,ยงจากอัตราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัมีการสัFงซืGอวตัถุดิบจากต่างประเทศ ซึF งส่วนใหญ่ต้องชําระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2560-2562 

บริษัทมีการสัFงซืG อวัตถุดิบทีFจะต้องชําระเป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  25.13 ร้อยละ  25.05 และ 

ร้อยละ 20.36 ของมูลค่าการสัFงซืGอวตัถุดิบรวม ตามลาํดับ  ในขณะทีFรายได้จากการขายสินคา้ และบริการเกือบทัGงหมดเป็น

สกุลเงินบาท ดังนัGนความผันผวนของอัตราแลกเปลีFยน กรณีทีFเงินสกุลดอลลาร์แข็งค่าขึGน อาจส่งผลให้ต้นทุนสินค้า 

ของบริษทั ปรับสูงขึGน จึงอาจส่งผลต่อการดาํเนินงานของบริษทั  

 อย่างไรก็ตาม บริษทัได้เล็งเห็นถึงความสําคญัในการป้องกนัความเสีFยงดังกล่าว จึงมีนโยบายในการกาํหนดราคา

สินค้าโดยคาํนึงถึงความเสีFยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีFยน ซึF งจะทาํให้บริษทัสามารถกาํหนดราคาขายสินค้าได้อย่าง

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัต้นทุนของสินคา้ไดใ้นระดบัหนึFง นอกจากนีG  บริษทัจะมีการติดตามข่าวสารและความเคลืFอนไหว

ของอตัราแลกเปลีFยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกลชิ้ดและจะพิจารณาป้องกันความเสีFยงดว้ยการซืGอเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจําเป็น ทัGงนีG  ในปี 2560-2562 บริษทัมีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีFยน

จาํนวน 1.80 ลา้นบาท จาํนวน (0.17) ลา้นบาท และจาํนวน 1.42 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

7. ความเสี,ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 

 ธุรกิจของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ทีFมีการแข่งขันสูง เนืFองจากบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายประเภท 

และมีผูผ้ลิตทัGงรายเล็กและรายใหญ่จาํนวนมากทาํให้ลูกคา้มีทางเลือกและมีสินค้าทดแทนเป็นจาํนวนมาก อย่างไรก็ตาม  

จากการทีFลูกค้าหลกัของบริษทั คือ ผูผ้ลิตและจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศจงึให้ความสําคญัในเรืFอง
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ทีFลูกคา้ตอ้งการ ทาํให้การแข่งขนัจะเกิดขึGนเฉพาะกบัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ขนาดใหญ่ทีFมีศกัยภาพทีFจะสามารถตอบสนองความ
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 บริษทัให้ความสําคญักับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่เพืFอตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าอย่างต่อเนืFองและทันต่อเหตุการณ์เปลีFยนแปลงต่างๆทีFเกิดขึGน โดยจะทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ  

ไดแ้ก่ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจดัซืGอ และฝ่ายประกันคุณภาพ รวมถึงคู่คา้ทีFเป็นผูผ้ลิต

วตัถุดิบหลกั โดยฝ่ายขายและการตลาดจะรับโจทยค์วามต้องการของลูกค้ารวมถึงติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างใกล้ชิด 

เพืFอให้ฝ่ายงานทีFเกีFยวข้องเตรียมพร้อมในการศึกษาและพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตลาด 

ทีFเปลีFยนแปลงไป นอกจากนีG  บริษทัยงัมุ่งเน้นการให้บริการทีFรวดเร็วและใกลชิ้ดกบัลูกค้า โดยมีการติดตามความพึงพอใจ

ของลูกค้าอย่างสมํFาเสมอ และมีการจัดประชุมเพืFอร่วมวางแผนกับลูกค้าเจ้าหลักเป็นประจํา ทัGงนีG  เพืFอแก้ไขปัญหา 
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ทีFอาจเกิดขึGน และเตรียมพร้อมวางแผนการผลิต รวมทัGงปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขนัในตลาด 

ทีFอาจเปลีFยนแปลงไปไดอ้ย่างทนัการณ ์

8. ความเสี,ยงจากมาตรการจากภาครัฐเกี,ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที,เป็นมิตรต่อสิ,งแวดล้อม 

 จากการตระหนักและให้ความสําคัญในเรืF องปัญหาสิF งแวดล้อมทีFเกิดจากขยะพลาสติกในปัจจุบัน เนืFองจาก 

ขยะพลาสติกเป็นขยะทีFย่อยสลายไดย้ากและเป็นสาเหตุสําคญัของมลพิษทางอากาศทีFเกิดจากการเผาทาํลาย ซึFงอาจก่อให้เกิด

ปัญหาและความเสีFยงต่อสุขภาพ อีกทัGงปัญหาแหล่งขยะพลาสติกในทะเลซึF งทาํลายระบบนิเวศทางธรรมชาติส่งผลให้หลาย

ประเทศทัFวโลกต่างมีการออกนโยบายและมาตรการจดัการขยะพลาสติก เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติก กฎหมาย

ห้ามใช้ถุงประเภทใช้แล้วทิGงหรือพลาสติกแบบบาง หรือแม้กระทัFง กฎหมายห้ามการผลิต การใช้ และการจําหน่าย

ถุงพลาสติก  

 ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังไม่มีนโยบายในการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม แต่สํานักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิF งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิFงแวดล้อม ได้มีการจัดทาํแผนจัดการ

คุณภาพสิFงแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ซึF งกาํหนดแผนงานในการส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยให้งดหรือเลิก

การใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวสัดุทีFย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนการพฒันาพลาสติกชีวภาพรวมถึงวสัดุอืFนทีFเป็นมิตร 

กับสิFงแวดล้อมให้สามารถนํากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพืFอส่งเสริมให้มีการนําพลาสติกชีวภาพกลบัมาใช้อย่างคุ้มค่า  

รวมไปถึงการส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคเอกชนทัGงทางตรงและทางออ้มทีFมีการผลิตสินคา้จากพลาสติกชีวภาพ เพืFอสนบัสนุน

ให้มีการใช้พลาสติกชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม ดังนัGน บริษัท จึงอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการหรือแผนงานต่างๆ  

ทีFจะเกิดขึGนในอนาคต ซึF งอาจทาํให้บริษทัต้องมีการปรับเปลีFยนกระบวนการผลิตให้รองรับการผลิตบรรจุภณัฑ์ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานทีFกําหนด รวมถึงผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตทีFสู งขึG นจากการจัดหาวัตถุดิบทีFสามารถย่อยสลาย 

ได้ทางชีวภาพมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการติดตามข่าวสารในเรืFองดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 

และได้เตรียมพร้อมรับการเปลีFยนแปลงดังกล่าว (ดูรายละเอียดในหัวข้อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) ซึF งแสดงให้เห็น 

ถึงความพร้อมในการพฒันาบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสอดคล้องกบันโยบาย

ดา้นสิFงแวดลอ้มของภาครัฐอย่างต่อเนืFอง 
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การวิจัยและพัฒนา 

 บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคญัของการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าได้อย่างหลากหลายโดยสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึF งถือเป็นส่วนสําคัญทีFจะสร้าง 

ความแตกต่างและเพิFมศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทั ทัGงนีGการวิจยัและพฒันาของบริษทั สามารถสรุปไดด้งันีG   

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 บริษทัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่โดยมุ่งเน้นให้ผลิตภณัฑ์ของบริษทั สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้อย่างหลากหลาย ซึF งจะเป็นการพัฒนาร่วมกับลูกค้า โดยลูกค้าจะกาํหนดคุณสมบัติ (Specification) ของผลิตภัณฑ์ 

ทีFต้องการ และบริษทัจะพัฒนาสูตรและโครงสร้างวัตถุดิบรวมถึงจัดหาวตัถุดิบจากผูผ้ลิตและหรือผู ้จัดจาํหน่ายวัตถุดิบ 

ให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนีG  บริษทัยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่เพืFอเจาะกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ อย่างต่อเนืFอง 

เช่น บรรจุภณัฑ์ทีFสามารถผ่านการฆ่าเชืGอดว้ยหมอ้ตม้แรงดนัสูง (Retort Pouch), ซองเพาซ์พร้อมฝา (Spout Pouch) เป็นตน้ 

2. การพัฒนาวัตถุดิบ 

 นอกเหนือจากการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว บริษัทยงัมีการพัฒนาสูตรวตัถุดิบใหม่ๆ เพืFอเพิFมทางเลือกในการ

เลือกใช้วตัถุดิบ อีกทัGงช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึF งด้วย ยิFงไปกว่านัGน ฝ่ายวิจัยและพัฒนายงัเตรียมความพร้อม

สําหรับการพฒันาวตัถุดิบให้สามารถรองรับแนวโน้มการเปลีFยนแปลงการใชบ้รรจุภณัฑ์พลาสติกให้สอดคลอ้งกับกระแส

การอนุรักษ์สิF งแวดล้อม  เช่น  การพัฒนาฟิล์มประเภท  Organics Biodegradable ซึF งจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย ์

ในสิFงแวดล้อมเมืFออยู่ในสภาวะทีFเหมาะสม, การพัฒนาสูตรฟิล์มให้สามารถนํากลับมารีไซเคิลได้ง่าย โดยการจัดเรียง

โมเลกุลของฟิล์มแบบ MDO (Machine Direction Orientation) และแบบ Biaxial Orientation, การพฒันาสูตรเม็ดพลาสติก

และเรซิFนจากการรีไซเคิลให้สามารถนาํมาผสมกับเม็ดพลาสติกและเรซิFนบริสุทธ̀ิได ้โดยเป็นสูตรทีFเหมาะสมกับโครงสร้าง

ผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ 

ทัGงนีG  ค่าใชจ้่ายในการวิจยัและพฒันาของบริษทัในระยะ 3 ปีทีFผ่านมา สรุปไดด้งันีG  

ปี ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา  

2560 4.52 ลา้นบาท 

2561 3.59 ลา้นบาท 

2562 6.46 ลา้นบาท 
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การก�ากบัดูแลกิจการ
การกํากบัดแูลกิจการ 

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

บริษทัได้ตระหนักถึงความสําคญัของการกาํกับดูแลกิจการที@ดีว่าเป็นสิ@งสําคญัที@จะช่วยส่งเสริมการดาํเนินงานของ

บริษทัให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพิ@มความสามารถในการแข่งขนั และการเติบโตอย่างย ั@งยืน ซึ@ งจะนําไปสู่ความ

เชื@อมั@นของผูมี้ส่วนเกี@ยวขอ้งทุกฝ่ายว่าการดาํเนินงานของบริษทักระทาํดว้ยความเป็นธรรม และคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูมี้

ส่ วน เกี@ ยวข้องทุก ฝ่ายตัR งแ ต่พนักงาน  นักลงทุน  ผู ้ถือ หุ้น  และผู ้มี ส่ วนได้เสี ยอื@ นๆ  ดังนัR น  คณะกรรมการบริษัท  

จึงเห็นควรให้มีการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการขึRน โดยยึดหลกัปฏิบติัและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที@ดี

สําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ซึ@ งจัดทาํโดยคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื@อเป็นแนวทางในการ

บริหารองค์กรทําให้เกิดความเชื@อมั@นต่อการดําเนินงานของบริษทั ว่าดาํเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคาํนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดงันีR  

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรทีFสร้างคุณค่าให้แก่  

  กิจการอย่างยัFงยืน 

 เพื@อให้คณะกรรมการบริษทั ได้เข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงหน้าที@ความรับผิดชอบในฐานะผูน้ําองค์กร 

บริษัทได้มีการกําหนดบทบาทหน้าที@และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากหน้าที@  

และความรับผิดชอบตามกฎหมายซึ@ งกาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหน้าที@ในการบริหารจัดการบริษทัให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ข้อบังคบัของบริษทั  และมติที@ประชุมผูถ้ือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความ

ซื@อสัตย์สุจริตแล้ว บริษัทได้กาํหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที@ และความรับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ์ 

พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาํปีของบริษทั รวมถึงการกาํกับ

ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีที@กําหนด ตลอดจน

ประเมินผลการปฏิบติังานและดูแลรายงานผลการดาํเนินงานดงักล่าว  

 นอกจากนีR  บริษทัได้มีการแต่งตัRงคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทํางานเพื@อทาํหน้าที@สนับสนุน ตรวจสอบ 

 และกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาํปีที@กาํหนด 

โดยประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะทาํงานบริหารความเสี@ยง และบริษทัได้กาํหนดขอบเขต

อาํนาจหนา้ที@และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทาํงานบริหารความเสี@ยงไวอ้ย่างชัดเจน ทัRงนีR  บริษทัได้

จดัทาํกฎบตัรสําหรับคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และดาํเนินการให้คณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการ 

ชุดย่อยไดร้ับทราบเกี@ยวกบักฎบัตรดังกล่าว บริษทักาํหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดงักล่าวทุกปีอย่างสมํ@าเสมอ เพื@อจะไดแ้กไ้ข

ให้สอดคลอ้งกบัทิศทางของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การจดัทาํจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเกี@ยวกบัการกาํกับดูแลกิจการเพื@อเป็นแนว

ปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้น  

และผู ้มีส่วนได้เสีย และดําเนินธุรกิจที@ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ@งแวดล้อม รวมทัR งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย 

การเปลี@ยนแปลง 

 

การกํากบัดแูลกิจการ 

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

บริษทัได้ตระหนักถึงความสําคญัของการกาํกับดูแลกิจการที@ดีว่าเป็นสิ@งสําคญัที@จะช่วยส่งเสริมการดาํเนินงานของ

บริษทัให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพิ@มความสามารถในการแข่งขนั และการเติบโตอย่างย ั@งยืน ซึ@ งจะนําไปสู่ความ

เชื@อมั@นของผูมี้ส่วนเกี@ยวขอ้งทุกฝ่ายว่าการดาํเนินงานของบริษทักระทาํดว้ยความเป็นธรรม และคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูมี้

ส่ วน เกี@ ยวข้องทุก ฝ่ายตัR งแ ต่พนักงาน  นักลงทุน  ผู ้ถือ หุ้น  และผู ้มี ส่ วนได้เสี ยอื@ นๆ  ดังนัR น  คณะกรรมการบริษัท  

จึงเห็นควรให้มีการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการขึRน โดยยึดหลกัปฏบิติัและแนวปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที@ดี

สําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ซึ@ งจัดทาํโดยคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื@อเป็นแนวทางในการ

บริหารองค์กรทําให้เกิดความเชื@อมั@นต่อการดําเนินงานของบริษทั ว่าดาํเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และคาํนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดงันีR  

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรทีFสร้างคุณค่าให้แก่  

  กิจการอย่างยัFงยืน 

 เพื@อให้คณะกรรมการบริษทั ได้เข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงหน้าที@ความรับผิดชอบในฐานะผูน้ําองค์กร 

บริษัทได้มีการกําหนดบทบาทหน้าที@และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากหน้าที@  

และความรับผิดชอบตามกฎหมายซึ@ งกาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจและหน้าที@ในการบริหารจัดการบริษทัให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ข้อบังคบัของบริษทั  และมติที@ประชุมผูถ้ือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวงั และความ

ซื@อสัตย์สุจริตแล้ว บริษัทได้กาํหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที@ และความรับผิดชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ์ 

พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดาํเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาํปีของบริษทั รวมถึงการกาํกับ

ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีที@กําหนด ตลอดจน

ประเมินผลการปฏิบติังานและดูแลรายงานผลการดาํเนินงานดงักล่าว  

 นอกจากนีR  บริษทัได้มีการแต่งตัRงคณะกรรมการชุดย่อยและคณะทํางานเพื@อทาํหน้าที@สนับสนุน ตรวจสอบ 

 และกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจาํปีที@กาํหนด 

โดยประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะทาํงานบริหารความเสี@ยง และบริษทัได้กาํหนดขอบเขต

อาํนาจหนา้ที@และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และคณะทาํงานบริหารความเสี@ยงไวอ้ย่างชัดเจน ทัRงนีR  บริษทัได้

จดัทาํกฎบตัรสําหรับคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และดาํเนินการให้คณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการ 

ชุดย่อยไดร้ับทราบเกี@ยวกบักฎบัตรดังกล่าว บริษทักาํหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดงักล่าวทุกปีอย่างสมํ@าเสมอ เพื@อจะไดแ้กไ้ข

ให้สอดคลอ้งกบัทิศทางของบริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การจดัทาํจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเกี@ยวกบัการกาํกับดูแลกิจการเพื@อเป็นแนว

ปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ้น  

และผู ้มีส่วนได้เสีย และดําเนินธุรกิจที@ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ@งแวดล้อม รวมทัR งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย 

การเปลี@ยนแปลง 

 

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited61



 

หลักปฏิบัติ 2  : กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีFเป็นไปเพืFอความยัFงยืน  

 คณะกรรมการบริษทั มีการกาํหนดวิสัยทัศน ์และพนัธกิจขององคก์รที@ชัดเจนและเหมาะสมกบัองค์กร เพื@อสื@อสาร

ให้กับผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายเขา้ใจในวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร และเพื@อให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กร

ยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติัหน้าที@เพื@อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที@กาํหนดไว ้

 บริษัทมีนโยบายที@จะทบทวนและพิจารณากําหนดแผนกลยุทธ์และงบประมาณทุกปี  เพื@อให้มั@นใจว่า 

แผนกลยุทธ์และงบประมาณดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้าง 

นวตักรรม และนาํนวตักรรม และเทคโนโลยีมาใชใ้นกิจการ  

 นอกจากนีR  คณะกรรมการบริษทัยงัมีหน้าที@ในการกาํกบัดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์

และงบประมาณที@กาํหนด รวมทัRงกาํกบัดูแลการจดัสรรทรัพยากรที@สําคญั 

 
หลักปฏิบัติ 3  : เสริมสร้างคณะกรรมการทีFมีประสิทธิผล  

 บริษทัมีนโยบายในการกําหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัท  

และเป็นตามที@กฎหมายกําหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที@ เป็นผู ้บริหาร  

และกรรมการที@ไม่เป็นผูบ้ริหารที@สะท้อนอาํนาจที@ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม  ตาํแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที@บริหาร

ของบริษทั จะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื@อให้เกิดความชดัเจนให้ด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาํหนดนโยบายการกาํกับดูแล

และการบริหารงานประจาํ  

 ทัRงนีR  เพื@อให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบติัหน้าที@ในบริษทัไดอ้ย่างเพียงพอ บริษทักาํหนดให้กรรมการ

แต่ละคนจะสามารถไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื@นไดร้วมแล้วไม่เกิน 5 บริษทั และจะตอ้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการทัRงหมดที@จัดขึRนในปีนัRนๆ โดยบริษัทกําหนดจะจัดให้มีประชุม

คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครัR งต่อปี  

 คณะกรรมการบริษัทจะทําหน้าที@ในการสรรหาบุคคลซึ@ งมีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ที@เหมาะสม 

และสามารถปฏิบัติหน้าที@ที@เป็นประโยชน์กบัธุรกิจของบริษทั เพื@อนาํเสนอต่อที@ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื@อพิจารณาแต่งตัRงให้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบริษัท และภายหลังที@บริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู ้บริหาร อาทิ  อายุ  ประวัติการศึกษา ประสบการณ์  สัดส่วนการถือหุ้น จํานวน 

ปีที@ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จาํนวนครัR งที@เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ทัRงที@เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื@น บทบาทหน้าที@และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจาํปีของบริษทั 

 นอกจากนีR  บริษัทมีการแต่งตัRงเลขานุการบริษัทเพื@อดูแลและให้คําแนะนําแก่กรรมการและผู ้บริหารเกี@ยวกับ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษทั  และติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัอย่างถูกตอ้งและสมํ@าเสมอ 

และรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทัRงดูแลประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของ 

ที@ประชุมดงักล่าว รวมถึงหน้าที@อื@นใดตามที@กฎหมายกาํหนด 
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 ในการกํากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม  บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู ้บริหารที@ มีคุณสมบัติ 

และประสบการณ์ที@เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจเพื@อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมนัRนๆ  

เพื@อกาํหนดนโยบายที@สําคญัและควบคุมการดาํเนินธุรกิจของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วมดงักล่าว ทัRงนีR  กรรมการซึ@งเป็นตวัแทน

ของบริษทัจะต้องทาํหน้าที@ในการกาํกับดูแลบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม ให้บริหารจัดการหรือดาํเนินงานต่างๆ ตามนโยบาย 

ที@บริษทักาํหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที@ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที@ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทั ที@อนุมัติใน

เรื@องที@สําคญัของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม เพื@อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั และเพื@อการเติบโตอย่างย ั@งยืนของบริษทั 

 

หลักปฏิบัติ 4  : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 บริษัทมีการกาํหนดแผนผูสื้บทอดตําแหน่งสําหรับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที@บริหาร และผู ้บริหารที@สําคญั 

ไวอ้ย่างชัดเจน เพื@อให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื@อง และมีนโยบายที@จะจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื@อเป็นแรงจูงใจ 

ให้กับประธานเจ้าหน้าที@บริหารและผูบ้ริหารที@มีความสําคญักับองค์กรมีความตัRงใจในการทาํงานเพื@อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

และผูถ้ือหุ้นของบริษทั 

 บริษทัมีนโยบายจะจดัให้มีการเสริมความรู้ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหารที@สําคญั โดยจดัสรรให้แต่ละท่านเขา้ร่วม

การอบรมซึ@ งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื@อเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจัดให้มีโครงการสําหรับพัฒนาผูบ้ริหาร 

เพื@อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงาน 

 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที@ของประธานเจ้าหน้าที@บริหารและผูบ้ริหาร 

ที@สําคญัทุกปี เพื@อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพฒันาขีดความสามารถเพื@อเพิ@มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

 

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมที@ก่อให้เกิด

ประโยชน์ร่วมกันทัRงบริษัทลูกค้า คู่ค้า ผูที้@เกี@ยวข้อง รวมทัRงรับผิดชอบต่อสังคมและสิ@งแวดล้อม โดยบริษทัคาํนึงถึงการพัฒนา

คุณภาพของการให้บริการ   การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  การคาํนึงถึงสิ@ งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด  

ทัRงนีR เพื@อสร้างความสมดุลระหว่างผลกาํไรทางธุรกิจและการตอบแทนสู่สังคม  

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู ้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผูมี้ 

ส่วนได้เสียภายนอก ทัRงนีR  เพื@อสร้างความเข้าใจอนัดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษทั และผูมี้ส่วนได้เสีย อนัจะเป็นประโยชน์ 

ต่อการดาํเนินธุรกิจและสร้างความเชื@อมั@นรวมทัRงเพิ@มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั ในระยะยาว บริษทัจึงได้มีการ

กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ดงันีR  

    ผู้ถือหุ้น : บริษทัมุ่งมั@นที@จะดาํเนินธุรกิจเพื@อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผูถ้ือหุ้นโดยรวม  

ด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  ความซื@อสัตย์สุจริต  

และเป็นธรรมต่อผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย  โดยคํานึงถึงผลการดําเนินงานที@ ดี   

มีการเจริญเติบโตอย่างมั@นคง และคงไวซึ้@งความสามารถในการแข่งขนั 

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited63



    พนักงาน : บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของพนักงานทุกคนในบริษทัซึ@ งจะมีส่วนร่วมในการขบัเคลื@อน 

ให้บริษัท สามารถพัฒนาการดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษัทจึงมุ่งเน้นการพฒันา

ศกัยภาพ และความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื@อง ตลอดจนปลูกฝัง

ทัศนคติและจิตสํานึกที@ดี รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที@เหมาะสมตามความรูค้วามสามารถ

ของพนกังานแต่ละคน และสามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัที@ประกอบธุรกิจเดียวกนั  

    ลูกค้า : บริษทัเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้โดยเน้นการจัดหาสินค้า  และ/หรือผลิตสินคา้ที@มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน การรักษาความลบั 

ของลูกค้า  นอกจากนีR  บริษัทย ังให้ความสําคัญต่อการกําหนดราคาขาย  และเงื@อนไข 

ที@เหมาะสมให้แก่ลูกคา้อย่างเท่าเทียม 

    คู่ค้าและเจ้าหนีQ  :  บริษัทได้ปฏิบั ติ ต่อ คู่ค้ า  และ เจ้ าหนีR อย่ า ง เ ป็นธรรม  เสมอภาค  มีคว ามซื@ อสัตย ์

ในการดําเนินธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ  รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า  และเจ้าหนีR   

รวมถึงมีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามเงื@อนไขทางการค้า  และ/หรือ

ข้อตกลงตามสัญญาที@ทาํร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื@อพฒันาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที@ก่อให้เกิด

ประโยชน์ของทัRงสองฝ่าย 

    คู่แข่ง  :  บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที@ดี และกฎหมายที@กาํหนดไว ้รักษาบรรทัดฐาน

ของขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั และหลีกเลี@ยงวิธีการไม่สุจริตเพื@อทาํลายคู่แข่ง 

    ชุมชนและสังคม  :  บริษัทเน้นการปลูกฝังจิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึRนในบริษัท 

อย่างต่อเนื@อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที@ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  และไม่กระทาํ

การใดๆ ที@ขดัหรือผิดกฎหมาย 

    สิFงแวดล้อม  : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที@เกี@ยวข้องกับสิ@ งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

และให้ความสําคญักับการควบคุมผลกระทบต่อสิ@งแวดล้อมอย่างต่อเนื@อง บริษทัมีนโยบาย 

ที@ให้การสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ที@เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามยั และสิ@งแวดล้อม ตลอดจน

รักษาสภาพแวดล้อมในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต และทรัพยสิ์นของพนักงาน 

อยู่เสมอ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกํากับดูแล  และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร 

ที@สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท รวมทัRงดูแลให้มีการทําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ@มโอกาศทางธุรกิจ  

และพฒันาการดาํเนินงาน การบริหารความเสี@ยง เพื@อให้บริษทัสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

 

หลักปฏิบัติ 6 : ระบบการบริหารความเสีFยงและการควบคุมภายในทีFเหมาะสม  

 คณะกรรมการบริษทั มีการกาํหนดนโยบายจัดให้มีระบบควบคุมภายในที@ครอบคลุมทุกด้านทัRงด้านการเงิน 

และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคบั และระเบียบที@เกี@ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล 

ที@มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทั อยู่เสมอ จัดให้มีการกาํหนดขัRนตอนของอาํนาจอนุมติั  

และความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนักงานที@มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลซึ@ งกนัและกัน กาํหนดระเบียบการปฏิบัติงาน 
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อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัมีการว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในภายนอก ทาํหน้าที@ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 

ให้เป็นไปตามระเบียบที@วางไว  ้รวมทัRงประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ  

ในบริษทั 

 บริษัทมีการแต่งตัRงคณะทํางานบริหารความเสี@ ยงเพื@อทําหน้าที@ในการวิ เคราะห์ความเสี@ยงที@อาจเกิดขึRน   

และนาํเสนอมาตรการบริหารความเสี@ยงเพื@อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั และกาํกบัดูแลการบริหารความเสี@ยง

ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี@ยงที@กาํหนด  

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั@น โดยให้กําหนดเป็นนโยบายที@ชัดเจน 

และสื@อสารให้ผูที้@เกี@ยวข้องทราบและยึดถือปฏิบัติตาม และไดก้าํหนดนโยบายในการแจง้เบาะแสและข้อร้องเรียนเพื@อเป็นกลไก

ในการกาํกบัดูแลให้ผูที้@เกี@ยวขอ้งปฏิบติัตามนโยบายต่างๆ ที@กาํหนดขึRนที@เกี@ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการอีกดว้ย 

 บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี@ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย จริยธรรม 

และจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมที@อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั@นของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานในองค์กร  

โดยจัดช่องทางการสื@อสารที@หลากหลายเพื@อเปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

มายงับริษทั ได้สะดวกและเหมาะสม โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื@องที@ตอ้งการแจ้ง พร้อมชื@อ 

ที@อยู่ หมายเลขโทรศพัท์ที@สามารถติดต่อได ้ส่งมายงัช่องทางการรับเรื@องตามที@บริษทักาํหนด  

 

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชืFอถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั@นที@จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที@ เกี@ยวข้องกับ 

การเปิดเผยข้อมูล  โดยบริษัทจะให้ความสําคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  และโปร่งใสทัRงข้อมูลของบริษัท  

ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทั@วไปที@มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน เพื@อให้ผูที้@เกี@ยวขอ้งทัRงหมดไดร้ับทราบขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนั  

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานประจาํปี (แบบ 56-2)  แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษทั  และสารสนเทศทางการเงินที@ปรากฏในรายงานประจาํปี (แบบ 56-2)  

การจัดทาํรายงานทางการเงินเป็นการจัดทาํตามมาตรฐานการบัญชีที@รับรองโดยทั@วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที@เหมาะสม 

และถือปฏิบัติสมํ@าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมัดระวงัในการจดัทาํ รวมทัRงกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลเกี@ยวกับคุณภาพ 

ของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้ห้ความ เห็นต่อคณะกรรมการบริษทั 

 นอกจากนีR  คณะกรรมการบริษทัยงัให้ความสําคญัเกี@ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน กิจการ และความสามารถ 

ในการชําระหนีR ของบริษัท โดยฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจํา 

อย่างสมํ@าเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส  

 ภายหลังจากที@บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  

บริษัทจะทําการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ต่อผู ้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื@อการเผยแพร่ข้อมูล 

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซด์ของบริษทั  

 อีกทัRงมอบหมายให้ นายสมชาย วงศร์ัศมี ประธานเจา้หน้าที@สายบญัชีและการเงิน ทาํหน้าที@ติดต่อ และให้ขอ้มูล

กับผู ้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย ์หรือหน่วยงานที@เกี@ยวข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ ซึ@ งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูล 

ที@ถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงต่อความเป็นจริง 
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หลักปฏิบัติ 8  : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสืFอสารกับผู้ถือหุ้น 

บริษทัให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูถ้ือหุ้นโดยไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ือหุ้น 

นอกเหนือจากสิทธิพืRนฐานของผูถ้ือหุ้น เช่น สิทธิในการซืRอ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยที์@ตนถืออยู่ สิทธิในการไดร้ับส่วนแบ่งผลกาํไร

จากบริษัทสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู ้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัท 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกนั เพื@อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื@อง คณะกรรมการบริษทั จึงกาํหนด

นโยบายดงันีR  

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ้นเพื@อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื@ องที@สําคัญตามที@กฎหมาย

กาํหนด หรือเรื@องที@อาจมีกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

2. บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัRงข้อมูลประกอบการประชุมให้ผู ้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อน 

การประชุมตามระยะเวลาที@กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที@เกี@ยวข้องกําหนด เพื@อเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้น 

ได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวนัประชุมผู ้ถือหุ้น รวมทัRงบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่งคําถาม

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคําถามและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าว 

บน website ของบริษทั และจะรวบรวมเพื@อนาํคาํถามที@สําคญัไปสอบถามในที@ประชุมต่อไป 

3. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื@อบุคคลเพื@อพิจารณาเลือกตัRงเป็นกรรมการ 

หรือเสนอวาระการประชุมเพิ@มเติมได้ก่อนการประชุมผู ้ถือหุ้น โดยจะกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ที@ชัดเจน 

และเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจง้เหตุผลที@ไม่นาํขอ้เสนอวาระการประชุม

ของผูถ้ือหุ้นบรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษทัต่อที@ประชุมผูถ้ือหุ้นในครัR งนัRนๆ 

4. ในกรณีที@ผู ้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทจะอํานวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ้น 

ที@ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู ้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ@ ง  

หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผูร้ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู ้ถือหุ้น

ดงักล่าว โดยจะแจง้รายชื@อพร้อมขอ้มูลของกรรมการอิสระดังกล่าวไวใ้นหนงัสือนัดประชุมผูถ้ือหุ้น 

5. ในกรณีที@บริษัท มีผูถ้ือหุ้นต่างชาติ บริษัทจะจัดทําหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุม 

ทัRงฉบบัเป็นภาษาองักฤษ และจดัส่งให้กบัผูถ้ือหุ้นต่างชาติพร้อมกบัการจดัส่งฉบับภาษาไทย 

6. เพิ@มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถ้ือหุ้นผ่านทาง website ของบริษทัจะดาํเนินการให้มีการเผยแพร่

หนังสือเชิญประชุมผูถ้ือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วนัก่อนวนัประชุม เพื@อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

ขอ้มูลระเบียบวาระการประชุมไดอ้ย่างสะดวกและครบถว้น  

7. บริษทัจะอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทัRงในเรื@องสถานที@ 

และเวลาที@เหมาะสม 

8. ในการประชุมผู ้ถือหุ้น จะดําเนินการประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยจะพิจารณา 

และลงคะแนนเรียงตามลําดับวาระที@กําหนดไว้ ไม่เปลี@ยนแปลงข้อมูลที@เป็นสาระสําคัญ หรือเพิ@มวาระ 

การประชุมโดยไม่จาํเป็น และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น 

และขอ้เสนอแนะต่างๆ 
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9. บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในวาระที@สําคัญ และจัดให้มีบุคคลที@เป็นอิสระ อาทิเช่น ผู ้สอบบัญชีภายนอก  

ที@ปรึกษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสียงในที@การประชุม 

10. บริษทัจะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่าน และผูบ้ริหารที@เกี@ยวขอ้งเข้าร่วมประชุมเพื@อตอบขอ้ซักถามจากผูถ้ือหุ้น

โดยพร้อมเพรียงกนั 

11. จดบนัทึกรายงานการประชุมให้ครบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกรายชื@อกรรมการและผูบ้ริหาร 

ที@เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน และนับคะแนน มติที@ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถาม 

และข้อคิดเห็นที@สําคญัไว้ในรายงานการประชุมเพื@อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จภายใน  

14 วัน นับแต่วนัที@มีการประชุมผู ้ถือหุ้น นอกจากนีR  บริษัทจะจัดให้มีการบันทึกวีดีทัศน์ภาพการประชุม 

เพื@อเก็บรักษาไวอ้้างอิง และภายหลงัจากที@บริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทัจะนําส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยงัตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

หรือหน่วยงานที@เกี@ยวข้องภายในเวลาที@กาํหนด รวมถึงนํารายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นเผยแพร่ใน website  

ของบริษทั เพื@อให้ผูถ้ือหุ้นไดพ้ิจารณา 

 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการของบริษัท  ประกอบด้วย คณะกรรมการทัR งสิR น  3 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการบริหาร ซึ@ งมีคุณสมบติัครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที@เกี@ยวข้อง ทัRงนีR  ขอบเขตอาํนาจหน้าที@ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท  

มีดงันีR  

คณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีFของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการมีอํานาจ  หน้ าที@ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดําเนิ นกิ จการของบริษัท  

ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ข้อบังคบัของบริษัท  ตลอดจนมติของที@ประชุมผูถ้ือหุ้น ด้วยความซื@อสัตยสุ์จริต  

และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

2. จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ  วันสิRนสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ@ งผู ้สอบบัญชี 

ไดต้รวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อที@ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื@อพิจารณาและอนุมติั 

3. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดําเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมกํากับดูแล 

(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ที@กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. พิจารณาทบทวน  ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดําเนินธุรกิจ ของบริษัทที@ เสนอ 

โดยฝ่ายบริหาร 

5. ติดตามการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื@อง 

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited67



6. ดําเนินการให้บริษัท  มีระบบงานบัญชีที@ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และจัดให้มีการรายงานทางการเงิน  

และการสอบบัญชีที@ เชื@อถือได้ รวมทัR งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที@ เพียงพอ 

และเหมาะสม 

7. พิจารณากาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี@ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัRงองคก์ร และกาํกับดูแลให้มีระบบ

หรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี@ ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื@อลดผลกระทบต่อธุรกิจ 

ของบริษทัอย่างเหมาะสม 

8. พิจารณากําหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอํานาจในการแต่งตัRงคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที@บริหาร 

 และคณะอนุกรรมการชุดอื@นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที@ของบุคคลดังกล่าว  

ทัR งนีR  การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้ าที@ ที@ กําหนดนัR นต้องไม่ มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจที@ทําให้ 

คณะกรรมการชุดย่อย  ประธานเจ้าหน้าที@บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ 

รายการที@อาจมีความขัดแยง้มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื@นใดทาํกับบริษทั  หรือบริษทัย่อย (ถ้ามี) ยกเว้น 

เป็นการอนุมติัรายการที@เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที@คณะกรรมการพิจารณา และอนุมติัไวแ้ลว้ 

9. จัดทํารายงานประจําปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทํา และการเปิดเผยงบการเงิน เพื@อแสดงถึง 

ฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานในรอบปีที@ผ่านมา และนาํเสนอต่อที@ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื@อพิจารณา และอนุมติั 

10. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ@ งหรือหลายคนหรือบุคคลอื@นใดปฏิบัติการอย่างหนึ@ งอย่างใด 

แทนคณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื@อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจ 

ตามที@คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที@คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ@งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปลี@ยนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนัRนๆ ไดเ้มื@อเห็นสมควร 

ทัRงนีR  การมอบอํานาจนัR นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจที@ทําให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณา และอนุมัติ 

รายการที@ตนหรือบุคคลที@อาจมีความขัดแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื@นใดที@จะทาํขึRน 

กบับริษทั หรือบริษทัย่อย (ถา้มี) ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และ/หรือประกาศอื@นใดของหน่วยงานที@ เกี@ ยวข้อง เว ้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที@ เป็นไปตามนโยบาย  และหลักเกณฑ์ 

ที@คณะกรรมการพจิารณา และอนุมติัไวแ้ลว้ 

การประเมินตนของคณะกรรมการ 

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที@ของคณะกรรมการบริษัท  

และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัR ง เพื@อช่วยให้กรรมการของบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน 

ผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆในระหว่างปีที@ผ่านมา อนัจะช่วยให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึRน  

เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน  และยงัเป็นการช่วยปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท 

กบัฝ่ายจัดการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการประเมินผลการปฏิบติังาน

ของคณะกรรมการทัRงคณะ และการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง 

กระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการ 

รายงานประจ�าปี 2562 Annual Report 201968



เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยที@ตน

ดํารงตําแหน่ง เมื@อได้รับคืนใบประเมินครบถ้วนแล้วเลขานุการบริษัทจะเป็นผู ้ส รุปผลและนําเสนอผลการประเมิน 

ต่อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื@อพิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที@ผ่านมา และรายงานผลการประเมินปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวรวมทัRงผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัเพื@อพิจารณาต่อไป 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัQงคณะประกอบด้วย 

1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการที@มีผลทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ  

ได้แก่  จํานวนกรรมการว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท  ความรู้และประสบการณ์ 

ของคณะกรรมการ นิยามกรรมการอิสระ จาํนวนคณะกรรมการอิสระ คุณสมบติั และการแต่งตัRงเลขานุการบริษทั เป็นตน้ 

2. การดําเนินการในเรื@ องที@ทําให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที@ ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ได้แก่ ความเหมาะสมของเวลาที@ใชใ้นการประชุมคณะกรรมการ การไดร้ับเอกสารประกอบการประชุมและมีเวลาได้ศึกษา

ขอ้มูลอย่างเพียงพอ บรรยากาศในห้องประชุม เป็นตน้ 

3. บทบาทหน้าที@และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการให้ความสําคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน  

และปฏิบัติในเรื@องต่างๆ ที@สําคญัของบริษทัอย่างเพียงพอ ไดแ้ก ่การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงาน

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั รายการที@มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเกี@ยวโยง การจัดการความเสี@ยง นโยบายการแจ้ง

เบาะแส การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เป็นตน้ 

4. เรื@องอื@นๆ อาทิ การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

เป็นตน้  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคลประกอบด้วย 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที@ มีผลทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ  

ไดแ้ก ่คุณสมบติั ความรู ้และประสบการณ์ที@เหมาะสมกบัธุรกิจ และความรู้ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที@ดี 

2. การดําเนินการในเรื@ องที@ทําให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที@ ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ได้แก่ ได้ศึกษาเอกสาร และข้อมูลก่อนการประชุม ได้ให้ความเห็นที@เป็นประโยชน์ต่อที@ประชุมอย่างเหมาะสม ได้งดเว้น 

การเขา้ร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที@ตนเองมีส่วนไดส่้วนเสีย เป็นตน้ 

3. บทบาทหน้าที@ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แก่ ได้ปฏิบัติหน้าที@ของคณะกรรมการตามที@กฎหมาย 

กฎเกณฑ์ และกฎบัตรไดก้ําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที@ให้บริษัท ไม่แทรกแซงการทํางาน 

ของฝ่ายจดัการการควบคุม และติดตามการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการอย่างเหมาะสม เป็นตน้  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายคณะและรายบุคคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 

 0 = ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ@งหรือไม่มีการดาํเนินการในเรื@องนัRน 

 1 = ไม่เห็นดว้ยหรือมีการดาํเนินการในเรื@องนัRนเล็กน้อย 

 2 = เห็นดว้ยหรือมีการดาํเนินการในเรื@องนัRนพอสมควร 

 3 =  เห็นดว้ยค่อนขา้งมากหรือมีการดาํเนินการในเรื@องนัRนดี 

 4 = เห็นดว้ยอย่างมากหรือมีการดาํเนินในเรื@องนัRนอย่างดีเยี@ยม 

นอกจากนีRยงัมีช่องว่างให้กรรมการไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ@มเติม 

กระบวนการและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการ 

เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยที@ตน

ดํารงตําแหน่ง เมื@อได้รับคืนใบประเมินครบถ้วนแล้วเลขานุการบริษัทจะเป็นผู ้สรุปผลและนําเสนอผลการประเมิน 

ต่อคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื@อพิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที@ผ่านมา และรายงานผลการประเมินปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวรวมทัRงผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัเพื@อพิจารณาต่อไป 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัQงคณะประกอบด้วย 

1. โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการที@มีผลทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ  

ได้แก่  จํานวนกรรมการว่า มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท  ความรู้และประสบการณ ์

ของคณะกรรมการ นิยามกรรมการอิสระ จาํนวนคณะกรรมการอิสระ คุณสมบติั และการแต่งตัRงเลขานุการบริษทั เป็นตน้ 

2. การดําเนินการในเรื@ องที@ทําให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที@ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ได้แก่ ความเหมาะสมของเวลาที@ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ การไดร้ับเอกสารประกอบการประชุมและมีเวลาได้ศึกษา

ขอ้มูลอย่างเพียงพอ บรรยากาศในห้องประชุม เป็นตน้ 

3. บทบาทหน้าที@และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการให้ความสําคญั ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน  

และปฏิบติัในเรื@องต่างๆ ที@สําคญัของบริษทัอย่างเพียงพอ ไดแ้ก ่การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงาน

การดาํเนินธุรกิจของบริษทั รายการที@มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการเกี@ยวโยง การจัดการความเสี@ยง นโยบายการแจง้

เบาะแส การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เป็นตน้ 

4. เรื@องอื@นๆ อาทิ การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

เป็นตน้  

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคลประกอบด้วย 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการที@ มีผลทําให้การทํางานของคณะกรรมการมีประสิท ธิภาพ  

ไดแ้ก ่คุณสมบติั ความรู ้และประสบการณ์ที@เหมาะสมกบัธุรกิจ และความรู้ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที@ดี 

2. การดําเนินการในเรื@ องที@ทําให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที@ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ได้แก่ ได้ศึกษาเอกสาร และข้อมูลก่อนการประชุม ได้ให้ความเห็นที@เป็นประโยชน์ต่อที@ประชุมอย่างเหมาะสม ได้งดเว้น 

การเขา้ร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที@ตนเองมีส่วนไดส่้วนเสีย เป็นตน้ 

3. บทบาทหน้าที@ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้แก่ ได้ปฏิบัติหน้าที@ของคณะกรรมการตามที@กฎหมาย 

กฎเกณฑ์ และกฎบัตรได้กําหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที@ให้บริษทั ไม่แทรกแซงการทาํงาน 

ของฝ่ายจดัการการควบคุม และติดตามการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการอย่างเหมาะสม เป็นตน้  

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายคณะและรายบุคคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 

 0 = ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ@งหรือไม่มีการดาํเนินการในเรื@องนัRน 

 1 = ไม่เห็นดว้ยหรือมีการดาํเนินการในเรื@องนัRนเล็กน้อย 

 2 = เห็นดว้ยหรือมีการดาํเนินการในเรื@องนัRนพอสมควร 

 3 =  เห็นดว้ยค่อนขา้งมากหรือมีการดาํเนินการในเรื@องนัRนดี 

 4 = เห็นดว้ยอย่างมากหรือมีการดาํเนินในเรื@องนัRนอย่างดีเยี@ยม 

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited69



การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน ผลการประเมิน (ร้อยละ)การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษทั  

      1. คณะกรรมการบริษทั (ทัRงคณะ) 96.58 

      2. คณะกรรมการบริษทั (รายบุคคล) 97.40 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีFของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

ที@เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งตัRง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื@นใดที@รับผิดชอบเกี@ยวกับ

การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ์ 

และกฎหมายที@เกี@ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัRงบุคคลซึ@ งมีความเป็นอิสระเพื@อทําหน้าที@เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัRงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครัR ง 

5. พิจารณารายการที@เกี@ยวโยงกนัหรือรายการที@อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ทัRงนีR  เพื@อให้มั@นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ@ งรายงานดังกล่าว 

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปนีR  

(ก) ความเห็นเกี@ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที@เชื@อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเกี@ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเกี@ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายที@เกี@ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเกี@ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกี@ยวกบัรายการที@อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที@คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบติัหน้าที@ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื@นที@ เ ห็นว่าผู ้ถือ หุ้นและผู ้ลงทุนทั@วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที@และความรับผิดชอบ 

ที@ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอื@นใดตามที@คณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษทั  

      1. คณะกรรมการบริษทั (ทัRงคณะ) 96.58 

      2. คณะกรรมการบริษทั (รายบุคคล) 97.40 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีFของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  

ที@เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งตัRง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื@นใดที@รับผิดชอบเกี@ยวกับ

การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย  ์ 

และกฎหมายที@เกี@ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัRงบุคคลซึ@ งมีความเป็นอิสระเพื@อทําหน้าที@เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัRงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครัR ง 

5. พิจารณารายการที@เกี@ยวโยงกนัหรือรายการที@อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์ทัRงนีR  เพื@อให้มั@นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ@ งรายงานดังกล่าว 

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อยดงัต่อไปนีR  

(ก) ความเห็นเกี@ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที@เชื@อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเกี@ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเกี@ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

หรือกฎหมายที@เกี@ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเกี@ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกี@ยวกบัรายการที@อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที@คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบติัหน้าที@ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื@นที@ เ ห็นว่าผู ้ถือ หุ้นและผู ้ลงทุนทั@วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที@และความรับผิดชอบ 

ที@ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอื@นใดตามที@คณะกรรมการของบริษทั มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การประเมนิผลการปฏิบัตงิาน ผลการประเมิน (ร้อยละ)

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะประกอบด้วย 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม ทาํให้การทาํงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีประสิทธิภาพ ได้แก่ จาํนวนกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที@ 

กรรมการอิสระในคณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนที@ เหมาะสม กระบวนการสรรหาบุคคลที@ มีคุณสมบัติเหมาะสม 

มาเป็นกรรมการตรวจสอบ มีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ@ง เป็นตน้  

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํเนินการเพื@อให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที@ในการประชุมได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ได้รับทราบกาํหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปีล่วงหน้า จาํนวนครัR งของการประชุม 

มีความเหมาะสม การประชุมแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม ไดร้ับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษาขอ้มูล 

บรรยากาศในการประชุมเอืRออาํนวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ กรรมการผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วม 

ในการตดัสินใจการทาํรายการ เป็นตน้ 

3. บทบาทหน้าที@และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสําคัญใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวน  

และปฏิบติัตามอย่างเพียงพอ คือ สอบทานให้บริษทัมีงบการเงินที@ถูกต้อง และน่าเชื@อถือ สอบทานให้บริษทัดาํเนินการตามกฎหมาย

และกฎระเบียบให้ถูกต้องสอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในที@ดี พิจารณารายการเกี@ยวโยง และรายการที@มีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ ให้ความเห็นในการแต่งตัRง ถอดถอนฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัRง  

ถอดถอน  และเสนอค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี ดําเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการดําเนินการรับเรื@ องร้องเรียน 

ไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นตน้ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายคณะและรายบุคคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 

 0 = ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ@งหรือไม่มีการดาํเนินการในเรื@องนัRน 

 1 = ไม่เห็นดว้ยหรือมีการดาํเนินการในเรื@องนัRนเล็กน้อย 

 2 = เห็นดว้ยหรือมีการดาํเนินการในเรื@องนัRนพอสมควร 

 3 =  เห็นดว้ยค่อนขา้งมากหรือมีการดาํเนินการในเรื@องนัRนดี 

 4 = เห็นดว้ยอย่างมากหรือมีการดาํเนินในเรื@องนัRนอย่างดีเยี@ยม 

นอกจากนีRยงัมีช่องว่างให้กรรมการไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ@มเติม 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
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ของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. ควบคุม กาํกับดูแล และติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดาํเนินธุรกิจ  

กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที@กาํหนดไว  ้และอาํนาจบริหารต่างๆ ตามที@ไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั  

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเอืRอต่อสภาพธุรกิจ  
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3. พิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานที@เป็นธุรกรรมปกติธุรกจิของบริษทั  เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณ

ที@ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  เป็นต้น โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอํานาจอนุมัติ 

ที@ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

4. พิจารณาผลกําไร และขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจาํปีเพื@อเสนอ

คณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

5. นาํเสนอโครงสร้างองคก์รที@เหมาะสมกบัการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมติั  

6. ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจให้บุคคลอื@นใดหนึ@ งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ@ งอย่างใด โดยอยู่ภายใต ้

การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอาํนาจเพื@อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจตามที@คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที@คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ@ งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปลี@ยนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลที@ไดร้ับมอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจนัRนๆ ไดต้ามที@เห็นสมควร 

7. ปฏิบติัหน้าที@อื@นๆ ตามที@คณะกรรมการบริษทั มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 ทัR งนีR  การมอบหมายอํานาจหน้ าที@  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัR น  จะไม่มีลักษณะ 

เป็นการมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที@ทําให้ผู ้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที@ตน 

หรือบุคคลที@อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และ/หรือหน่วยงานที@เกี@ยวข้องกาํหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื@นใดกบับริษทั หรือบริษทัย่อย 

และ/หรือบริษัทที@เกี@ยวข้อง (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารไม่มีอาํนาจอนุมัติการดาํเนินการในเรื@องดังกล่าว โดยเรื@องดังกล่าว

จะต้องเสนอต่อที@ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที@ประชุมผูถ้ือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื@ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติ 

รายการที@เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื@อนไขการค้าปกติซึ@ งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที@เกี@ยวขอ้งกาํหนด 

ประธานเจ้าหน้าทีFบริหาร 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีFของประธานเจ้าหน้าทีFบริหาร 

1. ควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจาํวนัของบริษทั 

2. จัดทํานโยบาย  แผนธุรกิ จ  รวมถึ งกลยุท ธ์ทางธุรกิ จ  และงบประมาณประจํา ปีของบ ริษัท   เพื@ อ เสนอต่อ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั เพื@อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

3. กาํกับดูแลการดาํเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที@ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการของบริษทั รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้เป็นไปตาม

นโยบายที@กาํหนด และสอดคลอ้งกับหลกัธรรมาภิบาลที@ดี และมีหน้าที@รายงานผลการดาํเนินงานการบริหารจัดการ 

รวมถึงความคืบหน้าในการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 

4. พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที@เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที@ได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการบริษัท  โดยวงเงินสําหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที@กําหนดไว้ในตารางอํานาจอนุมัติที@ผ่าน 

รายงานประจ�าปี 2562 Annual Report 201972



การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจาํปีที@ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

รวมถึงการเขา้ทาํสัญญาต่างๆ ที@เกี@ยวขอ้งกบัเรื@องดงักล่าว 

5. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ตามงบประมาณที@ได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการบริษทั และเป็นไปตามอาํนาจอนุมติัที@ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้  

6. มีอาํนาจในการอนุมติัอตัรากาํลงัคน การกาํหนดอตัราจา้ง ค่าตอบแทน และโบนสั การประเมินผลงาน และการแต่งตัRง

โยกยา้ยพนกังาน สําหรับพนกังานตามระดบัที@ไดร้ับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

7. มีอํานาจออกคําสั@ง ระเบียบ  ประกาศ และบันทึกต่างๆ  เพื@อให้การดําเนินงานของบริษัท  เป็นไปตามนโยบาย  

และเพื@อผลประโยชน์ของบริษทั รวมถึงเพื@อรักษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

8. มีอาํนาจแต่งตัRงคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดต่างๆ เพื@อประโยชน์ และประสิทธิภาพการจัดการที@ดี โปร่งใส  

และมีอํานาจในการมอบอาํนาจให้บุคคลอื@นใดหนึ@ งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ@ งอย่างใดโดยอยู่ภายใต ้

การควบคุมของประธานเจา้หน้าที@บริหาร หรืออาจมอบอาํนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจตามที@ประธานเจ้าหน้าที@บริหาร

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที@เห็นสมควร ซึ@ งประธานเจ้าหน้าที@บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี@ยนแปลง  

หรือแกไ้ขบุคคลที@ไดร้ับมอบอาํนาจ หรือการมอบอาํนาจนัRนๆ ไดต้ามที@เห็นสมควร 

9. ปฏิบติัหน้าที@อื@นๆ ตามที@ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั 

ทัRงนีR  ในการดําเนินการเรื@ องใดที@ประธานเจ้าหน้าที@บริหาร หรือผู ้รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าที@บริหาร  

หรือบุคคลที@อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

และ/หรือหน่วยงานที@เกี@ยวขอ้งกาํหนด)  มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทั และ/หรือบริษทัย่อย 

และ/หรือบริษทัที@เกี@ยวข้อง (ถ้ามี) ประธานเจา้หน้าที@บริหารไม่มีอาํนาจอนุมัติการดาํเนินการในเรื@องดังกล่าว โดยเรื@องดงักล่าว

จะต้องเสนอต่อที@ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที@ประชุมผู ้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื@ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติ 

รายการที@ เป็น ไปตามธุรกิจปกติ และเงื@อนไขการค้าปกติซึ@ งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน  และ/หรือ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที@เกี@ยวขอ้งกาํหนด 

การสรรหาและแต่งตัQงกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

การคดัเลือกบุคคลที@จะแต่งตัRงเป็นกรรมการของบริษัท จะกระทําผ่านการประชุมผู ้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษทั 

จะเป็นผู ้พิจารณาคดัเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที@กฎหมายกาํหนด เนื@องจากบริษัทยงัไม่มี

คณะกรรมการสรรหาคดัเลือกบุคคลที@จะดาํรงตาํแหน่งดังกล่าว จากนัRนที@ประชุมผูถ้ือหุ้นจะทาํการคดัเลือกกรรมการตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการที@กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

องค์ประกอบและการแต่งตัQงคณะกรรมการบริษัท  

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตัRง ถอดถอน หรือพน้จากตาํแหน่งกรรมการของบริษทันัRน ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบริษทั ซึ@งสามารถสรุปเป็นสาระสําคญัไดด้งันีR  

1. ผูถ้ือหุ้นเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัแต่งตัRงกรรมการบริษทั  

2. คณะกรรมการของบริษทัประกอบด้วยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ@งหนึ@ งของจาํนวน

กรรมการทัRงหมดตอ้งมีถิ@นที@อยู่ในราชอาณาจกัรและตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายกาํหนด 
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3. บริษัท มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที@บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื@อให้เกิดความ ชัดเจน 

ในดา้นความรับผิดชอบระหว่างการกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการบริหารงานประจาํ 

4. โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระในจาํนวนที@เหมาะสมกับการกาํกับดูแลกิจการ โดยต้องมีจาํนวน

ไม่น้ อยกว่ า  1 ใน  3 ของจําน วนกรรมการทัR งคณะ  แ ต่ต้ องไม่น้ อยกว่ า  3 คน  ซึ@ งเป็ นไปตามข้อกําหนด 

ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. การแต่งตัRงกรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษทั  และกฎหมายที@เกี@ยวข้อง ทัRงนีR  จะต้องมีความโปร่งใส่ และชัดเจน 

ในการสรรหากรรมการ และในการพิจารณาควรจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ 

ของบุคคลนัRนๆ โดยมีรายละเอียดที@เพียงพอเพื@อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ือหุ้น 

6. กรรมการที@พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกได ้

 
องค์ประกอบและการแต่งตัQงกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบืRองต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที@จะมาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระ  

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที@เกี@ยวขอ้ง นอกจากนีR  

คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทาํงาน และความเหมาะสมด้านอื@นๆ 

ประกอบกัน จากนัRนจะนําเสนอต่อที@ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื@อพิจารณาแต่งตัRงเป็นกรรมการของบริษทั ต่อไป ทัRงนีR  บริษทั มีนโยบาย 

ในการแต่งตัRงกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัRงหมด และตอ้งมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 

คุณสมบติัของกรรมการอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นที@มีสิทธิออกเสียงทัRงหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

หรือนิติบุคคลของบุคคลที@อาจมีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุ้นที@ถือโดยผูที้@เกี@ยวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที@มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ที@ปรึกษาที@ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที@อาจมีความขดัแยง้  

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที@ยื@นคาํขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลที@มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที@เป็นบิดามารดา คู่สมรส 

พี@น้อง และบุตร  รวมทัRงคู่สมรสของบุตร ของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อํานาจควบคุม หรือบุคคลที@จะได้รับ 

การเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที@อาจมีความขดัแยง้  

ในลกัษณะที@อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัRงไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ@ งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูที้@มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที@อาจมีความขัดแย้ง เว ้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ก่อนวนัที@ยื@นคาํขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที@อาจมีความขดัแย้ง 

 และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ@ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู ้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู ้จดัการของสํานักงาน 
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สอบบัญชี ซึ@ งมีผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที@อาจมีความขดัแยง้สังกดัอยู่  

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที@ยื@นคาํขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ@งรวมถึงการให้บริการเป็นที@ปรึกษากฎหมายหรือที@ปรึกษาทางการเงิน 

ซึ@ งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที@อาจ 

มีความขัดแย้ง ทัR งนีR  ในกรณีที@ผู ้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

ซึ@งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนัRนด้วย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ 

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที@ยื@นคาํขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที@ได้รับการแต่งตัRงขึRนเพื@อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้ถือหุ้น 

ซึ@งเป็นผูที้@เกี@ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบริษทั  

8. ไม่ประกอบกิจการที@มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที@มีนัยกับกิจการของผู ้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย  

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที@มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที@มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที@ปรึกษา 

ที@ได้รับเงิน เดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ@ งของจํานวนหุ้นที@มีสิทธิออกเสียงทัR งหมดของบริษัทอื@น  

ซึ@งประกอบกิจการที@มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที@มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื@นใดที@ทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี@ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

องค์ประกอบและการแต่งตัQงคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูแ้ต่งตัRงคณะกรรมการตรวจสอบซึ@งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน  

โดยแต่งตัRงจากกรรมการอิสระของบริษทั ที@มีคุณสมบัติตามที@กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ

ข้อบังคับ  และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด นอกจากนีR  กรรมการอิสระที@ดํารงตําแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเพิ@มเติมดงันีR   

1. ไม่เป็นกรรมการที@ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่  

บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลที@อาจมีความขดัแยง้  

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที@เป็นบริษทัจดทะเบียน 

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที@จะสามารถทาํหน้าที@ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัRงนีR  ต้องมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างน้อยหนึ@ งคนที@มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที@จะสามารถทําหน้าที@ในการสอบทานความน่าเชื@อถือ 

ของงบการเงินได ้

ทัRงนีR  กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากบัวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัจะพิจารณาลงทุนในบริษทัที@มีวตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลกัของบริษทัหรือกิจการ 

ที@มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือกิจการที@สนับสนุนกิจการของบริษทัอนัจะทาํให้บริษทัมีผลประกอบการหรือผลกาํไรเพิ@มมากขึRน  

หรือลงทุนในธุรกิจที@เอืRอประโยชน์ (Synergy) ให้กบับริษทั โดยสามารถสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทั ให้มีความ

ครบวงจรมากยิ@งขึRน เพื@อเพิ@มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทั ทัRงนีR  คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื@น
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นอกเหนือจากธุรกิจหลกัหรือธุรกิจอื@นของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที@ มีศักยภาพ 

และการลงทุนดงักล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษทั และผูถ้ือหุ้นโดยรวม 

ในการกาํกับดูแลบริษทัย่อย และบริษทัร่วม บริษทัจะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารที@มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที@เหมาะสม 

กับการดําเนินธุรกิจเพื@อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัR นๆ  ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ในแต่ละบริษัท เพื@อกําหนดนโยบายที@สําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว  

ทัRงนีR  กรรมการซึ@ งเป็นตัวแทนของบริษทัจะต้องทาํหน้าที@ในการกาํกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ 

หรือดาํเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที@บริษทักําหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที@ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ 

ที@ประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัท ที@อนุมัติในเรื@ องที@สําคญัของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื@อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่บริษัทและเพื@อการเติบโตอย่างย ั@งยืนของบริษัท ทัRงนีR  การส่งตัวแทนของบริษทัเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย  

และ/หรือ บริษทัร่วม จะต้องไดร้ับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที@ประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยคาํนึงถึงความแหมาะสม 

ในแต่ละบริษทั 

การดูแลเรืFองการใช้ข้อมูลภายใน 

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน  และลูกจ้างของบริษัทนําความลับ  และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท  

ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื@อประโยชน์แก่บุคคลอื@นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

และไม่ว่าจะไดร้ับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร  พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั รวมถึงคู่สมรสหรือผู ้ที@อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา  

บุตร ที@ ย ังไม่บรรลุ นิ ติภาวะ  และนิ ติ บุ คคลที@ เกี@ ยวข้องของบุคคลดังกล่ าว  ใช้ข้อ มูลภ ายในของบริษัท  

ที@มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี@ยนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ซึ@ งยงัมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื@อทาํการ 

ซืR อ ขาย เสนอซืR อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื@นซืR อ  ขาย เสนอซืR อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก่อนที@ข้อมูลนัRนจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทาํดังกล่าวจะกระทํา 

เพื@อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู ้อื@น  หรือเพื@อให้ผูอ้ื@นกระทําดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู ้ใดฝ่าฝืน 

จะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินยัของบริษทั 

3. บริษทัได้ดาํเนินการแจง้ให้ผูบ้ริหารเข้าใจ และรับทราบภาระหน้าที@ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์นบริษทั 

ของตนเอง คู่สมรสหรือผู ้ที@อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที@ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที@เกี@ยวข้อง 

ของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนการรายงานการเปลี@ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์(ฉบบัที@ 5) พ.ศ. 2559 

4. บริษัทได้กําหนดมิให้กรรมการและผู ้บริหารของบริษัท  รวมถึงคู่สมรสหรือผู ้ที@อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา  

บุตรที@ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที@เกี@ยวขอ้งของบุคคลดงักล่าว ซืRอขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงระยะเวลา 

1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 

 ทัRงนีR  บริษทัจะแจง้ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัทราบเกี@ยวกบัขอ้กาํหนดขา้งตน้  
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการ

ประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูมี้ส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิGงแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ ซึG งบริษทัหวงัว่าการดาํเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกบัการ

เจริญเติบโตของบริษทัควบคู่กนัไปดว้ย ทัQงนีQบริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 7 ขอ้ ดงันีQ  

1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

  บริษทัประกอบธุรกิจโดยยึดถือความซืGอสัตย์สุจริต เป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายทีG

เกีGยวข้อง และปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามทีGขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม นอกจากนีQ  บริษทัยงัได้เคารพต่อสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ืGน โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายหรือขอ้กาํหนดเกีGยวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

อาทิ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีGมีลิขสิทธิY ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ 

  นอกจากนีQ  บริษทัยงัให้ความสาํคญัต่อการดาํเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลเพืGอความมัGนคงอย่างย ัGงยืน โดยมุ่งเน้นถึงเรืGอง

ความสัมพนัธ์ทีGดีกบัลูกคา้ และคู่คา้ทุกราย รวมถึงการให้ความสําคญักบัมาตรฐาน คุณภาพสินคา้ และการส่งมอบสินคา้ตามเวลา

ทีGกาํหนด 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั>น 

  บริษทัมีการบริหารกิจการบนพืQนฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัGนในหลกัการการกาํกับดูแลกิจการ และปฏิบัติ

ตามกฎหมายทีGเกีGยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัGน โดยกาํหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงาน ต้องไม่กระทาํการทุจริตคอร์รัปชัGนทัQงโดยทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอ การให้คาํมัGนสัญญา การขอ 

การเรียกร้อง การเรียกหรือรับผลประโยชน ์การให้ผลประโยชน์ การชักจูงสู่การกระทาํทีGผิดต่อกฎหมาย หรือการทาํลายความไวใ้จ 

หรือการกระทาํอืGนใดทีGเป็นการทุจริตคอร์รัปชัGน เป็นต้น เพืGอประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอืGน โดยระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

รวมทัQงติดประกาศให้พนักงานและผูบ้ริหารของบริษทัได้ทราบและยึดถือเป็นหลกัปฏิบัติโดยทัGวกัน ทัQงนีQ  ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ได้

เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)  

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

  บริษทัมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผูที้Gมีส่วนเกีGยวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีG 

เท่าเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขัQนพืQนฐาน และไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเรืGองของเชืQอชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ 

การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษทัเขา้ไปมีส่วนเกีGยวข้องกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นตน้   

  นอกจากนีQ  บริษทัยงัเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนกังานทุกคน โดยไม่นาํขอ้มูลส่วนตวัรวมถึง ประวติัการพยาบาล 

ประวติัครอบครัว และเงินเดือน ไปเปิดเผยกบัผูที้Gไม่เกีGยวขอ้ง เวน้แต่เป็นข้อมูลทีGจาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามข้อบังคบัทางกฎหมาย 
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อีกทัQงบริษัทได้หมัGนตรวจตรา เพืGอป้องกันเพืGอไม่ให้ธุรกิจของบริษทัมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทัQงทางตรง และ

ทางออ้ม โดยมีนโยบายให้พนกังานทุกคนสามารถร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสะการทุจริตภายในบริษทัได ้

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

  บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของแรงงานและพนักงานทุกคนทีGเกีGยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยถือว่า

พนักงานทุกคนเป็นปัจจัยทีGจะช่วยเพิGมมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่าง

ย ัGงยืนของบริษทัในอนาคต ทัQงนีQบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ดงันีQ  

4.1 เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 

4.2 จดัให้มีกระบวนการจา้งงานและเงืGอนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถึงการกาํหนดค่าตอบแทนและการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตก้ระบวนการประเมินผลการทาํงานทีGเป็นธรรม 

4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม

สัมมนาและฝึกอบรมวิชาการดา้นต่างๆ ทีGเกีGยวขอ้งเพืGอพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทศันคติ

ทีGดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทาํงานเป็นทีมแก่บุคลากร 

4.4 จดัให้มีสวสัดิการด้านต่างๆ สําหรับพนักงานตามทีGกฎหมายกาํหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจากทีGกฎหมายกาํหนด เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ

ประเภทต่างๆ เช่น เงินกูย้ืมเพืGอการศึกษา ทุนการศึกษาบุตร รางวลัอายุงาน และเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เป็นตน้ 

4.5 จดัให้มีบริการตรวจสุขภาพประจาํปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัQนของบริษทั โดยพิจารณาจากปัจจัยความ

เสีGยงตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละบุคคล 

4.6 ดาํเนินการให้พนกังานปฏิบัติงานไดอ้ย่างปลอดภยัและมีสุขอนามัยในสถานทีGทาํงานทีGดี โดยจดัให้มี

มาตรการป้องกนัการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภยั รวมถึงจัดการฝึกอบรมและส่งเสริม

ให้พนกังานมีสุขอนามยัทีGดี มีสถานทีGทาํงานทีGถูกสุขลกัษณะสอดคลอ้งกบัหลกัอาชีวอนามยัมีความปลอดภยัอยู่เสมอ 

4.7 เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกีGยวกบัปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม ความ

ไม่เสมอภาค ความเหลืGอมลํQา สวสัดิภาพ รวมถึงให้การคุม้ครองพนกังานตามบทบญัญติัแห่งกฏหมาย 

5.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

  บริษทัมุ่งเน้นการผลิตสินคา้ทีGมีคุณภาพ มีความปลอดภยัและถูกตอ้งตามมาตรฐานบรรจุภณัฑ์ เพืGอสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ลูกค้า มีความโปร่งใสต่อการจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ รวมทัQงพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทีGอาจจะเกิดขึQน โดย

มุ่งเน้นและรักษาความสัมพนัธ์ทีGย ัGงยืนกบัลูกคา้ รวมถึงมีการกาํหนดตวัชีQวดัผลการดาํเนินงานในทุกบริบท โดยใชค้วามพึงพอใจ

ของลูกคา้และความถูกตอ้งตามกฏหมายเป็นทีGตัQง  

  6. การดูแลรักษาสิ>งแวดล้อม  

  บริษทัให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิGงแวดล้อมรวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดย

บริษัทดําเนินการและควบคุมกระบวนให้การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทีG เกีGยวข้องกับการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิGงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบติัดงันีQQ  
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6.1 บริษทัมีการออกแบบและพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิต เครืGองจักร และอุปกรณ์ให้สามารถควบคุม

มลพิษและ/หรือลดมลพิษโดยให้ครอบคลุมเรืGองนํQาเสีย ฝุ่ น ก๊าซ รวมทัQงของเสียต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

6.2 บริษทักาํหนดผูมี้หน้าทีGรับผิดชอบทีGเกีGยวข้องกบักระบวนการผลิต ควบคุมเครืGองจกัร อุปกรณ ์โดยตอ้ง

ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิGงแวดล้อมเกินกว่าทีGมาตรฐานกาํหนดไว ้และต้องควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

การจดัการพลงังานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6.3 บริษทัมีความมุ่งมัGนในการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และให้ความร่วมมือในการกาํจัดขยะหรือของ

เสียดว้ยวิธีการทีGถูกตอ้งไดม้าตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม 

6.4 บริษัทมีการประเมินความเสีG ยงและผลกระทบในเรืG องทีG เกีGยวข้องกับสิG งแวดล้อม สุขภาพ  และ 

ความปลอดภยั ก่อนทีGจะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ โดยบริษทัไดด้าํเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษา

สิGงแวดลอ้ม สังคม ชุมชนอย่างเป็นระบบ 

6.5 บริษทัมีแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิGงแวดล้อม และป้องกันผลกระทบต่อระบบ

นิเวศวิทยา   

7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

  บริษทัตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  โดยมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  ส่งเสริมช่วยเหลือ ดาํเนิน

กิจกรรมทัQงดา้นการศึกษา ศาสนา กีฬา ครอบครัว สุขภาพ เพืGอสร้างความเขม้แข็งในการพฒันาชุมชนและสังคมอย่างย ัGงยืน   

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ>งได้จากการดําเนินงานที>มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ>งแวดล้อม และผู้มี

ส่วนได้เสีย 

  บริษทัสนบัสนุนให้มีนวตักรรมทัQงในระดบักระบวนการทาํงานในองคก์ร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร 

ซึGงหมายถึงการทาํสิGงต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปลีGยนแปลงทางความคิด การผลิต เพืGอเพิGมมูลค่าเป้าหมายของ

นวตักรรมคือการเปลีGยนแปลงในเชิงบวก เพืGอทาํให้สิGงต่างๆ เกิดเปลีGยนแปลงในทางทีGดีขึQน ก่อผลิตผลทีGเพิGมขึQน ทัQงนีQ เพืGอให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด 

  จากการทีGประเทศต่างๆ ทัGวโลกให้ความสําคญักบัปัญหาสิGงแวดลอ้มทีGเกิดจากขยะพลาสติกอย่างมาก ประเทศไทยเองก็

เช่น เดียวกัน  ถึงแม้จะย ังไม่มีนโยบายในการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม แต่สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิG งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิG งแวดล้อม ได้มีการจัดทําแผนจัดการคุณภาพ

สิGงแวดล้อม โดยให้งดหรือเลิกการใชก้ล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวสัดุทีGย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนการพฒันาพลาสติกชีวภาพ

รวมถึงวสัดุอืGนทีGเป็นมิตรกับสิGงแวดล้อมให้สามารถนํากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพืGอส่งเสริมให้มีการนําพลาสติกชีวภาพ

กลบัมาใชอ้ย่างคุม้ค่า บริษทัจึงมีการพฒันาสูตรวตัถุดิบใหม่ๆ เพืGอรองรับแนวโน้มการเปลีGยนแปลงการใชบ้รรจุภณัฑ์พลาสติก

ให้สอดคล้องกับกระแสการอนุรักษสิ์Gงแวดลอ้ม เช่น การพฒันาฟิล์มประเภท Organics Biodegradable ซึG งจะถูกย่อยสลายโดย

จุลินทรียใ์นสิGงแวดลอ้มเมืGออยู่ในสภาวะทีGเหมาะสม, การพฒันาสูตรฟิลม์ให้สามารถนํากลบัมารีไซเคิลไดง่้าย โดยการจัดเรียง

โมเลกุลของฟิล์มแบบ MDO (Machine Direction Orientation) และแบบ Biaxial Orientation, การพฒันาสูตรเม็ดพลาสติกและ 

เรซิGนจากการรีไซเคิลให้สามารถนาํมาผสมกบัเม็ดพลาสติกและเรซิGนบริสุทธิY ได ้เป็นตน้  
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การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง
การควบคุมภายใน 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี:ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
 บริษทัให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในสําหรับระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพืBอป้องกันความเสียหาย 

ทีBอาจเกิดขึHนกับบริษัทจากการประเมินของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ได้ประเมิน 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่างๆ 5 ส่วน ประกอบดว้ย 

 1. การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

 2. การประเมินความเสีBยง (Risk Assessment) 

 3. การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 

 4. ระบบสารสนเทศและการสืBอสารขอ้มูล (Information & Communication) 

 5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีBเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากร 

อย่างเพี ยงพอทีBจะดําเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่ างมีประสิทธิภาพ  สามารถทําให้การดําเนินกิจการของบริษัท 

เป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีBดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส  นอกจากนีH  บริษัทยงัจัดให้มีระบบ 

การติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัท เพืBอให้มัBนใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการทีBกรรมการ 

หรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลทีBเพียงพอในเรืBองการทาํธุรกรรมกบับุคคล

ทีBอาจมีความขดัแยง้หรือบุคคลทีBเกีBยวโยงกนั  

 ทัHงนีH  บริษทัได้ดาํเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบัติแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบแนวทาง

ปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission: COSO ทีBยอมรับได้

ทัBวไปตามหลกัการและสาระสําคญัของการประเมินในปี 2562  

การดําเนินการเกี:ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 บริษทัมีคณะกรรมการตรวจสอบเพืBอทาํหน้าทีBสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

ทีB เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์  ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีB เกีB ยวข้องกับการประกอบธุรกิ จของบริษัท  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกนัอย่างน้อยทุกไตรมาส เพืBอพิจารณาและดาํเนินการให้มีรายงานทางการเงินทีB

ถูกต้องและมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการทีBเกีBยวโยงกนัหรือรายการทีBอาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย ์ซึB งในการประชุม 

จะมีผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมเพืBอให้ขอ้สังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษทั 

 เพืBอให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล 

ออดิท จาํกดั เพืBอทาํหน้าทีBตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในปี 2562 โดยผูต้รวจสอบภายในดงักล่าวไดจ้ดัทาํรายงาน

ผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั และนําเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรง

อย่างต่อเนืBองเป็นประจําทุกไตรมาส ซึB งบริษัทได้ดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ 

ของผูต้รวจสอบภายในมาโดยตลอด  
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ความเห็นเกี:ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 ผูต้รวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบบริหารงานหลกัด้านต่างๆ ของบริษทั ประกอบด้วย (1) ระบบการ

บริหารวงจรรายได ้ (2) ระบบการบริหารวงจรรายจ่าย  (3) ระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิต  (4) ระบบการบริหารสินค้า 

และคลังสินค้า  (5) ระบบการบริหารสินทรัพยถ์าวร (6) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ (7) ระบบการควบคุมทัBวไป 

ดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษทั โดยไดใ้ห้ข้อเสนอแนะเพืBอให้บริษทัแก้ไขปรับปรุงเพืBอเพิBมการตรวจสอบและถ่วงดุล 

(Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึB งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนืBอง 

และจะส่งผลทาํให้บริษัทมีระบบการกาํกับดูแลกิจการทีBดี โดยผูต้รวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบและผลการตรวจ

ติดตามระบบการบริหารงานหลกัดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแลว้ 

การบริหารความเสี:ยง 

 บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จาํกัด (มหาชน) มีการดาํเนินการบริหารความเสีBยงในการดาํเนินธุรกิจเพืBอให้ความเสีBยงระดบัองคก์ร

ในแต่ละเรืBองสามารถบริหารจัดการความเสีBยงให้อยู่ในระดบัทีBยอมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะต้องผลกัดันและทาํให้แผนดาํเนินการ

ต่างๆ สามารถปฏิบัติได้และเกิดผลสําเร็จ โดยแต่ละฝ่ายงานจะตอ้งเสนอแผนการปฏิบัติและรายงานผลทุกไตรมาส เพืBอรายงานผล

ต่อคณะทาํงานบริหารความเสีBยง และสรุปรายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสีBยงในแต่ละไตรมาส เพืBอนําไปรายงาน 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือกรณีทีBมีการเปลีBยนแปลงในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บริษัท 

จะมีการทบทวนหัวข้อความเสีBยงของตนเองอยู่เสมอ เพืBอให้ทนัต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ซึB งถ้ามีการบริหารความทีBดี กรณี 

เกิดเหตุการณ์ใดๆ ทีBมีผลต่อองค์กรก็จะสามารถแก้ไขหรือลดความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่างๆ ลงได ้ทัHงยงัมีโอกาสเปลีBยน

วิกฤตให้เป็นโอกาสของบริษทัอีกดว้ย  

 ในปี 2562 บริษัทได้ทบทวนทะเบียนความเสีBยงองค์กรและปรับปรุงรายการความเสีBยงทีBเกิดขึHนจากสภาพแวดล้อม 

ทัHงภายในและภายนอกให้เป็นปัจจุบัน บริษัทได้ดาํเนินการจ้างทีBปรึกษา ทีBมีความเชีBยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสีBยง  

เพืBอดําเนินการบริหารจัดความเสีBยงองค์กรตามกรอบงานบริหารความเสีBยงและกลยุทธ์ต่างๆ โดยการจัดทําทะเบียนความเสีBยง 

ทีBประกอบด้วยรายการความเสีBยง และมีมาตรการควบคุมความเสีBยงการจัดการและติดตามผลการดําเนินการจัดการความเสีBยง 

ตามแผนงานทีBไดจ้ดัทาํไวอ้ย่างต่อเนืBอง 

 

ความเห็นเกี:ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 ผูต้รวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบบริหารงานหลกัด้านต่างๆ ของบริษทั ประกอบด้วย (1) ระบบการ

บริหารวงจรรายได ้ (2) ระบบการบริหารวงจรรายจ่าย  (3) ระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิต  (4) ระบบการบริหารสินค้า 

และคลังสินค้า  (5) ระบบการบริหารสินทรัพยถ์าวร (6) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ (7) ระบบการควบคุมทัBวไป 

ดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษทั โดยไดใ้ห้ข้อเสนอแนะเพืBอให้บริษทัแก้ไขปรับปรุงเพืBอเพิBมการตรวจสอบและถ่วงดุล 

(Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึB งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนืBอง 

และจะส่งผลทาํให้บริษัทมีระบบการกาํกับดูแลกิจการทีBดี โดยผูต้รวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบและผลการตรวจ

ติดตามระบบการบริหารงานหลกัดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแลว้ 

การบริหารความเสี:ยง 

 บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จาํกัด (มหาชน) มีการดาํเนินการบริหารความเสีBยงในการดาํเนินธุรกิจเพืBอให้ความเสีBยงระดบัองคก์ร

ในแต่ละเรืBองสามารถบริหารจัดการความเสีBยงให้อยู่ในระดบัทีBยอมรับได้ โดยฝ่ายจัดการจะต้องผลกัดันและทาํให้แผนดาํเนินการ

ต่างๆ สามารถปฏิบัติได้และเกิดผลสําเร็จ โดยแต่ละฝ่ายงานจะตอ้งเสนอแผนการปฏิบัติและรายงานผลทุกไตรมาส เพืBอรายงานผล

ต่อคณะทาํงานบริหารความเสีBยง และสรุปรายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสีBยงในแต่ละไตรมาส เพืBอนําไปรายงาน 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท หรือกรณีทีBมีการเปลีBยนแปลงในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บริษัท 

จะมีการทบทวนหัวข้อความเสีBยงของตนเองอยู่เสมอ เพืBอให้ทนัต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ซึB งถ้ามีการบริหารความทีBดี กรณี 

เกิดเหตุการณ์ใดๆ ทีBมีผลต่อองค์กรก็จะสามารถแก้ไขหรือลดความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่างๆ ลงได ้ทัHงยงัมีโอกาสเปลีBยน

วิกฤตให้เป็นโอกาสของบริษทัอีกดว้ย  

 ในปี 2562 บริษัทได้ทบทวนทะเบียนความเสีBยงองค์กรและปรับปรุงรายการความเสีBยงทีBเกิดขึHนจากสภาพแวดล้อม 

ทัHงภายในและภายนอกให้เป็นปัจจุบัน บริษัทได้ดาํเนินการจ้างทีBปรึกษา ทีBมีความเชีBยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสีBยง  

เพืBอดําเนินการบริหารจัดความเสีBยงองค์กรตามกรอบงานบริหารความเสีBยงและกลยุทธ์ต่างๆ โดยการจัดทําทะเบียนความเสีBยง 

ทีBประกอบด้วยรายการความเสีBยง และมีมาตรการควบคุมความเสีBยงการจัดการและติดตามผลการดําเนินการจัดการความเสีBยง 

ตามแผนงานทีBไดจ้ดัทาํไวอ้ย่างต่อเนืBอง 
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รายการระหว่างกนั
รายการระหว่างกัน 

มาตรการและขั1นตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกัน  

กรณีที&มีรายการระหว่างกันของบริษทักับบุคคลที&อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซึ& งเป็นรายการที&เป็นข้อตกลง 

ทางการค้าในลกัษณะเดียวกับที&วิญIูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั&วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอาํนาจต่อรองทางการค้า 

ที&ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที&มีความเกี&ยวข้อง บริษทัสามารถดาํเนินการไดต้ามปกติ

ภายใต้หลักการที&คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทํารายงานสรุปเพื&อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษทัทราบทุกไตรมาส 

 สําหรับมาตรการและขัT นตอนในการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน ที& ไ ม่ เป็นรายการทางการค้าปก ติ  

บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี&ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัT น  

ในกรณีที&คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที&อาจเกิดขึTน  บริษัทจะพิจารณา 

ให้บุคคลที&มีความรู้ความชํานาญพิเศษ เช่น ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ผูส้อบบัญชี สํานักกฎหมาย เป็นต้น เป็นผูใ้ห้ความเห็น

เกี&ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื&อให้คณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ

และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ือหุ้น ตามแต่กรณี เพื&ออนุมติัรายการดงักล่าวก่อนการเขา้ทาํรายการ  

 นอกจากนีT  บริษัทมีการกาํหนดมาตรการไม่ให้ผู ้บริหารหรือผู ้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติ

รายการที&ตนเองมีส่วนไดเ้สียทัTงโดยทางตรงและทางออ้ม และคณะกรรมการบริษทัดูแลให้บริษทัปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั&ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี&ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการ 

ที&เกี&ยวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ& งทรัพย์สินที&สําคัญของบริษัท รวมทัTงปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที&กําหนด 

โดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  และจะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินที&ไดร้ับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั  

นโยบายและแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต  

 บริษัทอาจมีการทํารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื&อง โดยรายการระหว่างกันที&จะเกิดขึTนนัTนเป็นไป 

เพื&อความจาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นไปเพื&อประโยชน์ของบริษัท ได้แก่ การคํTาประกันโดยผูถ้ือหุ้นใหญ่ 

และ/หรือกรรมการ  ซึ& งการคํTาประกันดังกล่าวเป็นไปตามเงื&อนไขที&กําหนดโดยธนาคารพาณิชย์และ/หรือสถาบันการเงิน  

โดยผู ้ถื อ หุ้นใหญ่  และ /หรือกรรมการไม่มีการคิดค่าธรรมเนี ยมการคํT าประกัน เงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษัท  ทัT งนีT   

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผล 

ของรายการที&เกิดขึTนทุกไตรมาส  

 อย่างไรก็ตาม  หากในอนาคตบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที&อาจมีความขัดแย้ง  

บริษทัจะกาํหนดเงื&อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าปกติและเป็นราคาตลาดที&สามารถอา้งอิงเปรียบเทียบได้กบัราคา

หรือเงื&อนไขที& เกิดขึTนกับธุรกรรมประเภทเดียวกันที&บริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก  สําหรับรายการระหว่างกันที&มิได ้

เป็นไปตามธุรกิจปกติที&อาจเกิดขึTนในอนาคต  บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติ 

ตามหลกัเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทาํรายการดงักล่าวก่อนที&บริษทัจะเข้าทาํรายการนัTนๆ  โดยจะดาํเนินการตามมาตรการ

และขัTนตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัตามที&ระบุขา้งต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกนัที&อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
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ทางผลประโยชน์ที&อาจเกิดขึTนในอนาคต คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์และข้อบังคบั ประกาศ คําสั&ง หรือข้อกาํหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาํหนดเกี&ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเกี&ยวโยงกัน และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ&ง

ทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนการปฏิบติัตามมาตรฐานการบัญชีที&กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย 
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

และ 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

 บริษทั สตาร์ปร๊ินท ์จ�ากดั
”(มหาชน) หรือ “STARP

 นายปรินทร์ธรณ์ 
อภิธนาศรีวงศ์

 นายปรินทร์ธรณ์ 
 อภิธนาศรีวงศ์ 
ซ่ึงด�ารงต�าแหน่ง
 ประธานกรรมการ
บริหารและถือหุน้
 ในบริษทั จ�านวน
 204,000,000 หุน้ 
 คิดเป็นร้อยละ 49.76
ของจ�านวนหุน้ 
ท่ีจ �าหน่ายไดแ้ลว้

 ทั้งหมด ณ วนัท่ี 16
ธนัวาคม 2562 ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและ
 ถือหุน้ใน STARP
 จ�านวน 332,999,500
 หุน้ คิดเป็นร้อยละ
66.60 ของจ�านวน
หุน้ท่ีจ�าหน่ายไดแ้ลว้
 ทั้งหมด ณ วนัท่ี 10
พฤษภาคม 2562

ด�ารงต�าแหน่ง
 ประธานกรรมการ
บริหารและถือหุน้
 ในบริษทั จ�านวน
 204,000,000 หุน้ 
 คิดเป็นร้อยละ 49.76
ของจ�านวนหุน้ 
ท่ีจ �าหน่ายไดแ้ลว้
 ทั้งหมด ณ วนัท่ี 16
ธนัวาคม 2562

1. ขายวตัถุดิบ

2. ซ้ือวสัดุ
ส�านกังาน

1. ค �้าประกนั
วงเงินสินเช่ือ
วงเงินสินเช่ือ
ยอดเงินกู ้
ท่ีเบิกใช ้

2.49

0.04

550.00
$1.00 ลา้น

245.99

530.00
$1.00 ลา้น

284.27

-

-

บริษทัขายกระดาษใหแ้ก่ STARP 
เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้  เน่ืองจาก 
STARP ประสบปัญหาการใชว้งเงิน
กบัธนาคารพาณิชย ์จึงจ�าเป็นตอ้งขอ
ใชว้งเงินของบริษทั ในการสัง่ซ้ือ
วตัถุดิบจาก Supplier ต่างประเทศ  
ซ่ึงบริษทัไดห้ยดุการขายกระดาษ 
ใหแ้ก่ STARP แลว้ตั้งแต่เดือน
กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจ
สอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่
รายการดงักล่าวเป็นรายการ 
ท่ีเกิดข้ึนในอดีต โดยบริษทัไม่มี
นโยบายท่ีจะขายกระดาษใหแ้ก่ 
STARP อีกในอนาคต     

บริษทัมีการสัง่ซ้ือแฟ้มกระดาษ 
จาก STARP เน่ืองจากเป็นการจา้ง
ผลิตมาตั้งแต่ในอดีต ซ่ึงบริษทั 
ไดห้ยดุการสัง่ซ้ือแฟ้มกระดาษ 
จาก STARP แลว้ตั้งแต่เดือน
กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจ
สอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็นวา่
รายการดงักล่าวเป็นรายการ 
ท่ีเกิดข้ึนในอดีต โดยบริษทัไม่มี
นโยบายท่ีจะสัง่ซ้ือแฟ้มกระดาษ 
จาก STARP อีกในอนาคต     

นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์ 
ไดเ้ขา้ค�้าประกนัส่วนตวัส�าหรับ 
เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์โดยไม่มี
การคิดค่าตอบแทนการค�้าประกนัเงินกู้
ยมืดงักล่าวจากบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็น
วา่การค�้าประกนัของนายปรินทร์ธรณ์ 
อภิธนาศรีวงศ ์เกิดข้ึนเน่ืองจากความ
จ�าเป็นเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อบริษทั
ในการขอวงเงินสินเช่ือจากธนาคาร
พาณิชยเ์พื่อน�า มาใชเ้ป็นเงินทุนในการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี บริษทั
ไดป้ลดภาระบางส่วน ท่ีวงเงิน 20 
ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออยูร่ะหวา่งเจรจา 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ
ปี 2561 ปี 2562

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

มูลค่ารายการ (ลา้นบาท)
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

และ 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

2. ค �้าประกนั
วงเงินสญัญาเช่า
ทางการเงิน
วงเงินตาม
สญัญา  
ยอดคงเหลือ

35.02
27.32

49.90
40.15

นายเอก พิจารณ์จิตร ด�ารงต�าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารและ 
ถือหุน้ในบริษทั  
จ�านวน 45,000,000 หุน้  
คิดเป็นร้อยละ 10.98 
ของจ�านวนหุน้ท่ี
จ�าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม 
2562

1. ค �้าประกนั
วงเงินสินเช่ือ
วงเงินสินเช่ือ
ยอดเงินกู ้
ท่ีเบิกใช ้

520.35
$1.00 ลา้น

230.12

500.35
$1.00 ลา้น

224.47

นายเอก พิจารณ์จิตร ไดน้�าทรัพยสิ์น
เขา้ค�้าประกนัและไดเ้ขา้ค�้าประกนั
ส่วนตวัส�าหรับเงินกูย้มืจากธนาคาร
พาณิชย ์โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน
การค�้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวจาก
บริษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและมีความเห็นวา่ การค�้า
ประกนัของนายเอก พิจารณ์จิตร  
เกิดข้ึนเน่ืองจากความจ�าเป็นเพื่อก่อ
ใหเ้กิดประโยชนต่์อบริษทั ในการขอ
วงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อ
น�ามาใชเ้ป็นเงินทุนในการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดป้ลด
ภาระบางส่วนท่ีวงเงิน 20 ลา้นบาท 

นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์  
ไดเ้ขา้ค�้าประกนัส่วนตวัส�าหรับ
สญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองจกัรและรถยนต ์
ท่ีบริษทัท�ากบับริษทัลิสซ่ิง โดยไม่มี
การคิดค่าตอบแทนการค�้าประกนั
สญัญาเช่าซ้ือดงักล่าวจากบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
และมีความเห็นวา่การค�้าประกนัของ
นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์  
เกิดข้ึนเน่ืองจากความจ�าเป็นเพื่อ 
ก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อบริษทั  
ในการท�าสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองจกัร 
และรถยนตเ์พื่อน�ามาใชใ้นการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัอยู่
ระหวา่งเจรจากบับริษทัลิสซ่ิง เพื่อขอ
ปลดการค�้าประกนัของผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ภายหลงัจากท่ีบริษทัไดเ้ขา้ 
จดทะเบียนเป็นบริษทั จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เรียบร้อยแลว้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ
ปี 2561 ปี 2562

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

มูลค่ารายการ (ลา้นบาท)

กบัธนาคารพาณิชย ์เพื่อขอปลดการค�้า
ประกนัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ภายหลงั
จากท่ีบริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแลว้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ
ปี 2561 ปี 2562

ความจ�าเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

2. ค �้าประกนั
วงเงินสญัญา
ทางการเงิน
วงเงินตาม
สญัญา
ยอดคงเหลือ

34.23
27.63

41.94
32.09

มูลค่ารายการ (ลา้นบาท)

นายเอก พิจารณ์จิตร ไดเ้ขา้ค�้าประกนั
ส่วนตวัส�าหรับสญัญาเช่าซ้ือ
เคร่ืองจกัรและรถยนตท่ี์บริษทัท�ากบั
บริษทัลิสซ่ิง โดยไม่มีการคิดค่า
ตอบแทนการค�้าประกนัสญัญาเช่าซ้ือ
ดงักล่าวจากบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาและมีความเห็น
วา่การค�้าประกนัของนายเอก พิจารณ์
จิตร เกิดข้ึนเน่ืองจากความจ�าเป็น 
เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อบริษทั  
ในการท�าสญัญาเช่าซ้ือเคร่ืองจกัร 
และรถยนตเ์พื่อน�ามาใชใ้นการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัอยู่
ระหวา่งเจรจากบับริษทัลิสซ่ิง เพื่อขอ
ปลดการค�้าประกนัของผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ ภายหลงัจากท่ีบริษทั ไดเ้ขา้
จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เรียบร้อยแลว้

ส่วนท่ีเหลืออยูร่ะหวา่งเจรจากบั
ธนาคารพาณิชย ์เพื่อขอปลดการค�้า
ประกนัของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ภายหลงั
จากท่ีบริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแลว้

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

และ 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษทัมีการเปล่ียนจากโคมไฟไฮเบย์
ฮาโลเจนมาใชโ้คมไฟไฮเบย ์LED ซ่ึง
จะช่วยประหยดัพลงังาน จึงมีโคมไฟ
เก่าท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์และไดข้ายให้
แก่ นายภาณุวฒัน ์จิวรรจนะโรดม 
ในราคาขายท่ีสามารถเทียบเคียงไดก้บั
ราคารับซ้ือจากบุคคลภายนอกคณะ
กรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมี
ความเห็นวา่รายการดงักล่าวมีความ
เหมาะสม เน่ืองจากราคาขายเป็นราคา
ท่ีเทียบเคียงไดก้บัราคารับซ้ือจาก
บุคคลภายนอก 

นายภาณุวฒัน ์ 
จิวรรจนะโรดม 

ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ี 
สายปฏิบติัการ

ขายโคมไฟ 
ไฮเบย์

0.002 -
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การวิเคราะหแ์ละค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ

 
 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทางการเงิน ปี 2562 

อัตราส่วนทางการเงินที9สําคัญ 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.46 2.10 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 0.81 1.59 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.30 0.53 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนี=การคา้ (เท่า) 5.38 5.29 

ระยะเวลาเก็บหนี= เฉลีAย (วนั) 66.92 68.03 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ  (เท่า) 5.01 4.81 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เฉพาะสินคา้สาํเร็จรูป) (เท่า) 12.60 12.64 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีAย  (วนั) 71.86 74.82 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีAย (เฉพาะสินคา้สําเร็จรูป) (วนั) 28.57 28.47 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี=  (เท่า) 5.66 5.58 

ระยะเวลาชาํระหนี=   (วนั) 63.64 64.46 

Cash Cycle (วนั) 75.15 78.39 

Cash Cycle (เฉพาะสินคา้สําเร็จรูป) (วนั) 31.85 32.04 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร   

อตัรากาํไรขั=นตน้ (%) 21.93 17.41 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน  (%) 12.62 7.27 

อตัรากาํไรอืAน  (%) 0.95 1.39 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร  (%) 63.06 228.16 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 9.90 6.02 

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น  (%) 32.50 12.01 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 14.82 6.59 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  (%) 46.81 29.12 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 1.50 1.10 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน   

อตัราส่วนหนี= สินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.08 0.69 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบี=ย (เท่า) 11.73 17.41 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 106.94 19.58 
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รายได้ 

ไตรมาส 4 ปี 2562 และไตรมาส 4 ปี 2561  บริษทั มีรายไดร้วมจาํนวน 330.13 ลา้นบาท และจาํนวน 330.81 ลา้น

บาท ตามลาํดับ คิดเป็นอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.21 ทั=งนี= สําหรับรายได้รวมของปี 2562 จาํนวน 1,273.36 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของปี 2561 จาํนวน 1,374.25 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.34 โดยมีรายละเอียดดงันี=  

รายได้ 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 เปลี9ยน

แปลง 

12 เดือน 12 เดือน เปลี9ยน

แปลง ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 325.66 98.44 320.70 97.14 (1.52) 1,361.17 99.05 1,255.64 98.61 (7.75) 

กาํไรจากอตัรา

แลกเปลีAยน 
- - 0.62 0.19 1.00 - - 1.42 0.11 1.00 

รายไดอ้ืAน 5.15 1.56 8.81 2.67 71.07 13.07 1.25 16.29 1.73 24.64 

รายได้รวม 330.81 100 330.13 100 (0.21) 1,374.25 100 1,273.36 100 (7.34) 

รายไดจ้ากการขาย 

ในไตรมาส 4 ของปี 2562 เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 บริษทั มีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 320.70 

ลา้นบาท และจาํนวน 325.66 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.53 ซึAงเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขายประจาํปี 

2562 จาํนวน 1,255.64 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 จาํนวน 1,361.17 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโตลดลงร้อยละ 7.75  

ทั=งนี= รายได้จากการขาย แบ่งตามประเภทของกลุ่มสินค้า 2 ประเภทหลกั  ประกอบด้วย (1) กลุ่มสินค้าอุปโภค 

(Non-Food) และ (2) กลุ่มสินค้าบริโภค (Food)  โดยในไตรมาส 4 ของปี 2562 Non-Food ต่อ Food มีสัดส่วน 78.90:21.06 

โดยเมืAอเปรียบเทียบสัดส่วนเดียวกนัของไตรมาส 4 ของปี 2561 มีสัดส่วนอยู่ทีA 84.90:14.58 โดยประมาณ 

ประเภท 

ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2562 เปลี9ยน 

แปลง

ร้อยละ 

ปี 2561 ปี 2562 เปลี9ยน 

แปลง 

ร้อยละ ล้านบาท 
สัดส่วน

ร้อยละ 
ล้านบาท 

สัดส่วน

ร้อยละ 
ล้านบาท 

สัดส่วน

ร้อยละ 
ล้านบาท 

สัดส่วน

ร้อยละ 

กลุม่สินคา้อุปโภค (Non-Food) 273.74 85.34 253.04 78.93 (7.56) 1,148.83 84.71 998.06 79.59 (13.12) 

กลุม่สินคา้บริโภค (Food) 47.02 14.66 67.53 21.07 43.64 207.44 15.29 255.88 20.41 23.35 

รายไดจ้าก Flexible packaging 320.75 100.00 320.57 100.00 (0.06) 1,356.27 100.00 1,253.94 100.00 (7.54) 
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ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ้่ายหลกัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย ตน้ทุนขาย ค่าใชจ้่ายในการขาย ค่าใชจ้่ายในการบริหาร และค่าใชจ้่าย

ทางการเงิน โดยในไตรมาส 4 ของปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2561 บริษทั มีค่าใช้จ่ายรวมจํานวน 

292.70 ลา้นบาท และจาํนวน 307.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นอตัราเติบโตลดลงร้อยละ 4.66 และหากพิจารณาค่าใช้จ่าย

รวมประจาํปี 2562 จาํนวน 1,178.73 ล้านบาท เปรียบเทียบกับค่าใชจ้่ายรวมประจาํปี 2561 จาํนวน 1,203.35 ล้านบาท คิด

เป็นอตัราเติบโตลดลงร้อยละ 2.06 โดยมีรายละเอียดดงันี=   

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2562 เปลี9ยน 

แปลง

ร้อยละ 

ปี 2561 ปี 2562 เปลี9ยน 

แปลง 

ร้อยละ ล้านบาท 
สัดส่วน

ร้อยละ 
ล้านบาท 

สัดส่วน

ร้อยละ 
ล้านบาท 

สัดส่วน

ร้อยละ 
ล้านบาท 

สัดส่วน

ร้อยละ 

ตน้ทุนขาย 267.63 87.17 265.30 90.65 (0.87) 1,062.70 88.30 1,037.09 87.98 (2.41) 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 6.49 2.11 7.10 2.42 9.34 23.63 1.44 28.64 2.43 64.60 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 28.98 9.44 16.63 5.68 (42.62) 102.75 9.07 98.57 8.36 (9.68) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 3.91 1.27 3.67 1.25 (6.11) 14.27 1.19 14.43 1.22 1.12 

รวมค่าใช้จ่าย 307.01 100 292.70 100 (4.66) 1,203.35 100 1,178.73 100 (2.06) 

ร้อยละต่อรายได้รวม 92.81 88.66  87.56 92.57  

ตน้ทุนขายและกาํไรขั=นตน้ 

ตน้ทุนขายถือเป็นค่าใชจ้่ายหลกัของบริษทั โดยบริษทั มีตน้ทุนขายจาํนวน 265.30 ลา้นบาท ในไตรมาสทีA 4 ของปี 

2562 และจาํนวน 267.63 ลา้นบาท ในไตรมาสทีA 4 ของปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.73 และร้อยละ 82.18 ของรายได้

จากการขาย ตามลาํดับ โดยในไตรมาส 4 ของปี 2562 นี= มีอตัรากาํไรขั=นต้นอยู่ทีAร้อยละ 17.27 เมืAอเปรียบเทียบกับไตรมาส

เดียวกนัปี 2561 มีอตัรากาํไรขั=นตน้อยู่ทีAร้อยละ 17.82   

อย่างไรก็ตาม อตัรากาํไรขั=นตน้ในไตรมาส 4 ปี 2562 และในปี 2562 ลดลงอย่างมีนยัสําคญั เมืAอเปรียบเทียบกับปี

ก่อนหน้า ซึAงมาจาก 3 สาเหตุหลกั ดงันี=  

1) ในไตรมาส 4 มีการทาํลายสินคา้สําเร็จรูปจาํนวน 13.60 ลา้นบาท ซึAงในส่วนนี= เป็นตน้ทุนทีAไดต้ั=งสํารอง

ไวบ้างส่วน ดังนั=นค่าใช้จ่ายทั=งหมดนี= ถูกนําไปปรับลดรายการสํารองการด้อยค่าของสินค้า ซึA งปรับ

รายการในส่วนของค่าใชจ้่ายในการบริหารจาํนวน 8.12 ลา้นบาท และส่วนทีAเหลือจาํนวน 5.48 ลา้นบาท 

จะถูกปรับเข้ามาเป็นรายได้อืAน  หากนํารายการนี= ออกจากการคาํนวณต้นทุนขาย จะทาํให้อตัรากาํไร

ขั=นต้นทีAแท้จริงในไตรมาสทีA 4 ของปี 2562 อยู่ทีAร้อยละ 21.52  ทั=งนี=หากไม่นับรายการทาํลายสินค้า

สําเร็จรูปดงักล่าวในการคาํนวณอตัรากาํไรขั=นตน้ ปี 2562 กาํไรขั=นตน้ของปี 2562 จะอยู่ทีAร้อยละ 18.49 

2) ในไตรมาส 2 ของปี 2562 เนืAองมาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างชะลอตวัลง ส่งผล

ให้ลูกค้ามีการปรับเปลีAยนโครงสร้างของผลิตภณัฑ์ เพืAอประหยดัต้นทุน และลูกค้ามีการต่อรองราคา

สินคา้ลดลง รวมถึงลูกคา้มีการปรับรายการสัAงสินคา้ทีAเป็น item ใหม่ๆ มากขึ=น ส่งผลให้ตน้ทุนการผลิต

จะสูงขึ=นในช่วงนั=น  

บริษทั สตารเ์ฟลก็ซ ์จ�ากดั (มหาชน) Starflex Public Company Limited89



 
 

3) ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัลงทุนในการขยายกาํลงัการผลิตไปยงัโรงงาน 2 (แพรกษา) อย่างไรก็ตาม

ในช่วงแรกบริษทั ยงัใช้กาํลงัการผลิตได้ไม่เต็มทีA ส่งผลให้เกิดการปันส่วนต้นทุนคงทีA เข้าไปในตัว

ผลิตภณัฑ์มากขึ=น และทาํให้ตน้ทุนต่อหน่วยสูงขึ=น 

ต้นทุนขายและกําไรขัLนต้น 
ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 325.66 100.00 320.70 100.00 1,361.17 100.00 1,255.64 100.00 

ตน้ทุนขาย 267.63 82.18 265.30 82.73 1,063.00 78.09 1,037.00 82.59 

กําไรขัLนต้น 58.03 17.82 55.40 17.27 298.17 21.91 218.64 17.41 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ 323.99 100.00 320.57 100.00 1,356.27 100.00 1,253.94 100.00 

ตน้ทุนขายผลิตภณัฑ์ 264.46 81.63 264.88 82.63 1,056.72 77.91 1,032.61 82.35 

กําไรขัLนต้นจากการขายผลิตภัณฑ์ 59.53 18.37 55.69 17.37 299.55 22.09 221.33 17.65 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 

บริษทั มีค่าใชจ้่ายในการขายจาํนวน 7.10 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ของปี 2562 เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ

ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 6.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.42 และร้อยละ 2.11 ของค่าใช้จ่ายรวม 

ตามลาํดับ และเพิAมขึ=นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.34  สาเหตุทีAทาํให้ค่าใช้จ่ายในการขายเพิAมขึ=น เนืAองจากในปี 2562 มีการ

ปรับเปลีAยนวิธีการบันทึกบัญชี โดยนําเอาค่าใช้จ่ายเกีAยวกับการบริหารดูแลสินค้าสําเร็จรูป ซึA งประกอบด้วย  เงินเดือน

พนกังาน  ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ  ทั=งนี= รวมถึง ค่าเช่าพาเลต ค่าเช่ารถโฟลคล์ิฟท์ ค่าใชจ้่ายในการส่งออก มาบนัทึก

ไวใ้น “ค่าใชจ้่ายในการขาย” ซึAงก่อนหน้านั=นค่าใชจ้่ายในส่วนนี=ถูกบนัทึกไวใ้น “ตน้ทุนขาย”  อย่างไรก็ตามค่าใชจ้่ายในการ

ขายสําหรับไตรมาส 4 ปี 2562 ยงัมีค่าใชจ้่ายทีAเพิAมขึ=นจากการเคลมสินคา้เสียหายจากลูกคา้จาํนวน 0.26 ลา้นบาท 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ในไตรมาส 4 ของปี 2562 และของไตรมาสเดียวกันปี 2561 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจาํนวน 16.63 ล้าน

บาท และจาํนวน 28.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.68 และร้อยละ 9.44 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลาํดับ และลดลงคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 42.62 โดยค่าใชจ้่ายในการบริหารทีAสําคญั ไดแ้ก ่ค่าใชจ้่ายเกีAยวกบัผูบ้ริหารและพนกังาน เช่น เงินเดือน 

โบนสั และสวสัดิการต่างๆ เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามดังทีAได้กล่าวไวแ้ล้วในหัวข้อ “ต้นทุนขายและอตัรากาํไรขั=นต้น” เกีAยวกับเรืAองการกลบัรายการ

สํารองการด้อยค่าของสินค้าสําเร็จรูป เนืAองจากมีการทาํลายสินค้า ทาํให้ในปี 2562 นี= มีการปรับลดการสํารองดังกล่าว 

จาํนวน 8.12 ล้านบาท ทาํให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารตํAากว่าความเป็นจริง ดังนั=นค่าใช้จ่ายในการบริหารเมืAอสุทธิรายการ

ดงักล่าวแลว้จะอยู่ทีA 106.56 ลา้น 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 

บริษทั มีค่าใชจ้่ายทางการเงินจาํนวน 3.67 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2562 และจาํนวน 3.91 ลา้นบาท ในไตรมาส

เดียวกนัของปี 2561 ลดลงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.11 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาค่าใชจ้่ายทางการเงินประจาํปี 2562 จาํนวน 

14.43 เพิAมขึ=นจาก 14.27 ในปี 2561 คิดเป็นเพิAมขึ=นเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.12  สาเหตุทีAค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิAมขึ=นเนืAองจาก
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บริษทั มีการใชเ้งินกูร้ะยะยาวเพืAอใชใ้นการซื=อเครืAองจกัรและอุปกรณ์ในโครงการ SF2 ทีAแพรกษา จาํนวน 35.00 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 2 

กําไรสุทธ ิ

จากผลการดาํเนินงานทีAกล่าวข้างต้น ทาํให้ในไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2561 บริษทั มีกาํไรสุทธิจาํนวน 30.18 

ล้านบาท และจาํนวน 18.45 ล้านบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 9.14  และร้อยละ 5.58 ตามลาํดับ  อย่างไรก็ตามหาก

พิจารณาในส่วนของอตัรากาํไรสุทธิประจาํปี 2562 เปรียบเทียบกบัประจาํปี 2561 บริษทั มีกาํไรสุทธิจาํนวน 76.60 ลา้นบาท 

และจาํนวน 136.12 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิร้อยละ 6.02  และร้อยละ 9.90 ตามลาํดบั 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

เมืAอพิจารณาอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (Return on Equity) จะเห็นว่าอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้นจะปรับตัวไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของกาํไรสุทธิ โดยบริษทั มีอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้นเท่ากับร้อยละ 9.23 ในปี2562 และร้อย

ละ 32.50 ในปี 2561 เหตุผลทีAอตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้นลดลงอย่างมีนยัสําคญั เนืAองจาก บริษทั มีการเพิAมทุนออกหุ้นสามัญ

ใหม่จาํนวน 110 ลา้นหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทัAวไป (IPO) ทีAราคา 3.88 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้ส่วนของผูถ้ือหุ้นเพิAมขึ=นจาก 

445.25 ลา้นบาทในปี 2561 มาเป็น 829.83 ในปี 2562 

นอกจากนี=  บริษทั มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นเป็นจาํนวนเงิน 15.00 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2562  และใน

ไตรมาส 1 ปี 2562 จาํนวนเงิน 90.00 ลา้นบาท 

	  

 
 

3) ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษทัลงทุนในการขยายกาํลงัการผลิตไปยงัโรงงาน 2 (แพรกษา) อย่างไรก็ตาม

ในช่วงแรกบริษทั ยงัใช้กาํลงัการผลิตได้ไม่เต็มทีA ส่งผลให้เกิดการปันส่วนต้นทุนคงทีA เข้าไปในตัว

ผลิตภณัฑ์มากขึ=น และทาํให้ตน้ทุนต่อหน่วยสูงขึ=น 

ต้นทุนขายและกําไรขัLนต้น 
ไตรมาส 4 ปี 2561 ไตรมาส 4 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 325.66 100.00 320.70 100.00 1,361.17 100.00 1,255.64 100.00 

ตน้ทุนขาย 267.63 82.18 265.30 82.73 1,063.00 78.09 1,037.00 82.59 

กําไรขัLนต้น 58.03 17.82 55.40 17.27 298.17 21.91 218.64 17.41 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ 323.99 100.00 320.57 100.00 1,356.27 100.00 1,253.94 100.00 

ตน้ทุนขายผลิตภณัฑ์ 264.46 81.63 264.88 82.63 1,056.72 77.91 1,032.61 82.35 

กําไรขัLนต้นจากการขายผลิตภัณฑ์ 59.53 18.37 55.69 17.37 299.55 22.09 221.33 17.65 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 

บริษทั มีค่าใชจ้่ายในการขายจาํนวน 7.10 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ของปี 2562 เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของ

ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 6.49 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.42 และร้อยละ 2.11 ของค่าใช้จ่ายรวม 

ตามลาํดับ และเพิAมขึ=นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.34  สาเหตุทีAทาํให้ค่าใช้จ่ายในการขายเพิAมขึ=น เนืAองจากในปี 2562 มีการ

ปรับเปลีAยนวิธีการบันทึกบัญชี โดยนําเอาค่าใช้จ่ายเกีAยวกับการบริหารดูแลสินค้าสําเร็จรูป ซึA งประกอบด้วย  เงินเดือน

พนกังาน  ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ  ทั=งนี= รวมถึง ค่าเช่าพาเลต ค่าเช่ารถโฟลคล์ิฟท์ ค่าใชจ้่ายในการส่งออก มาบนัทึก

ไวใ้น “ค่าใชจ้่ายในการขาย” ซึAงก่อนหน้านั=นค่าใชจ้่ายในส่วนนี=ถูกบนัทึกไวใ้น “ตน้ทุนขาย”  อย่างไรก็ตามค่าใชจ้่ายในการ

ขายสําหรับไตรมาส 4 ปี 2562 ยงัมีค่าใชจ้่ายทีAเพิAมขึ=นจากการเคลมสินคา้เสียหายจากลูกคา้จาํนวน 0.26 ลา้นบาท 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ในไตรมาส 4 ของปี 2562 และของไตรมาสเดียวกันปี 2561 บริษทัมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจาํนวน 16.63 ล้าน

บาท และจาํนวน 28.98 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.68 และร้อยละ 9.44 ของค่าใช้จ่ายรวม ตามลาํดับ และลดลงคิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 42.62 โดยค่าใชจ้่ายในการบริหารทีAสําคญั ไดแ้ก ่ค่าใชจ้่ายเกีAยวกบัผูบ้ริหารและพนกังาน เช่น เงินเดือน 

โบนสั และสวสัดิการต่างๆ เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามดังทีAได้กล่าวไวแ้ล้วในหัวข้อ “ต้นทุนขายและอตัรากาํไรขั=นต้น” เกีAยวกับเรืAองการกลบัรายการ

สํารองการด้อยค่าของสินค้าสําเร็จรูป เนืAองจากมีการทาํลายสินค้า ทาํให้ในปี 2562 นี= มีการปรับลดการสํารองดังกล่าว 

จาํนวน 8.12 ล้านบาท ทาํให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารตํAากว่าความเป็นจริง ดังนั=นค่าใช้จ่ายในการบริหารเมืAอสุทธิรายการ

ดงักล่าวแลว้จะอยู่ทีA 106.56 ลา้น 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน 

บริษทั มีค่าใชจ้่ายทางการเงินจาํนวน 3.67 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2562 และจาํนวน 3.91 ลา้นบาท ในไตรมาส

เดียวกนัของปี 2561 ลดลงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.11 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาค่าใชจ้่ายทางการเงินประจาํปี 2562 จาํนวน 

14.43 เพิAมขึ=นจาก 14.27 ในปี 2561 คิดเป็นเพิAมขึ=นเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.12  สาเหตุทีAค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิAมขึ=นเนืAองจาก
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ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ณ สิ=นปี 2562 และสิ=นปี 2561 บริษทั มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 1,400.46 ล้านบาท และจาํนวน 923.98 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ซึAงสินทรัพยที์Aสําคญัของบริษทั ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหนี=การคา้และลูกหนี=อืAน และทีAดิน 

อาคารและอุปกรณ์ โดย ณ สิ=นปี 2562  สัดส่วนของรายการสินทรัพยที์Aสําคญัดงักล่าวต่อสินทรัพยร์วมคิดเป็น  ร้อยละ 33.64  

ร้อยละ 16.89 และร้อยละ 29.95 ตามลาํดบั ทั=งนี= รายละเอียดของสินทรัพยที์Aสําคญัของบริษทั สามารถสรุปไดด้งันี=  

ลูกหนี=การคา้ 

ระยะเวลาค้างชําระ 
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 171.47 74.31 204.40 83.83 

คา้งชาํระ 59.29 25.69 39.42 16.17 

ไม่เกิน 3 เดือน 53.35 23.12 31.66 12.98 

3-6 เดือน 0.03 0.01 0.19 0.08 

6-12 เดือน - - 1.78 0.73 

มากกว่า 12 เดือน 5.91 2.56 5.79 2.37 

รวมลูกหนี=การคา้ 230.76 100.00 243.82 100.00 

หัก: ค่าเผืAอหนี=สงสัยจะสูญ (5.91) (2.56) (7.57) (3.10) 

ลูกหนีLการค้าสุทธิ 224.85 97.44 236.25 96.90 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าลูกหนี= ส่วนใหญ่ของบริษทั เป็นลูกหนี= ทีAยงัไม่ถึงกาํหนดชําระ โดยมีสัดส่วนเมืAอ

เปรียบเทียบกบัยอดลูกหนี=การคา้ก่อนหักค่าเผืAอหนี=สงสัยจะสูญเท่ากบัร้อยละ 83.83 ณ สิ=นปี 2562  และร้อยละ 74.31 ณ สิ=นปี 

2561 ในขณะทีAลูกหนี=คา้งชาํระมีสัดส่วนร้อยละ 16.17  และร้อยละ 25.69 ของยอดลูกหนี=การคา้ก่อนหักค่าเผืAอหนี=สงสยัจะสูญ 

ณ สิ=นปี 2562 และปี 2561 ตามลาํดับ ซึA งโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี= ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน อย่างไรก็ตามบริษทัมีลูกหนี=คา้ง

ชาํระนานกว่า 6 เดือน จาํนวน 7.42 ลา้นบาท จากลูกคา้ใหม่หนึAงรายซึAงปัจจุบนัทางบริษทัอยู่ระหว่างการติดตามทวงถามหนี=   

บริษทัเริAมมีนโยบายพิจารณาตั=งค่าเผืAอหนี=สงสัยจะสูญในปี 2560 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี= และอายุของ

หนี= ค้างชําระของลูกหนี=แต่ละราย โดยลูกหนี= ทีAค้างชําระเกินกว่า 360 วนั บริษทัจะตั=งสํารองค่าเผืAอหนี=สงสัยจะสูญในอตัรา

ร้อยละ 100 

ทั=งนี=  ณ สิ=นปี 2561 บริษทั มีการตั=งสํารองค่าเผืAอหนี=สงสัยจะสูญจาํนวน 5.91 ลา้นบาท และเนืAองจากลูกหนี=รายหนึAง

มีการทยอยผ่อนชาํระหนี= ทุกเดือน จึงมีการกลบัรายการค่าเผืAอหนี=สงสัยจะสูญสําหรับยอดทีAมีการชาํระของลูกหนี=รายดงักลา่ว 

และในปี 2562 มียอดหนี= เพิAมเติมจากลูกคา้อีกรายทีAกล่าวมาแลว้ ส่งผลทาํให้ยอดการตั=งสํารองค่าเผืAอหนี=สงสัยจะสูญเพิAมขึ=น

เป็นจาํนวน 7.57 ลา้นบาท ณ สิ=นปี 2562 
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สินคา้คงเหลือ 

  
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท   ร้อยละ  

สินคา้สําเร็จรูป 101.84 46.64 62.19 29.23 

งานระหว่างทาํ 16.41 7.52 29.33 13.79 

วตัถุดิบ 96.96 44.41 108.64 51.07 

วสัดุโรงงาน 3.12 1.43 3.37 1.58 

สินคา้ระหว่างทาง - - 9.22 4.33 

รวมสินค้าคงเหลือ 218.34 100.00 212.75 100.00 

หัก: ค่าเผืAอมูลค่าสินคา้ลดลง (14.15) (6.48) (9.26) (4.35) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 204.18 93.52 203.49 95.65 

ณ สิ=นปี 2562 และสิ=นปี 2561 บริษทัมีสินค้าคงเหลือก่อนหักค่าเผืAอการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจํานวน 

212.75 ลา้นบาท และจาํนวน 218.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั สินคา้คงเหลือประกอบดว้ย สินคา้สําเร็จรูป งานระหว่างทาํ และ

วตัถุดิบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.23  ร้อยละ 13.79  และร้อยละ 51.07 ของสินคา้คงเหลือรวม ณ สิ=นปี 2562 ตามลาํดบั จาก

ตารางข้างต้นจะเห็นว่าปริมาณสินค้าสําเร็จรูปมีจาํนวนลดลงอย่างต่อเนืAอง เนืAองจากทีAผ่านมาบริษทั ตระหนักถึงปริมาณ

สินคา้คงเหลือทีAมีจาํนวนมากเกินความจาํเป็น และไดว้างแผนในการบริหารจดัการปริมาณสต็อกสินคา้สําเร็จรูปคงเหลือ 

บริษทัพิจารณาตั=งค่าเผืAอการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากอายุของสินคา้คงเหลือและมูลค่าสุทธิ

ทีAคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ สําหรับสินค้าคงเหลือทีAมีอายุไม่เกิน 300 วนั บริษทัเปรียบเทียบระหว่างราคาทุนกบั

มูลค่าสุทธิทีAคาดว่าจะได้รับ (NRV) ผลต่างทีAเกิดขึ=นจากราคาทุนทีAสูงกว่ามูลค่าสุทธิทีAคาดว่าจะไดร้ับ จะถูกนาํมาตั=งค่าเผืAอ

การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ นอกจากนี= ในส่วนของสินคา้คงเหลือประเภทงานระหว่างทาํและสินคา้สําเร็จรูปทีAมีอายุ

เกินกว่า 300 วนั บริษทัจะนํามูลค่าสินค้าคงเหลือดังกล่าวมาตั=งค่าเผืAอการลดลงทั=งจาํนวน และสําหรับวตัถุดิบ บริษทัจะ

พิจารณาจากอายุการใช้งาน (Shelf Life) หรืออายุการใช้งานตามแนวทางปฏิบัติ (Practical Shelf Life) ของวตัถุดิบแต่ละ

ประเภท หากอายุของวตัถุดิบเกินกว่าอายุการใช้งานดังกล่าว บริษทัจะนํามูลค่าวตัถุดิบดังกล่าวมาตั=งค่าเผืAอการลดลงของ

มูลค่าสินค้าคงเหลือทั=งจาํนวน ทั=งนี= บริษทัมีการตั=งค่าเผืAอการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ จาํนวน 9.26 ล้านบาท ในปี 

2562 และจํานวน 14.15 ล้านบาท ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.35 และร้อยละ 6.48 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ตามลาํดับ จะเห็นว่าสัดส่วนการตั=งค่าเผืAอการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในปี 2562 ลดลง เกิดจากการทีAบริษทัมีการ

บริหารจัดการสินค้าคงเหลือโดยการทาํลายสินค้าสําเร็จรูปและวตัถุดิบทีAไม่ได้ใช้งานแล้ว ซึA งในบางกรณีบริษทัสามารถ

เรียกร้องค่าชดเชยสินคา้หรือค่าวตัถุดิบจากผูที้AเกีAยวขอ้งได ้

ทีAดิน อาคาร และอุปกรณ ์

บริษทัมีทีAดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจาํนวน 419.49 ลา้นบาท ณ สิ=นปี 2562  และจาํนวน 388.97 ลา้นบาท ณ สิ=นปี 

2561 คิดเป็นสัดส่วนต่อทรัพยสิ์นรวมเท่ากับร้อยละ 29.95  และร้อยละ 42.10 ตามลาํดับ ในไตรมาสทีA 2 ปี 2562  บริษทัได้

ตดัสินใจซื=อเครืAองจกัรและอุปกรณ์ มูลค่ารวม 38.85 ลา้นบาท เพืAอขยายกาํลงัการผลิตเพิAมเติมประมาณ 3 ลา้นเมตรต่อเดือน  
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สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

หน่วย: ลา้นบาท 

รายการเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ 

 งวด 12 เดือน 

สิLนสุด 31 ธ.ค. 

2561  

งวด 12 เดือน 

สิLนสุด 31 ธ.ค. 

2562   

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 108.31 208.41 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (82.50) (38.23) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (28.44) 250.20 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิAมขึ=น (ลดลง) สุทธิ (2.63) 420.38 

บริษทั มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 208.41 ล้านบาท ในปี 2562  และจาํนวน 108.31 ล้าน

บาท ในปี 2561 สาเหตุทีAไตรมาสทีA 4 ของปี 2562 บริษทั มีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานเพิAมขึ=น เนืAองจากบริษทั มี

เจา้หนี=การคา้และเจา้หนี=อืAนเพิAมขึ=น 103.41 ลา้นบาท  และมีการใชห้นี= สินดาํเนินงานเพิAมขึ=นเป็นจาํนวน  13.37 ลา้นบาท ใน

ไตรมาสทีA 2 ของปี 2562 บริษทั มีการลงทุนซื=อเครืAองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงานสตาร์เฟล็กซ์ 2 มูลค่า 38.85 ลา้นบาท โดย

ชาํระค่าเครืAองจกัรและอุปกรณ์เบื=องตน้จาํนวน 9.71 ลา้นบาท ส่วนทีAเหลือชาํระครบทั=งหมดภายใน ไตรมาส 2 ปี 2564  

ในไตรมาสทีA 4 ของปี 2562 บริษทั มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิAมขึ=นจาํนวน 426.80 ล้านบาท 

ไดม้าจากการออกหุ้นเพิAมทุนจาํนวน 110 ลา้นหุ้นเพืAอเสนอขายต่อกรรมการ พนกังาน และประชาชนทัAวไป (IPO) โดยขาย

ในราคาหุ้นละ 3.88 บาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษทั มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นจาํนวน 105.00 ลา้นบาท 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

สภาพคล่อง ปี 2561 ปี 2562  

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 1.46 2.10 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 0.81 1.59 

ระยะเวลาเก็บหนี= เฉลีAย (วนั) 66.92 68.03 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีAย (เฉพาะสินคา้สําเร็จรูป)  (วนั) 28.57 28.47 

ระยะเวลาชาํระหนี= เฉลีAย (วนั) 63.64 64.46 

Cash Cycle (วนั) 75.15 78.39 

Cash Cycle (เฉพาะสินคา้สําเร็จรูป) (วนั) 31.85 32.04 

บริษทั มีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ=นปี 2562 และในปี 2561 เท่ากบั 2.10 เท่า และ 1.46 เท่า ตามลาํดบั และมีอตัราส่วน

สภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 1.59 เท่า และ 0.81 เท่า ตามลาํดบั สาเหตุทีAอตัราส่วนสภาพคล่องมีค่าเพิAมขึ=นอย่างมีนยัสําคญั เนืAองจาก

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิAมขึ=นจากเงินทีAได้รับจากการขายหุ้นเพิAมทุนให้กบัประชาชน (IPO) ในไตรมาส 4 ซึA งทาํให้

บริษทั ไดร้ับเงินสดเขา้มาประมาณ 407 ลา้นบาท (หักค่าใชจ้่ายในการเพิAมทุนแลว้) 
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เมืAอพิจารณา Cash Cycle ของบริษทั จะเห็นว่าเพิAมขึ=นจาก  75.15 วนั ในปี 2561 เป็น 78.39 วนั ในปี 2562 สาเหตุหลกัเกดิ

จากระยะเวลาชําระหนี=  เพิAมขึ=นจาก 63.64 วนั ในปี 2561 มาเป็น 64.46 วนั ในปี 2562 ซึA งเป็นผลมาจากการสัAงซื=อวตัถุดิบจาก

ต่างประเทศเพิAมขึ=น 

แหล่งที9มาของเงินทนุ 

หนี= สิน 

ณ สิ=นปี 2562 และสิ=นปี 2561 บริษทัมีหนี= สินรวมจาํนวน 570.63 ลา้นบาท และจาํนวน 478.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาเหตุทีAหนี= สิน ณ สิ=นปี 2562 เพิAมขึ=นจากสิ=นปี 2561 จาํนวน 91.89 ลา้นบาท เป็นผลจากเจา้หนี=การคา้และเจา้หนี=อืAนเพิAมขึ=น

อย่างมีนยัสําคญัจากจาํนวน 175.18 ลา้นบาท ณ สิ=นปี 2561 มาเป็นจาํนวน 300.51 ลา้นบาท ณ สิ=นปี 2562 เนืAองจากบริษทั มี

การปรับเพิAมปริมาณการสัAงซื=อวตัถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนทีAมากขึ=น ส่งผลให้ยอดคงคา้งของเจา้หนี=การคา้เพิAมขึ=น 

หากพิจารณาโครงสร้างหนี= สินของบริษทั จะพบว่าหนี= สินส่วนใหญ่เป็นหนี= สินหมุนเวียน ซึAงเมืAอคิดเป็นสัดส่วน

ต่อหนี= สินรวมจะเท่ากบัร้อยละ 77.83 และร้อยละ 70.84  ณ สิ=นปี 2562 และปี 2561 ตามลาํดบั โดยหนี= สินหมุนเวียนทีAสําคญั 

ประกอบดว้ย เจา้หนี=การคา้และเจา้หนี=อืAน และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั=นจากสถาบนัการเงิน สําหรับหนี= สินไม่

หมุนเวียนซึAงคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี= สินรวมเท่ากับร้อยละ 22.17 และร้อยละ 29.16 ณ สิ=นปี 2562 และสิ=นปี 2561 ตามลาํดับ  

ประกอบด้วยรายการทีAสําคญัได้แก่ เงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิจากส่วนทีAถึงกาํหนดชําระในหนึAงปี  โดยเงินกู้ยืมระยะยาวทีA

เพิAมขึ=นดงักล่าวบริษทั นาํไปใชเ้พืAอซื=อทีAดินและสิAงปลูกสร้างทีAใชเ้ป็นโรงงานในปัจจุบนั ซึAงทยอยชาํระคืนตามขอ้ตกลงทีAมี

กบัธนาคาร ประกอบกบัในปลายปี 2561 มีเงินกูย้ืมระยะยาวเพิAมขึ=น 35 ลา้นบาท เพืAอนาํไปชาํระค่าทีAดินแปลงทีAติดกับทีAตั=ง

โรงงานปัจจุบนั เพืAอรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

บริษทั มีส่วนของผูถ้ือหุ้นจาํนวน 829.83 ล้านบาท ณ สิ=นปี 2562 และมีจาํนวน 445.25 ล้านบาท ณ สิ=นปี 2561 

ถึงแม้ว่าในปี 2562 บริษทั จะมีกาํไรสุทธิลดลงจากปี 2561 เป็นจาํนวน 59.52 ล้านบาท แต่เนืAองจากบริษทัมีการเพิAมทุน

จาํนวน 110 ล้านหุ้น ขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและประชาชนทัAวไป ในราคา 3.88 บาทต่อหุ้น ทาํให้บริษทั มี

ทุนทีAออกและเรียกชําระแลว้เพิAมขึ=นจาก 300 ลา้นบาท เป็น 410 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 302.99 ลา้นบาท 

โดยส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ สิ=นปี 2562 ไดหั้กเงินปันผลจ่ายประจาํปี 2562 ไปแลว้จาํนวน 105.00 ลา้นบาท 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

บริษทั มีอตัราส่วนหนี= สินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นเท่ากับ 1.08 เท่า ณ สิ=นปี 2561 และเท่ากับ 0.69 เท่า ณ สิ=นปี 2562  

สาเหตุทีAอตัราส่วนหนี= สินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้นลดลงอย่างมีนยัสําคญั เป็นผลมาจากการทีAบริษทั ทาํการเพิAมทุนจดทะเบียน 

และขายหุ้นเพิAมทุนให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและประชาชนทัAวไป (IPO) ตามทีAไดก้ล่าวมาแลว้ 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความสําคญัต่อหน้าที;และความรับผิดชอบดูแลกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการที;ดี โดยรายงานทางการเงินและสารสนเทศทางการเงิน ที;ปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 มีขอ้มูลที;ถูกตอ้ง

ครบถว้น เปิดเผยอย่างเพียงพอและไดถ้ือปฏิบัติตามมาตรฐานการบญัชีที;รับรองทั;วไป โดยเลือกนโยบายการบัญชีที;เหมาะสม

และถือปฏิบัติอย่างสมํ;า เสมอ  ตลอดจนได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ทัP งนีP  คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ 

คณะกรรมการตรวจสอบทําการสอบทานงบการเงินของบริษทัที;ผ่านมา และได้รับรายงานว่ารายงานทางการเงินของบริษัท  

ได้ถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที;รับรองทั;วไป  มีการใช้นโยบายทางบัญชีที; เหมาะสมและจัดทําขึP นอย่างระมัดระวัง  

ตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที;นําเสนอในงบการเงินโดยรวม รวมทัP งมีการเปิดเผยข้อมูล 

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเหล่านีP ในรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบที;ปรากฏในรายงานประจาํปี 2562 ของบริษทั 

นอกจากนีP  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ัดให้มีระบบการควบคุมภายในที;มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื;อให้มั;นใจว่า

ขอ้มูลทางบัญชีมีการบันทึกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพยสิ์นเพื;อป้องกันการทุจริต หรือเสียหาย

อย่างมีสาระสําคญั 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท  มีความเพียงพอ  โดยรวมอยู่ในระดับ 

ที;น่าพอใจและเชื;อมั;นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื;อถือของงบการเงินของบริษทั ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2562 ซึ;งผูต้รวจสอบบญัชี

ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที;รับรองทั;วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน 

และผลการดาํเนินงานโดยถูกตอ้งตามที;ควร 

 

 

         

            นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา 

                     ประธานกรรมการ 

บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จาํกดั (มหาชน) 
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ขอ้มูลส�าคญัทางการเงิน

สรุปฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน และอตัราส่วนทางการเงินท่ีส�าคญั

งบแสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

อัตราส่วนทางการเงิน

2560

2560

2561

2561

2562

2562

 สินทรัพย์รวม 912.36 923.98 1400.46

 หนี้สินรวม 519.9 478.74 570.63

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 392.46 445.25 829.83

 รายได้จากการขาย 1337.87 1361.18 1255.65

 รวมรายได้ 1353.33 1374.25 1273.35

 ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 199.3 185.01 109.05

 ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 146.63 136.12 76.6

 อัตราก�าไรสุทธิ (%) 10.83 9.9 6.02

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 16.31 14.82 6.59

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.39 1.46 2.1

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.32 1.08 0.69

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
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งบการเงิน
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ขอ้มูลท ั่วไปและขอ้มูลส�าคญัอ่ืน
ข้อมูลทั)วไปและข้อมูลสําคัญอื)น 

ชื#อบริษทัภาษาไทย  บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน)  

ชื#อบริษทัภาษาองักฤษ STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื#อย่อหลกัทรัพย ์ SFLEX 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging)  

ตามคาํสั#งซืIอของลูกคา้ (Made to Order)  

ที#ตัIงสํานกังานใหญ่ 189/48-49 หมู่ที# 3 ตาํบลบางเพรียง อาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560 

เลขทะเบียนบริษทั 0107562000092 

โทรศพัท์ 0-2708-2555 

เวบ็ไซต์ www.starflex.co.th 

ทุนจดทะเบียน 410,000,000 บาท 

ทุนชาํระแลว้ 410,000,000 บาท 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท์ 0-2900-9000 เวบ็ไซต์ www.set.or.th/tsd 

ผูส้อบบญัชี บริษทั สํานกังาน อี วาย จาํกดั  

อาคารเลครัชดา ชัIน 33 เลขที# 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ 0-2264-0777 เวบ็ไซต์ www.ey.com/th 

ผูต้รวจสอบภายใน บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จาํกดั 

281/157 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี ชัIน 2 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี  

ตาํบลบางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 

โทรศพัท์ 0-2526-0777  เวบ็ไซต์ www.plcorporation.com 

ที#ปรึกษาทางการเงิน บริษทั หลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 

ชัIน 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที# 999/9  

ถนนพระราม1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ 0-2646-9999  เวบ็ไซต์ www.fnsyrus.com 
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มอบสิ่งของเครื่องใช้ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงินสนับสนุน

สตาร์เฟล็กซ์ ปันน�้าใจ ให้บ้านบางปะกง

ภาพรวมกิจกรรมของบริษทั

สตาร์เฟล็กซ์ปันความรู้สู่น้อง

จังหวัดกาญจนบุรี
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สตาร์เฟล็กซ์ ห่วงใย มอบน�้าใจ ให้ผู้สูงอายุ

มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส จ.สมุทรปราการ

สตาร์เฟล็กซ์ปันน�้าใจให้บ้านเด็กเร่ร่อน

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ภาพรวมกิจกรรมของบริษทั
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ส�านึกรักบ้านเกิด

ถวายพระประธาน ณ วัดร้องแง อ.ปัว จ.น่าน

ส�านึกรักบ้านเกิด

ถวายพระประธาน ณ วัดโสมอรุณ อ.สังคม จ.หนองคาย

ภาพรวมกิจกรรมของบริษทั
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สมทบทุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านปงสนุก อ.จุน จ.พะเยา

สตาร์เฟล็กซ์ สานฝัน ปันความรู้ เพื่อน้อง

โรงเรียนบ้านปงสนุก อ.จุน จ.พะเยา

ภาพรวมกิจกรรมของบริษทั
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สตาร์เฟล็กซ์ เปิดไฟให้แสงสว่าง

โรงเรียนบ้านหนองตอ จ.นครราชสีมา

สตาร์เฟล็กซ์ สปิริต จิตอาสา พัฒนา

วัดบางเพรียง

ภาพรวมกิจกรรมของบริษทั
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