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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิ 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 จากการท่ีผูถื้อหุน้หลกัโดยนายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑม์านานกวา่ 32 ปี 

จึงเลง็เห็นถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้อุปโภคบริโภคในประเทศท่ีผูป้ระกอบการ

ต่างมีนโยบายท่ีมุ่งเนน้การบริหารตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์จึงมีแนวโนม้หันไปใชบ้รรจุ

ภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เน่ืองจากมีตน้ทุนต่อหน่วยท่ีต ่า ในขณะท่ีมีคุณสมบติัดา้น Barrier ในการ

ป้องกนัการซึมผา่นของอากาศ ความช้ืน แสงแดด และกล่ินเพ่ือรักษาคุณภาพของสินคา้ท่ีบรรจุอยูภ่ายในบรรจุภณัฑไ์ดเ้ป็น

อยา่งดี จึงไดก่้อตั้งบริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ ากดั (“บริษทัฯ” หรือ “SFLEX”) ข้ึนเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2546 เพ่ือด าเนินธุรกิจ

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) โดยมีบริษทั สตาร์ปร๊ินท์ จ ากดั (มหาชน) หรือ STARP 

เป็นผูถื้อหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ และโรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 128/345 และเลขท่ี 128/240 ซอยไทยประกนั ถนนเทพารักษ ์หมู่ท่ี 1 

ต าบลบางเสาธง ก่ิงอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ บริษทัฯ เร่ิมตน้จากการผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติก

ชนิดอ่อนท่ีเป็นมว้นฟิลม์ (Roll Form) เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคเป็นหลกั ต่อมาเพ่ือให้โครงสร้าง

การประกอบธุรกิจมีความชดัเจน STARP จึงไดท้ยอยลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ โดย STARP ประกอบธุรกิจผลิตและ

จ าหน่ายบรรจุภณัฑป์ระเภทกระดาษ เช่น กล่องสุรา กล่องผงซกัฟอก กล่องยาสีฟัน กล่องสบู่ เป็นตน้   

จากนั้นในปี 2548 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2005 และมาตรฐาน GMP จึงเร่ิมผลิตและจ าหน่าย

บรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนส าหรับสินคา้บริโภค ส่งผลใหธุ้รกิจของบริษทัฯ มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2553 บริษทั

ฯ จึงยา้ยโรงงานมาอยูท่ี่เลขท่ี 189/48-49 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ บนเน้ือท่ีรวม 18 ไร่ 3 

งาน 86 ตารางวา เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต พร้อมทั้ งได้ลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบบรรจุภณัฑใ์นลกัษณะซอง (Pre Form Pouch) รูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็น Stand-

up Pouch, 3-Sided Seal Pouch, Center Seal Pouch, 4-Sided Seal Pouch และ Flat Bottom Pouch เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น   

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑอ์ยา่งมาก จึงไดพ้ฒันากระบวนการผลิตใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

และสามารถผลิตสินคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ตลอดมา โดยไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่างๆ ไดแ้ก่ มาตรฐาน FSSC 

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

(Hazard Analysis and Critical Control Point) รวมไปจนถึงมาตรฐาน URSA (SEDEX) ซ่ึงเป็นการรับรองจรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจดา้นแรงงาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของผูป้ระกอบการท่ีเป็นบริษทัขา้มชาติ ดงันั้น จึงเป็นเคร่ืองพิสูจน์ไดถึ้ง

คุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดยบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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 1.2 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ และเป้าหมายการประกอบธุรกจิ 

วสัิยทศัน์ (Vision) 

 “เป็นผูน้ าในธุรกิจ Flexible Packaging ในกลุ่มประเทศ CLMVT” 

พนัธกจิ (Mission) 

1. มุ่งมัน่การสร้างสรรคเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ 
2. มุ่งมัน่การสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยการผลิตสินคา้อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 
3. มุ่งมัน่การสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และมีการขยายธุรกิจเพ่ือใหเ้ติบโตต่อเน่ืองอยา่งย ัง่ยนื 
4. มุ่งมัน่การรับผิดชอบต่อสงัคม การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
5. มุ่งมัน่การเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ความรู้ และพฒันาองคก์รไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะเป็นผูน้ าทางดา้นบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ในประเทศไทย 
และประเทศในกลุ่ม CLMV โดยมีกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. มุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ 
เพ่ือเป็นผูน้ าตลาดในผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของตลาดท่ีหนัมาใชว้ตัถุดิบรีไซเคิล และ/หรือการใชว้ตัถุดิบท่ี
ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติเพ่ือใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน 

2. เพ่ิมก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต รวมถึงพฒันากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง การลดการสูญเสียระหวา่งการผลิต เพ่ือใหก้ารบริหารตน้ทุนการผลิตเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

3. ขยายธุรกิจไปยงับรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนท่ีใชส้ าหรับผลิตภณัฑ์กลุ่มอาหาร (Food) มากข้ึน โดยจะ
พฒันากระบวนการผลิตและเทคโนโลยกีารผลิตส าหรับบรรจุภณัฑใ์นกลุ่มอาหาร 

4. ขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเพ่ิมทีมงานขายเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ตลาดบรรจุภณัฑพ์ลาสติก
ชนิดอ่อนของประเทศในกลุ่ม CLMV รวมถึงการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจในกลุ่มประเทศดงักล่าว  
 

ค่านิยมองค์กร (Values) 

  Sustainable Growth : พฒันาและเติบโตแบบยัง่ยนื 

Passion to Win :  ยนืหยดั มุ่งมัน่ไปสู่เป้าหมาย 

Innovative Thinking : ขวนขวาย ริเร่ิม สร้างสรรค ์เพ่ือพฒันา 
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Responsibility :  รู้ในหนา้ท่ี มีความรับผิดชอบ 

Integrity :  อยูใ่นกรอบคุณธรรมและโปร่งใส 

Teamwork :  ใส่ใจซ่ึงกนัและกนั ท างานเป็นทีม 

1.3 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

  พฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ปี 2546 

 จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯ ในช่ือ “บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั” เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2546  
ปี 2547 

 รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) จากบริษทั สตาร์ปร๊ินท์ จ ากดั (มหาชน) เม่ือเดือน
กุมภาพนัธ์ 2547 ซ่ึงโรงงานดงักล่าวตั้งอยู่เลขท่ี 128/345 และเลขท่ี 128/240 ซอยไทยประกนั ถนนเทพารักษ ์
หมู่ท่ี 1 ต าบลบางเสาธง ก่ิงอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 เร่ิมผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนท่ีเป็นมว้นฟิลม์ (Roll Form) เพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเป็น
ผูผ้ลิตสินคา้อุปโภค 

ปี 2548 

 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ ISO 9001:2005 จาก Bureau Veritas  
ปี 2549 

 เร่ิมผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนประเภทซองรูปแบบ Stand-up Pouch และ 3-Sided Seal 
Pouch   

ปี 2553 

 ยา้ยท่ีตั้งโรงงานจากเลขท่ี 128/345 ซอยไทยประกนั ถนนเทพารักษ ์หมู่ท่ี 1 ต าบลบางเสาธง ก่ิงอ าเภอบางเสา
ธง จงัหวดัสมุทรปราการ มาท่ีเลขท่ี 189/48-49 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งโรงงานในปัจจุบนั โดยบริษทัฯ เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีใชเ้ป็นอาคารโรงงานและส านกังาน
ดงักล่าวจากบริษทั บางเพรียง พฒันา จ ากดั ซ่ึงไม่มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  

ปี 2554 

 เร่ิมผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนประเภทซองรูปแบบ 4-Sided Seal Pouch 
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ปี 2557 

 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 จาก SGS (ประเทศไทย) 
 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จาก SGS (ประเทศไทย) 
 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน HACCP Codex Aliment Arius จาก SGS (ประเทศไทย) 
ปี 2558 

 ลงทุนซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีใชเ้ป็นอาคารโรงงานและส านักงานของบริษทัฯ (จากเดิมเป็นการเช่า) จาก
บริษทั บางเพรียง พฒันา จ ากดั ซ่ึงไม่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยรายละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีซ้ือ 
ประกอบดว้ย ท่ีดินจ านวน 5 โฉนด เน้ือท่ีรวมจ านวน 18 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา อาคารโรงงาน และส านกังาน 
2 ชั้น  

ปี 2560 

 เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษทัฯ ลงทุนซ้ือท่ีดินเปล่า 4 โฉนด รวมเน้ือท่ี 13 ไร่ 28 ตารางวา ซ่ึงอยู่
ดา้นขา้งโรงงาน จากนางสาวฟ้า แซ่ลือ ซ่ึงไม่มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  

ปี 2561 

 ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 จากสถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ  
 เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 50 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 250 ลา้นบาท เป็นจ านวน 300 ลา้นบาท 

โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 บริษทัฯ มีการจ่ายปันผลในปี 2561 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 133.33 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 31.11 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 77.78 ลา้นบาท 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 13/2561 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 22.22 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 55.55 ลา้นบาท 

ปี 2562 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการดงัน้ี 
- แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 

- เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็น 0.50 บาท 
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ปี 2562 (ต่อ) 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 110 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300 ลา้นบาท เป็น 410 ลา้นบาท โดยการ

ออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 220 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดการจดัสรรดงัน้ี  

 (1) หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 198 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน 

(2) หุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 22 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ  

ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ใหเ้สนอขายหุน้

สามญัใหม่ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ประชาชนต่อไป 

 เพ่ือขยายก าลงัการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2562 บริษทัฯ ไดเ้ช่าโรงงานและ
อาคารส านกังาน ซ่ึงตั้งอยู่เลขท่ี 470/3-4 หมู่ท่ี 5 ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ รวมเน้ือท่ี 5,300 ตารางเมตร (โรงงาน 2) จากบริษทั เอน็.เอส.พี.เค จ ากดั รวมทั้งซ้ือเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ รวมมูลค่า 38.85 ลา้นบาท จากบริษทั โฮล่ี พลาส จ ากดั ซ่ึงไม่มีความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 เร่ิมด าเนินการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนของโรงงาน 2 เม่ือเดือนพฤษภาคม 2562 
 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เปล่ียนแปลง

มูลค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 0.50 บาท เป็น 1 บาท ท าใหปั้จจุบนับริษทัฯ มีจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดจ านวน 300 ลา้นหุ้น โดยภายหลงัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมมูลค่าหุน้ จะท าให้
จ านวนหุ้นสามญ้เพ่ิมทุนของบริษทัฯ ท่ีจดัสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (Initial Public 
Offering) และเพ่ือเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ เปล่ียนแปลงเป็นดงัน้ี 
(1) หุน้สามญัใหม่จ านวน 99,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) 
(2) หุน้สามญัใหม่จ านวน 11,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 105 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 30 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 90 ลา้นบาท 

-    ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2562 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ในอตัรา

หุน้ละ 0.025 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 15 ลา้นบาท 

-   บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 110 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ให้แก่ประชาชนเป็น

คร้ังแรก (IPO) ระหวา่งวนัท่ี 11 – 13 ธนัวาคม 2562 และเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและไดเ้ขา้ท าการซ้ือขายเป็น

วนัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

- ผลิตภณัฑป์ระเภทมว้น (Roll Form) 1,008.54 85.40 1,096.71 81.04 1,149.73 83.66 1,026.58 80.62 
- ผลิตภณัฑป์ระเภทซอง (Pre Form Pouch) 123.78 10.48 164.58 12.16 206.28 15.01 227.36 17.86 
รวมรายได้จากการขายบรรจุภณัฑ์พลาสติก
ชนิดอ่อน 

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

รายไดจ้ากการขายอ่ืน1) 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 
รายไดอ่ื้น2) 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) รายไดจ้ากการขายอ่ืน ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบ และรายไดจ้ากการรับจา้งเคลือบฟิลม์ เป็นตน้  

     2) รายไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายเศษฟิลม์ รายไดจ้ากการขายงานทดลองผลิต (Sample for Sale) รายได้

ค่าชดเชยสินคา้ รายได้ ค่าเช่า ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ ทั้ งน้ี รายได้ค่าชดเชยสินคา้ ประกอบด้วย 

ค่าชดเชยท่ีไดรั้บจากSupplier ซ่ึงเป็นความเสียหายจากการน าวตัถุดิบไปใชใ้นการผลิตสินคา้ของบริษทัฯ และ

ค่าชดเชยท่ีไดรั้บจากลูกคา้กรณีท่ีสัง่ผลิตสินคา้เกินกวา่ความตอ้งการ 

2.2 ลกัษณะผลติภัณฑ์ของบริษัท 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ส าหรับสินคา้อุปโภคและ

สินคา้บริโภคทั้งท่ีอยูใ่นรูปของเหลวและของแห้งตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ (Made to Order) บรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนมี

ลกัษณะเป็นชั้นฟิลม์หลายชั้น (Multilayer Film) ประกบติดกนัตั้งแต่ 2-5 ชั้น โดยใชก้าวหรือเรซ่ินเป็นตวัประสาน ท าให้มี

คุณสมบติัดา้นความแขง็แรง ทนความร้อนและความดนัสูง มีน ้ าหนกัเบา สามารถพิมพล์วดลายกราฟิกลงบนบรรจุภณัฑไ์ด ้

นอกจากน้ี ยงัมีคุณสมบติัป้องกนัการซึมผา่นของอากาศ ความช้ีน แสงแดด และกล่ินเพ่ือรักษาคุณภาพของสินคา้ท่ีบรรจุอยู่

ภายในบรรจุภณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
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ทั้งน้ี รูปแบบของบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนท่ีบริษทัฯ ผลิตและจ าหน่ายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ข้ึนอยูก่บัความ

ตอ้งการของลูกคา้ ดงัน้ี  

 2.2.1 ผลติภัณฑ์ประเภทม้วน (Roll Form) 

รายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากการจ าหน่ายบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมว้นฟิลม์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.79 และร้อยละ 

81.70 ของรายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนในปี 2561 และปี 2562 ตามล าดบั โดยผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีมี

ลกัษณะเป็นมว้นฟิลม์ท่ีผา่นขั้นตอนการพิมพแ์ละเคลือบ หลงัจากนั้นจะน ามว้นฟิลม์ดงักล่าวมาผ่ามว้นตามขนาดหนา้กวา้ง

ตามท่ีลูกคา้ก าหนด ซ่ึงขนาดความกวา้งสูงสุดของมว้นฟิลม์ท่ีเคร่ืองผ่ามว้นของบริษทัฯ รองรับไดอ้ยูท่ี่ 1,080 มิลลิเมตร 

ผลิตภณัฑ์ประเภทน้ีส่วนใหญ่จะจ าหน่ายให้กบักลุ่มผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคและบริโภคท่ีมีเคร่ืองข้ึนรูปซองของตนเอง โดย

บรรจุภณัฑรู์ปแบบมว้นฟิลม์จะตอ้งมีคุณสมบติัทางกายภาพท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองข้ึนรูปซองของลูกคา้ เช่น ขนาดหนา้กวา้ง 

ความล่ืนของผิวฟิลม์ เป็นตน้  เน่ืองจากคุณสมบติัดงักล่าวมีผลต่อการท างานของเคร่ืองข้ึนรูปซอง ดงันั้น การผลิตบรรจุ

ภณัฑท่ี์อยูใ่นรูปแบบของมว้นฟิลม์จึงตอ้งอาศยัทกัษะและความเช่ียวชาญในการปรับสูตรฟิลม์และวตัถุดิบหลกัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

กาวและหมึก เพ่ือใหไ้ดม้ว้นฟิลม์ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตรงตามท่ีลูกคา้ก าหนด และสามารถน าไปใชก้บัเคร่ืองข้ึนรูปซอง

ของลูกคา้แต่ละรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 2.2.2 ผลติภัณฑ์ประเภทซอง (Pre Form Pouch) 

  ผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีเป็นการน ามว้นฟิลม์ท่ีผ่านขั้นตอนการพิมพแ์ละเคลือบมาข้ึนรูปในรูปแบบซองส าเร็จรูป

พร้อมท่ีจะใชบ้รรจุผลิตภณัฑข์องลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้ท่ีสั่งซ้ือผลิตภณัฑใ์นรูปแบบ Pre Form Pouch จะเป็นผูผ้ลิตสินคา้อุปโภค

บริโภคท่ีไม่มีเคร่ืองข้ึนรูปซองของตนเอง หรือมีเคร่ืองข้ึนรูปซองแต่ไม่สามารถรองรับวสัดุของฟิลม์ท่ีน ามาใชใ้นการผลิต

ซองไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี รูปแบบของซองท่ีบริษทัฯ สามารถผลิตไดมี้หลากหลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ ไดแ้ก่  

 (1) Stand-up Pouch, Stand-up Pouch with Zip  
 บรรจุภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็นซองตั้ง ใชบ้รรจุผลิตภณัฑท่ี์มีปริมาตรหรือน ้ าหนกัมากและสามารถตั้งวางชั้นโชว์
ใหสิ้นคา้โดดเด่น เช่น น ้ ายาปรับผา้นุ่ม, น ้ายาซกัผา้, น ้ ายาลา้งจาน, ครีมอาบน ้ า เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัสามารถเพ่ิมซิปลอ็คได ้
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เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใชง้าน เช่น ซองอาหารสตัว ์ซองอาหารทัว่ไป เป็นตน้ 
 

 

 

 
 
 (2) 3-Sided Seal Pouch, 3-Sided Seal Pouch with Zip 
 บรรจุภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็นซองท่ีมีการซีลซองปิดทั้ง 3 ดา้น เปิดปากซองหรือกน้ซองส าหรับบรรจุสินคา้แลว้
ซีลปิด สามารถเพ่ิมรอยฉีก (V-Cut) เพ่ือใชง้านง่าย หรือเพ่ิมรูเจาะส าหรับแขวนโชว ์พร้อมใส่ซิปล็อคเพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ในการเปิดและปิดการใชง้านไดห้ลายคร้ัง สามารถยืดอายกุารเก็บรักษาสินคา้ไดน้านข้ึน เหมาะส าหรับใชบ้รรจุสินคา้ประเภท
อาหาร ลูกอม 
 

 

 

 
 (3) Center Seal Pouch, Center Seal & Gusset Pouch  
 บรรจุภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็นซองท่ีมีการซีลบริเวณกลางซองและซีลหวัซอง เปิดดา้นกน้ซองเพ่ือใชบ้รรจุสินคา้ 
นิยมน ามาบรรจุสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัไม่มาก ประเภทอาหาร เช่น ซองนอกบรรจุขนมขบเค้ียว, ไอศครีม, ลูกอม, อาหารแช่แข็ง 
เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัสามารถท าเป็นซองมีการซีลดา้นหลงับริเวณกลางซอง และดา้นขา้งมีรอยพบัทั้งสองดา้นเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี
การใชง้าน สามารถบรรจุสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัได ้เช่น ซองอาหารสตัว ์เป็นตน้ 
 

 

 
  
 (4) 4-Sided Seal Pouch 
 บรรจุภณัฑท่ี์มีลกัษณะเป็นซองท่ีมีการซีลบริเวณมุมซองทั้ง 4 ดา้นโดยพบัขา้งซอง เป็นซองท่ีมีความแข็งแรง 
จึงเหมาะส าหรับบรรจุสินคา้ท่ีมีน ้ าหนักมากและตอ้งการพ้ืนท่ีในการบรรจุสินคา้ปริมาณมาก โดยนิยมน ามาบรรจุสินคา้
ประเภทอาหาร เช่น กาแฟคัว่บด, กาแฟส าเร็จรูป, อาหารสตัว ์เป็นตน้ 
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 5) Flat Bottom Pouch 

  บรรจุภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเป็นซองตั้งไดแ้บบฐานเรียบ มีรอยพบัด้านขา้ง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีการใชง้าน เน่ืองจาก

รูปทรงของฐานท่ีมีลกัษณะแบนเรียบ จึงสามารถตั้งวางสินคา้บนชั้นวางไดอ้ยา่งมัน่คง เหมาะกบัผลิตภณัฑน์ ้ าหนกัเบาหรือ

เป็นผง เช่น โกโก ้ชา ซองน ้ าตาลทราย และสามารถเพ่ิมซิปลอ็คได ้

 

 

 

บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองท าซองในลกัษณะ Flat Bottom Pouch เพ่ิมเติม โดยติดตั้งเคร่ืองจกัรแลว้เสร็จเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 

2562  ปัจจุบนัไดเ้ร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายใหก้บัลูกคา้แลว้ 

2.3 กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

 2.3.1  การสร้างความเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ (Business Partnership) กบัลูกค้า 

 หวัใจส าคญัในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ คือ การสร้างความสมัพนัธ์ในลกัษณะการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ 

(Business Partnership) กบัลูกคา้ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัลูกคา้ โดยด าเนินงานร่วมกนั

ภายใตแ้นวคิดของความเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจต่อกนั ซ่ึงนอกเหนือจากการซ้ือขายสินคา้ระหวา่งกนัแลว้ บริษทัฯ จะท างาน

ร่วมกบัลูกคา้อยา่งใกลชิ้ดในการพฒันาและออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ตอบสนองต่อโจทยข์องลูกคา้และสถานการณ์ทางการ

ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบกบับริษทัฯ มีการวางแผนการจดัส่งสินคา้ล่วงหนา้ร่วมกบั

ลูกคา้ทั้งในดา้นปริมาณสินคา้และระยะเวลาในการจดัส่ง เพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้วา่บริษทัฯ จะสามารถส่งสินคา้ให้

ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายและการตลาดจะมีการประชุมร่วมกบัลูกคา้เป็นประจ าทุก

เดือนเพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและวางแผนธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ตลอดจนการให้บริการแก่

ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว การสร้างความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวจะเป็นการสร้างประโยชน์ใหเ้กิดข้ึนทั้งสองฝ่ายจึงส่งผลท าให้

การท าธุรกิจกบัคู่คา้เป็นไปอย่างมัน่คงและยัง่ยืนในระยะยาว การด าเนินการดงักล่าวทั้งหมดส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บความ
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ไวว้างใจและการยอมรับจากลูกคา้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกคา้ท่ีเป็นองค์กรชั้นน าของประเทศ และท าให้ไดรั้บ

โอกาสในการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ จากลูกคา้รวมไปถึงการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ให้ลูกคา้พิจารณาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ส่งผล

ท าใหย้อดขายของบริษทัฯ เติบโตมาโดยตลอด จะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรางวลั SSQR Awards (Superior Supplier 

Quality Relationship Award) ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีพิจารณาจาก 3 ดา้น ไดแ้ก่ Cost Competitive, Excellence Service และ 

Innovation จาก Unilever Thai Holding Ltd. ซ่ึงเป็นลูกคา้รายหลกัมาอยา่งต่อเน่ือง   

 2.3.2 การรักษามาตรฐานคุณภาพของผลติภัณฑ์ 

 บริษทัฯ มุ่งเนน้การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยจดัให้มีระบบการควบคุม

คุณภาพของผลิตภณัฑใ์นทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกและจดัหาวตัถุดิบจากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีมีคุณภาพ โดย

บริษทัฯ จะตรวจเยี่ยมผูผ้ลิตวตัถุดิบหลกัเป็นประจ าทุกปี และในการรับวตัถุดิบทุกคร้ังแผนกประกนัคุณภาพจะท าการ

ตรวจสอบใบรับรองคุณภาพจากผูข้าย (Certificate of Analysis) รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบในห้องตรวจวิเคราะห์

ของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินคา้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การพิมพ ์(Printing) การ

เคลือบ (Lamination) การผ่ามว้น (Slitting) และการท าซอง (Bag Making) การด าเนินการทั้งหมดของบริษทัฯ ดงักล่าว

ขา้งตน้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้มัน่ใจไดว้า่สินคา้ท่ีผลิตไดมี้คุณภาพไดม้าตรฐานและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยจะ

เห็นไดจ้ากการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่างๆ ไม่วา่จะเป็นมาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร 

FSSC 22000 (Food Safety System Certification), หลกัเกณฑว์ิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice; 

General Principles of Food Hygiene, มาตรฐานการผลิตท่ีมีมาตรการป้องกนัอนัตราย HAACP (Hazard Analysis and 

Critical Control Point)  

 

 

 

 

 นอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีกล่าวขา้งตน้ ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ถือเป็นปัจจัยส าคญัอีก

ประการหน่ึงท่ีดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์ั้นๆ บริษทัฯ จึงให้ความส าคญักบัความสวยงามของภาพพิมพบ์นฟิลม์

ทั้งในแง่ของความคมชดัของลายเสน้ สีสนัท่ีโดดเด่นและเฉดสีท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด ความสวยงามของ

ภาพพิมพด์งักล่าวข้ึนอยูก่บักระบวนการตั้งแต่การออกแบบและล าดบัชั้นสีแม่พิมพ ์การผลิตแม่พิมพ ์จนถึงขั้นตอนในการพิมพ ์

โดยบริษทัฯ มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์และจดัล าดบักลุ่มสีเพ่ือน าไปใชใ้นการผลิตแม่พิมพ ์รวมทั้งมีช่าง

เทคนิคท่ีมีความช านาญในการผสมสีใหไ้ดส้ดัส่วนท่ีเหมาะสม และควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรในระหวา่งการผลิตทุก

กระบวนการ  
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 2.3.3 การบริหารต้นทุนการผลติอย่างมปีระสิทธิภาพ  

 ตน้ทุนการผลิตถือเป็นค่าใชจ่้ายหลกัท่ีจะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรและความสามารถในการแข่งขนั

ของบริษทัฯ อยา่งมาก บริษทัฯ จึงใหค้วามส าคญักบักระบวนการคดัเลือกวตัถุดิบโดยอาศยัทีมงานท่ีมีความช านาญเป็นผู ้

คดัเลือกผูผ้ลิตวตัถุดิบ ซ่ึงจะตอ้งผา่นการตรวจสอบกระบวนการผลิตเพ่ือใหม้ัน่ใจในมาตรฐานคุณภาพของวตัถุดิบและลดการ

สูญเสียจากการผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการใชว้ตัถุดิบท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ประกอบกบับริษทัฯ มีนโยบายในการควบคุมอตัราการสูญเสีย

จากการผลิต (Waste) ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยอตัราการสูญเสียจากการผลิตเฉล่ียของบริษทัฯ ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาอยูท่ี่

ร้อยละ 8.42 ของปริมาณฟิลม์ท่ีน าเขา้สู่กระบวนการผลิต  

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดพ้ฒันาและปรับปรุงเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยใหก้ารผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไม่วา่

จะเป็นการติดตั้งเคร่ืองผสมสี (Ink Dispensing) เพ่ือท าใหข้ั้นตอนการผสมสีรวดเร็วและแม่นย  าตามสีท่ีลูกคา้ตอ้งการ และการ

ติดตั้งกลอ้งตรวจจบัของเสียการผลิต รวมถึงฝ่ายวจิยัพฒันาผลิตภณัฑจ์ะท าหนา้ท่ีในการพฒันาสูตรฟิลม์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม

ทางเลือกและช่วยในการบริหารตน้ทุนของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 2.3.4 การพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการพฒันาบรรจุภณัฑรู์ปแบบใหม่ๆ อยูเ่สมอ โดยสามารถผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก

ชนิดอ่อนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้หลากหลายทั้งรูปแบบและวตัถุประสงค์การใชง้านเพ่ือรองรับความ

ตอ้งการของลูกคา้ เช่น ฟิลม์หด (Shrink Film), บรรจุภณัฑท่ี์สามารถผ่านการฆ่าเช้ือดว้ยหมอ้ตม้แรงดนัสูง (Retort Pouch), 

ซองเพาซ์พร้อมฝา (Spout Pouch) เป็นตน้  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดล้งทุนซ้ือเคร่ืองจกัรผลิตซองในลกัษณะ Flat Bottom 

Pouch ซ่ึงเป็นซองตั้งไดแ้บบฐานเรียบจึงสามารถตั้งวางสินคา้บนชั้นวางไดอ้ยา่งมัน่คง แมว้า่ของท่ีบรรจุดา้นในจะมีน ้ าหนกั

เบาหรือปริมาณน้อยเพียงใดก็ยงัสามารถคงรูปอยูไ่ด ้จึงเหมาะส าหรับการจดัวางสินคา้ให้โดดเด่น และง่ายต่อการจดัเก็บ 

ช่วยประหยดัพ้ืนท่ีชั้นในซูเปอร์มาร์เก็ต ดว้ยรูปทรงท่ีเป็นถุงทรงสูงและความกวา้งนอ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัถุงชนิดอ่ืน โดยคาด

วา่จะเร่ิมจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ไดใ้นไตรมาส 4 ปี 2562    

2.4 ลกัษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 บริษทัฯ จ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนใชส้ าหรับบรรจุผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นสินคา้อุปโภคและสินคา้บริโภคเป็น

หลกั ดงันั้น กลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ จึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคและบริโภค โดยบริษทัฯ มีลูกคา้หลกัท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้

อุปโภคบริโภคชั้นน าของประเทศ เช่น บริษทั นีโอแฟคทอร่ี จ ากดั, บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั, บริษทั ยนิูลีเวอร์ ไทย 

โฮลด้ิงส์ จ ากดั, บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั ไอ.พี. แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี หากพิจารณาสัดส่วนรายไดจ้ากการขายบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนจะพบวา่รายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจาก

บรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้อุปโภคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80-85 และบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

15-20   
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 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อย
ละ 

ล้านบาท ร้อย
ละ 

ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้อุปโภค 1,035.71 82.12 1,148.79 84.72 998.06 79.59 
กลุ่มบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้บริโภค 225.58 17.88 207.22 15.28 255.88 20.41 
รวมรายได้จากการขายบรรจุภณัฑ์พลาสตกิชนิดอ่อน 1,261.29 100.00 1,356.01 100.00 1,253.94 100.00 
 

โดยประเภทสินคา้ท่ีลูกคา้น ามาบรรจุในบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

บรรจุภณัฑ์ส าหรับสินค้าอปุโภค บรรจุภณัฑ์ส าหรับสินค้าบริโภค 
- น ้ายาปรับผา้นุ่ม (Fabric Softener) 
- น ้ายาลา้งจาน (Dish Wash) 
- ผงซกัฟอก (Detergent) 
- น ้ายาซกัผา้ (Liquid Detergent) 
- น ้ายาท าความสะอาดพ้ืน (Floor Cleaner) 
- ครีมอาบน ้ า (Liquid Soap) 
- ยาสระผม (Shampoo) 
 

- ไอศครีม (Ice-cream) 
- วุน้เสน้ (Vermicelli) 
- อาหารแช่แขง็ (Frozen Food)  
- ขนมขบเค้ียว (Snack) 
- ซอสและเคร่ืองปรุงต่างๆ (Seasoning) 
- แป้ง (Flour) 
- กาแฟ (Coffee) 
- อาหารสตัว ์(Pet Food) 
- บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป 

 

2.5 นโยบายราคา 

 บริษทัฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาขายของสินคา้จากตน้ทุนบวกอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีเหมาะสม (Cost Plus Margin) 

โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น ประเภทสินคา้ ปริมาณการสั่งซ้ือ และภาวะการแข่งขนัในตลาด เป็นตน้  ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการ

ทบทวนราคาขายทุก 6 เดือน เพ่ือให้สินคา้ของบริษทัฯ มีราคาอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมสามารถแข่งขนัได ้ หากตน้ทุนการ

ผลิตเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญั บริษทัฯ จะเจรจาต่อรองทั้ งกับผูจ้ ัดจ าหน่ายวตัถุดิบและลูกคา้เพ่ือปรับระดับราคาให้

เหมาะสมกบัตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

2.6 การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 บริษทัฯ จ าหน่ายสินคา้ในประเทศเป็นหลกัโดยผา่นทีมงานฝ่ายขายและการตลาดซ่ึงท าหนา้ท่ีในการติดต่อหาลูกคา้

โดยตรง เน่ืองจากสินคา้อุปโภคบริโภคโดยทัว่ไปจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบบรรจุภณัฑใ์หมี้ความทนัสมยัและสวยงามอยู่

เสมอ เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีดึงดูดใจของลูกคา้ ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายและการตลาดจะติดตามงาน

กบัลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด และรับโจทยค์วามตอ้งการจากลูกคา้เพ่ือน าเสนอตวัอยา่งงานใหลู้กคา้ไดพิ้จารณาอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ี ฝ่าย

ขายและการตลาดจะมีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้เป็นรายไตรมาส โดยจะพิจารณาจาก 3 เร่ือง ไดแ้ก่ การจดัส่งสินคา้
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ทนัเวลา  คุณภาพสินคา้ และการใหบ้ริการในองคร์วม (Overall Service Performance) เพื่อน ามาพฒันาและปรับปรุงการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อย
ละ 

ล้านบาท ร้อย
ละ 

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 
 

2.7 ภาวะอุตสาหกรรม 

 2.7.1 ภาพรวมเศรษฐกจิไทย 

 จากรายงานของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุวา่ในปี 2562 ผลิตภณัฑม์วลรวมใน

ประเทศ (GDP) มีอตัราการขยายตวัอยู่ท่ีร้อยละ 2.4 ปรับตวัลดลงเม่ือเทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 4.1 ในปี 2561 โดยมี

สาเหตุมาจากการปรับตวัลดลงของมูลค่าการส่งออกสินคา้ โดยปรับตวัลดลงร้อยละ 3.2 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัการขยายตวั

ของมูลค่าการส่งออกร้อยละ 7.5 ในปี 2561 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 

ตามล าดบัชะลอตวัลงจากปี 2561 ท่ีการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 4.6 และร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ตามอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียร้อยละ 0.7 และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 6.8 ของ GDP 

 นอกจากน้ี อตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ แข็งค่าข้ึนจากปี 2561 ร้อยละ 3.96 โดยทั้งปี 2562 

ค่าเงินบาทเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ 30.15 – 32.37 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ เน่ืองจากการเกินดุลบญัชีเดินสะพดัของไทย ผล

จากสงครามการคา้ระหว่างจีนและสหรัฐฯ และทิศทางการด าเนินนโยบายทางการเงินท่ีผ่อนคลายของประเทศผูน้ าทาง

การคา้ เช่น สหรัฐฯ และสหภาพยโุรป เป็นตน้ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกในรูปเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ปรับตวัลดลงตามการ

แข็งค่าของเงินบาท การชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และความไม่แน่นอนของทิศทางมาตรการกีดกนัทางการคา้

ระหวา่งสหรัฐฯ กบัจีน 

 ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2562 ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ปรับตวัลดลงร้อยละ 1.6 เทียบกบัการขยายตวั

ร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหนา้ สาเหตุหลกัมาจากการปรับตวัลดลงของมูลค่าการส่งออก โดยปรับตวัลดลงร้อยละ 4.9 และ

การลงทุนภาครัฐ ปรับตวัลดลงถึงร้อยละ 5.1  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัการขยายตวัของการลงทุนของภาครัฐร้อยละ 3.7 ในไตร

มาสก่อนหนา้ 
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กราฟแสดงอตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 ทั้งน้ี ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ไดค้าดการณ์วา่แนวโนม้เศรษฐกิจไทยในปี 
2563 จะขยายตวัร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 ชะลอตวัลงจากปี 2562 โดยสาเหตุตามขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19  
ปัญหาภยัแลง้ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน และความล่าชา้ของกระบวนการงบประมาณ อยา่งไรก็ตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ในปี 2563 น้ียงัมีปัจจยัสนบัสนุนจาก (1) การผ่อนคลายลงของแรงกดดนัจากมาตรการทางการคา้ การลดลงของความเส่ียง
จากการแยกตวัของสหราชอาณาจกัรแบบไร้ขอ้ตกลง และนโยบายการเงินท่ีอยูใ่นภาวะผ่อนคลาย (2) การขยายตวัของอุป
สงคภ์ายในประเทศ รวมถึงการลงทุนภาครัฐและเอกชน (3) แรงขบัเคล่ือนจากมาตรการภาครัฐ และ (4) ฐานการขยายตวัท่ี
ต ่ากว่าปกติในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2562  โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวัร้อยละ 1.4  การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.6 ตามล าดบั ในขณะท่ีอตัราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉล่ียอยูใ่นช่วง
ร้อยละ 0.4-1.4 และดุลบญัชีเดินสะพดั 
2.7.2 อุตสาหกรรมค้าปลกีในประเทศไทย 

 จากการท่ีบริษทัฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนให้แก่ลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตและ
จ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภค ซ่ึงสินคา้เหล่านั้นจะถูกจดัจ าหน่ายผา่นช่องทางการคา้ปลีกต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินคา้ ดิสเคาน์
สโตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ ดงันั้น ภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมคา้ปลีกจึงสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ตลาดและการเติบโตของบริษทัฯ ไดอี้กทางหน่ึง อุตสาหกรรมคา้ปลีกถือเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและ
สะทอ้นใหเ้ห็นการใชจ่้ายของประชากรในประเทศ เน่ืองจากธุรกิจคา้ปลีกท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงและกระจาย
สินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค จากกราฟด้านล่างจะเห็นว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมคา้ปลีกและคา้ส่งเร่ิมฟ้ืนตวัและขยาย
ตวัอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2558 หลงัจากผา่นภาวะเศรษฐกิจโลกตกต ่า ปัญหาการเมืองในประเทศ ราคาสินคา้เกษตรตกต ่าและ
หน้ีครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดบัสูง โดยมีอตัราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ตั้งแต่ปี 2558-2562 อยูท่ี่ร้อยละ 6.28 ต่อปี ส าหรับปี 
2562 อุตสาหกรรมคา้ปลีกและคา้ส่งมีมูลค่า 1,706,026 ลา้นบาท ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ถึงร้อยละ 5.72 แสดงให้เห็นถึง
การบริโภคภาคเอกชนท่ีปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึน อนัเป็นผลจากรายไดท่ี้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนของประชาชนและนโยบายกระตุน้การใช้
จ่ายจากภาครัฐ 

 

ร้อยละ 
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การขยายตวัการบริโภคภาคเอกชน การขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP) 
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กราฟแสดงมูลค่าอุตสาหกรรมค้าปลกีและค้าส่ง 
 

       ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 

 จากรายงานธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ ปี 2562 ของศูนยว์จิยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน
คาดวา่อุตสาหกรรมคา้ปลีกสมยัใหม่จะสามารถเติบโตไดร้้อยละ 3.0-3.1 จากมาตรการกระตุน้การใชจ่้ายของภาครัฐ และการ
ขยายตวัของผูป้ระกอบการจากการเปิดสาขาใหม่ การปรับปรุงสาขาเดิม และการเพ่ิมพ้ืนท่ีใหเ้ช่า ซ่ึงจะช่วยขยายช่องทางการ
จ าหน่ายสินคา้และท าใหร้ายไดข้องผูป้ระกอบการเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
2.7.3 ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย 

 จากรายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑร์ายปีของส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

แสดงใหเ้ห็นวา่ปริมาณการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกรวมในปี 2559-2561 มีจ านวน 1,477,260 ตนั จ านวน 1,469,534 ตนั 

และจ านวน 1,409,659 ตน้ ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 0.45 และร้อยละ 4.15 ตามล าดบั ในขณะท่ีปริมาณการ

จ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกในปี 2559-2561 มีจ านวน 1,067,138 ตนั จ านวน 1,063,121 ตนั และจ านวน 1,021,623 ตนั คิด

เป็นอตัราการลดลงร้อยละ 0.32 และร้อยละ 3.96 ตามล าดบั ทั้งน้ี เป็นผลมาจากกระแสอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยรณรงคล์ด

ปริมาณการใชถุ้งพลาสติกเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ใชว้สัดุท่ีบางกวา่ ลดการใชถุ้งพลาสติก รวมทั้งการ

ปรับเปล่ียนจากการใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกคงรูป (Rigid Plastic) ท่ีใชป้ริมาณพลาสติกมากกวา่ไปใชว้สัดุพลาสติกกลุ่มอ่อน

ตวั (Flexible Plastic) ส่งผลใหป้ริมาณการผลิตและจ าหน่ายในหน่วยน ้ าหนกัมีการปรับตวัลดลง 

 นอกจากน้ี รายงานการเปล่ียนแปลงของบรรจุภณัฑพ์ลาสติกไทยเดือนสิงหาคม 2561 ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ (Economic Intelligence Center : EIC) ธนาคารไทยพาณิชย ์ ซ่ึงระบุวา่การใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกในประเทศไทยมี

แนวโนม้เติบโตชา้ลง โดยในช่วงปี 2551-2555 ปริมาณการใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกมีอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 7 ต่อปี และ

เร่ิมชะลอตวัเหลือร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วงปี 2556-2560 โดยเม่ือศึกษาในสดัส่วนของบรรจุภณัฑพ์ลาสติกแลว้ พบวา่ปริมาณ

การใชพ้ลาสติกคงรูป (Rigid Plastic Packaging) เร่ิมมีอตัราการเติบโตของการบริโภคท่ีลดลงในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา โดยถูก

แทนท่ีดว้ยพลาสติกแบบอ่อนตวั (Flexible Packaging) ซ่ึงสาเหตุหลกัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงวถีิชีวติของคนไทยจาก

การเติบโตของชุมชนเมือง การขยายตวัของครัวเรือนท่ีมีขนาดเลก็ลง ส่งผลใหค้วามตอ้งการบรรจุภณัฑเ์ฉพาะหน่วย 
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(Individual Packaging) เพ่ิมมากข้ึน โดยบรรจุภณัฑพ์ลาสติกจะมีขนาดเลก็ลงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณการบริโภคสินคา้

ของสมาชิกในครัวเรือน  

กราฟแสดงปริมาณการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสตกิชนิดแข็งและชนิดอ่อนปี 2551-2560 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย ์(EIC, Economic Intelligence Center) 

 2.7.4 ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสตกิชนิดอ่อน 

 ขอ้มูลจาก Euromonitor International ไดค้าดการณ์วา่ในปี 2561 อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน 

(Flexible Packaging) ในประเทศไทยจะมีปริมาณบรรจุภณัฑท่ี์จ าหน่ายผ่านช่องทางการคา้ปลีกจ านวน 20,215.40 ลา้นช้ิน 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงมีจ านวน 19,764.20 ลา้นช้ิน คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 2.28 การเพ่ิมข้ึนดงักล่าวเกิดจาก

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคสมัยใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมและวิถีการด ารงชีวิตท่ีปรับเข้าสู่ความเป็นเมือง 

(Urbanization) มากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคหันมาเพ่ิมความส าคญักับปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวนั 

นอกจากน้ี การขยายตวัของครัวเรือนท่ีมีขนาดเลก็ลงยงัท าใหค้วามตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมีขนาดบรรจุ (Pack Size) 

เล็กลงเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนเป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไปดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีสนบัสนุนใหป้ริมาณการจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนทั้ง

ในส่วนของสินคา้อุปโภคและสินคา้บริโภคยงัคงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

ปริมาณบรรจุภณัฑ์พลาสตกิชนิดอ่อนทีจ่ าหน่ายผ่านช่องทางการค้าปลกีปี 2556-2560 และประมาณการปี 2561 

(หน่วย : ลา้นช้ิน) 

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

ผลิตภณัฑเ์พื่อความสวยงามและการบ ารุง
ผวิ 

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% 

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

เคร่ืองด่ืม 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% 

ผลิตภณัฑดู์แลรักษาบา้น 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% 

ทิชชู่และผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขอนามยั 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% 

บุหร่ีและยาสูบ 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% 

จ านวนรวม  

- อตัราการเติบโต 

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%  

ท่ีมา : ขอ้มูลจากเวบ็ไซต ์Euromonitor International 

 2.7.5 ภาวะอุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ดูแลรักษาบ้าน (Home Care) 

 จากรายงานธุรกิจผลิตภณัฑดู์แลรักษาบา้น (Home Care) จดัท าโดย Euromonitor International ฉบบัเดือนกุมภาพนัธ์ 

2562 อุตสาหกรรมผลิตภณัฑดู์แลรักษาบา้นมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2561 มูลค่าตลาดรวมของผลิตภณัฑ์ดูแลรักษา

บา้นอยูท่ี่ 55,199.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงมีมูลค่า 52,719.00 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 4.70 หาก

พิจารณาในรายกลุ่มผลิตภณัฑจ์ะเห็นวา่มีการเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีฐานรายไดข้องกลุ่มผูมี้รายได้

ปานกลางถึงสูงท่ีปรับตวัสูงข้ึน รวมถึงวิถีชีวิตท่ีปรับตวัเขา้สู่ความเป็นเมืองท าให้การด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั

ตอ้งการความสะดวกสบายและความรวดเร็ว อีกทั้งตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกในการใชชี้วิตประจ าวนัได้

ง่ายข้ึน ยิ่งไปกว่านั้น แรงกดดันจากภาวะการแข่งขนัในด้านของผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคต่างๆ ซ่ึงรวมถึง

ผลิตภณัฑดู์แลรักษาบา้น ยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูป้ระกอบการทั้งหลายตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ 
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ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง เพื่อมุ่งหวงัให้สินคา้ของตนสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเต็มท่ี จากเหตุผล

ดงักล่าวจึงท าใหอุ้ตสาหกรรมผลิตภณัฑดู์แลรักษาบา้นยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโตของยอดขายของ

บริษทัฯ ท่ีมีรายไดห้ลกัมาจากการจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนส าหรับสินคา้อุปโภค เช่น น ้ ายาปรับผา้นุ่ม น ้ ายาซกั

ผา้ น ้ ายาลา้งจาน เป็นตน้ 

มูลค่าผลติภณัฑ์ดูแลรักษาบ้าน (Home Care) ในประเทศไทย ปี 2556-2561 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

ประเภทของผลติภัณฑ์ดูแลรักษา
บ้าน 

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

ผลิตภณัฑป์รับอากาศ 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% 

ผลิตภณัฑซ์กัฟอกขาว 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% 

น ้ายาลา้งจาน 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% 

 

ประเภทของผลติภณัฑ์ดูแลรักษาบ้าน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดเส้ือผา้และเคร่ือง
แต่งกาย 

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% 

ผลิตภณัฑข์ดัเงา 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% 
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ประเภทของผลติภณัฑ์ดูแลรักษาบ้าน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ผลิตภณัฑดู์แลพ้ืนผิว 

- อตัราการเติบโต 

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

6.91% 6.18% 3.31% 6.62% 5.91% 5.86% 

ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดหอ้งน ้ า 

- อตัราการเติบโต 

184.90 

7.38% 

196.80 

6.44% 

203.30 

3.30% 

215.00 

5.76% 

229.90 

6.93% 

235.90 

2.61% 

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

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

ท่ีมา : Euromonitor International : Home Care in Thailand (February 2019) 

2.8 ภาวะการแข่งขัน 

 จากฐานขอ้มูลกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตลาดบรรจุภณัฑ์พลาสติกมีผูป้ระกอบการรวมทั้งส้ิน 1,148 

ราย ประกอบดว้ย ผูผ้ลิตขนาดเลก็ 935 ราย ขนาดกลาง 130 ราย และขนาดใหญ่ 83 ราย หากเปรียบเทียบในเชิงของส่วนแบ่ง

การตลาดซ่ึงค านวณจากรายไดร้วมในปี 2560 ผูผ้ลิตขนาดเลก็และขนาดกลางมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกนัร้อยละ 44.43 และ

ผูผ้ลิตขนาดใหญ่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 55.57  

ตารางแสดงสัดส่วนผู้ผลติในตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสตกิ 

ขนาดของผู้ผลติ จ านวน  
(ราย) 

รายได้รวม   
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด  
(ร้อยละ) 

ผูผ้ลิตขนาดเลก็ 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 
ท่ีมา : ฐานขอ้มูลกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

หมายเหตุ : หลกัเกณฑก์ารคิดขนาดของธุรกิจ อา้งอิงจากส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงัน้ี 

1) กลุ่มธุรกิจขนาดเลก็ หมายถึง นิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวรคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
2) กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง หมายถึง นิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวรคิดเป็นมูลค่ามากกวา่ 50 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
3) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ หมายถึง นิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวรคิดเป็นมูลค่ามากกวา่ 200 ลา้นบาท 
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 อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสติกถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนัสูง เน่ืองจากบรรจุภณัฑมี์หลากหลายประเภทและ

มีผูผ้ลิตทั้ งรายเล็กและรายใหญ่จ านวนมากท าให้ลูกคา้มีทางเลือกและมีสินคา้ทดแทนเป็นจ านวนมาก ซ่ึงบรรจุภณัฑ์

พลาสติกชนิดอ่อนเป็นหน่ึงผลิตภณัฑใ์นอุตสาหกรรมประเภทน้ี อยา่งไรก็ตาม ผูผ้ลิตในแต่ละกลุ่มจะมีกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่าง

กนัไป โดยหากเป็นผูผ้ลิตรายเลก็จะมุ่งเนน้กลยทุธ์ดา้นราคามากกวา่คุณภาพ ในขณะท่ีผูผ้ลิตขนาดกลางถึงใหญ่จะเนน้การ

ผลิตสินคา้ให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน ดงันั้น การแข่งขนัในธุรกิจจึงเกิดข้ึนเฉพาะในกลุ่มผูผ้ลิตท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ีมุ่งเน้น

กลุ่มลูกคา้เดียวกนั ซ่ึงตามนิยามของส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม บริษทัฯ จดัอยูใ่นกลุ่มผูผ้ลิตขนาด

ใหญ่ ซ่ึงบริษทัฯ สามารถผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนท่ีมีคุณภาพ สินคา้ของบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบั

สากล ไดแ้ก่ FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000), GMP (Good Manufacturing Practices) และ HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Point) รวมไปจนถึง มาตรฐาน URSA (SEDEX) ซ่ึงเป็นการรับรองจรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจดา้นแรงงาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของผูป้ระกอบการท่ีเป็นบริษทัขา้มชาติ นอกจากน้ี เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ

ผลิตของบริษัทฯ น าเข้าจากต่างประเทศ เช่น ไต้หวนั อิตาลี จีน เป็นต้น และใช้ระบบการพิมพ์แบบโรโตกราเวียร์ 

(Rotogravure) พิมพไ์ดสู้งสุด 10 สี ท าให้บรรจุภณัฑท่ี์ผลิตไดมี้ความสวยงาม โดยกลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตสินคา้

อุปโภคและสินคา้บริโภครายใหญ่ของประเทศ จึงใหค้วามส าคญักบัการคดัเลือกผูผ้ลิตบรรจุภณัฑอ์ยา่งมาก  เน่ืองจากบรรจุ

ภณัฑถื์อเป็นส่วนส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของผลิตภณัฑข์องลูกคา้ ยิ่งไปกวา่นั้น บริษทั

ฯ ยงัมุ่งเนน้การใหบ้ริการทั้งก่อนและหลงัการขายอยา่งใกลชิ้ดและรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของบริษทั

ฯ กบัผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ทั้งน้ี คู่แข่งท่ีส าคญัท่ีอยูใ่นตลาดเดียวกบับริษทัฯ ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทัแอมคอร์, บริษทั ฮูทามากิ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั, บริษทั ฟจิู เอซ จ ากดั, บริษทั ไดอิชิแพคเกจจ้ิง จ ากดั, บริษทั พรีแพค ประเทศไทย จ ากดั, บริษทั ฟิลม์มาสเตอร์ 

จ ากดั และ บริษทั พร้ินท ์มาสเตอร์ จ ากดั 

ตารางแสดงรายได้จากการขายและบริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible 

Packaging) 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
ช่ือบริษัท 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) จ ากดั  3,938.66 4,148.09 4,487.79 4,499.55 
3. บริษทั ฟจิู เอซ จ ากดั3) 3,861.64 4,187.64 4,394.27 4,567.68 
4. บริษทั ไดอิชิแพคเกจจ้ิง จ ากดั 1,848.70 1,859.29 2,025.39 2,030.13 
5. บริษทั พรีแพค ประเทศไทย จ ากดั 1,626.84 1,703.90 1,951.01 1,981.67 
6. บริษทั ฟิลม์มาสเตอร์ จ ากดั 1,458.62 1,461.47 1,514.85 1,422.81 
7. บริษัท สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 1,138.02 1,170.40 1,337.87 1,361.18 
8. บริษทั พร้ินท ์มาสเตอร์ จ ากดั 1,257.46 1,313.20 1,203.81 1,432.59 
บริษทัอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจบรรจุภณัฑพ์ลาสติก
ชนิดอ่อนจ านวน 13 ราย 

6,994.37 7,257.80 7,252.97 7,351.66 
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ช่ือบริษัท ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
รวมรายไดจ้ากการขายและบริการของ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน 

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

ท่ีมา  :  ขอ้มูลผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนไดม้าจากบริษทัฯ ในขณะท่ีขอ้มูลรายไดจ้ากการ

ขายและบริการเป็นขอ้มูลจากบิสซิเนสออนไลน์ 

หมายเหตุ : 1) กลุ่มบริษทัแอมคอร์ ประกอบดว้ย บริษทั แอมคอร์ เฟล็กซิเบ้ิล กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), บริษทั แอมคอร์ 
เฟล็กซิเบ้ิล ชลบุรี จ ากดั, บริษทั แอมคอร์ เฟล็กซิเบ้ิล เพชรบุรี จ ากดั และบริษทั แอมคอร์ เฟล็กซิเบ้ิล ระยอง 
จ ากดั 

  2) รอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้วนัท่ี 1 กรกฎาคม และส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  3) รอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้วนัท่ี 1 เมษายน และส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

2.9 การจัดหาผลติภัณฑ์ 

 2.9.1 การผลติ 

 ปัจจุบนัโรงงานของบริษทัฯ ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 189/48-49 หมู่ท่ี 3 ต  าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ บน

เน้ือท่ีรวม 18 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา บรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนท่ีผลิตทั้งหมดเป็นการผลิตตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ เคร่ืองจกัร

ท่ีใชใ้นการผลิตเป็นเคร่ืองท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ เช่น ไตห้วนั อิตาลี จีน เป็นตน้ โดยบริษทัฯ ใชร้ะบบการพิมพแ์บบโรโตก

ราเวยีร์ (Rotogravure) พิมพไ์ดสู้งสุด 10 สี ซ่ึงเป็นกรรมวธีิการพิมพแ์บบแม่พิมพร่์องลึก ส่วนท่ีเป็นภาพหรือลายเสน้ท่ีพิมพ์

จะถูกกดัเจาะเป็นหลุมเลก็ๆ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเก็บหมึกส าหรับท่ีจะพิมพล์งบนฟิลม์ ส่วนบริเวณท่ีไม่ใช่ภาพจะเป็นผิวเรียบ การ

พิมพร์ะบบกราเวียร์น้ีเป็นระบบท่ีสามารถเก็บรายละเอียดของภาพพิมพไ์ดอ้ยา่งดีเยีย่ม ท าใหภ้าพพิมพดู์สวยงามเป็นธรรมชาติ 

การท างานควบคุมระบบการจบัต าแหน่งมาร์คของภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ ท าใหส้ามารถพิมพง์านไดร้วดเร็วและมีความแม่นย  า

สูง โดยคอมพิวเตอร์จะจบัต าแหน่งของภาพแบบอตัโนมติั และมีกลอ้งตรวจจบัของเสียในระหวา่งกระบวนการพิมพ ์ ระบบ

ดงักล่าวจะช่วยลดความสูญเสียจากกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพไดดี้และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดข้ยายก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต โดยไดเ้ช่าพ้ืนท่ีอาคารโรงงานและ

ส านกังาน ซ่ึงตั้งอยูเ่ลขท่ี 470/3-4 หมู่ 5 ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ พ้ืนท่ีใชส้อย

รวม 5,300 ตารางเมตร จากบริษทั เอ็น.เอส.พี.เค จ ากดั และซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 

รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ จากบริษทั โฮล่ี พลาส จ ากดั ประกอบดว้ย เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองเคลือบ Dry Lamination เคร่ืองผ่ามว้น 

และเคร่ืองกรอ  



  บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

หนา้ 22 

 2.9.2 ก าลงัการผลติและปริมาณการผลติ  

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี  (ลา้นเมตร) 124.12 131.82 184.44 207.81 
ปริมาณการผลิตจริง  (ลา้นเมตร) 115.07 120.23 137.38 144.78 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต  (ร้อยละ) 92.70 91.21 74.48 69.67 
 

 ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี ค านวณจากประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจกัร (Overall Equipment Efficiency : OEE) ของ

เคร่ืองพิมพ ์ ซ่ึงพิจารณาจากค่าเฉล่ียสูงสุด (Maximum Average) ของ 3 ปัจจยัหลกั ประกอบดว้ย อตัราเดินเคร่ือง 

(Avaliability) ประสิทธิภาพเดินเคร่ือง (Performance Efficiency) และอตัราคุณภาพ (Quality Rate) โดยจ านวนชัว่โมงท างาน

อยูท่ี่วนัละ 22 ชัว่โมง และจ านวนวนัท างานเฉล่ียอยูท่ี่ 26 วนัต่อเดือน 

 บริษทัฯ ลงทุนซ้ือเคร่ืองพิมพเ์พ่ิมจ านวน 1 เคร่ือง โดยติดตั้งแลว้เสร็จและเร่ิมผลิตเชิงพาณิชยใ์นเดือนตุลาคม 2560 

ส่งผลท าใหก้ าลงัการผลิตเตม็ท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2560 เป็นจ านวน 131.82 ลา้นเมตรต่อปี และจ านวน 184.44 ลา้นเมตรต่อปี ในปี 2561  

 ส าหรับโรงงาน 2 ท่ีแพรกษา ไดเ้ร่ิมผลิตเชิงพาณิชยเ์ม่ือเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีก าลงัการผลิตเต็มท่ี 37.39 

ลา้นเมตรต่อปี  

2.10 การจัดหาวตัถุดิบ 

ในการจดัหาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ของบริษทัฯ นั้น จะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

 2.10.1 คุณภาพของวตัถุดบิ 

 จากการท่ีบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์จึงมุ่งเน้นการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพจากผูผ้ลิต

หรือผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีมีศกัยภาพและความสามารถท่ีจะจดัส่งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพตามท่ีก าหนดไดอ้ยา่งครบถว้นและตรงตาม

ก าหนดเวลาท่ีตอ้งการ โดยบริษทัฯ มีการจดัท ารายช่ือผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบ (Approved Vendor List) เพื่อใช้

ในการกลัน่กรองผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบ

รวมทั้งเยีย่มชมและตรวจสอบโรงงานของผูผ้ลิตรายใหม่ก่อนท่ีจะอนุมติัใหเ้ป็นผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายของบริษทัฯ ซ่ึง

บริษทัฯ จะท าการทบทวนผลการประเมินทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวติัการส่งมอบวตัถุดิบเป็นหลกั 

นอกจากน้ี แผนกตรวจสอบคุณภาพ (QA) จะท าการสุ่มตรวจสอบวตัถุดิบทุกคร้ังท่ีผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายน าวตัถุดิบมา

ส่ง เพ่ือใหม้ัน่ใจในคุณภาพของวตัถุดิบท่ีจะน ามาใชใ้นการะบวนการผลิตสินคา้ของบริษทัฯ 

 2.10.2 ระยะเวลาในการส่งมอบวตัถุดบิ 

 การซ้ือวตัถุดิบในประเทศจะมีระยะเวลาในการส่งมอบวตัถุดิบประมาณ 15 วนั ข้ึนอยู่กับประเภทวตัถุดิบ 
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ในขณะท่ีการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศมีระยะเวลาในการส่งมอบวตัถุดิบประมาณ 30-45 วนั เน่ืองจากตอ้งเผื่อ

ระยะเวลาขนส่งซ่ึงข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีสัง่ซ้ือ  

 2.10.3 ราคาและแนวโน้มของราคาวตัถุดบิ 

 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ฟิลม์ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑข์องบริษทัฯ ซ่ึงราคาจะเปล่ียนแปลงตาม

ราคาน ้ ามนัในตลาดโลก ดงันั้น ในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะตอ้งพิจารณาปริมาณวตัถุดิบท่ีจะสั่งซ้ือ ประกอบ

กบัระยะเวลาท่ีจะสั่งซ้ือให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม โดยบริษทัฯ จะมีการติดตามความเคล่ือนไหวและแนวโนม้ราคาวตัถุดิบ

อยา่งใกลชิ้ดเพ่ือท่ีจะสามารถบริหารตน้ทุนวตัถุดิบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.10.4 การไม่พึง่พงิผู้ผลติหรือผู้จดัจ าหน่ายรายใดรายหนึ่งหรือน้อยราย 

 บริษทัฯ มีนโยบายการจดัหาวตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่ ฟิลม์ หมึก กาว จากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบอยา่งนอ้ย 2 

ราย เพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใดรายหน่ึง อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิมอ านาจต่อรองกบัผูผ้ลิต

และ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายในดา้นของราคาและระยะเวลาการส่งมอบวตัถุดิบ 

ตารางแสดงสัดส่วนการซ้ือวตัถุดบิจากในประเทศและต่างประเทศ 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ซ้ือวตัถุดิบในประเทศ 83.15 74.87 74.95 79.64 
ซ้ือวตัถุดิบต่างประเทศ 16.85 25.13 25.05 20.36 
รวมซ้ือวตัถุดบิ 100.00 100.00 100.00 100.00 
 

2.11 รายละเอยีดหลกัของวตัถุดิบทีส่ าคัญของบริษัทฯ  

 2.11.1 ฟิล์ม (Film) 

 ฟิลม์ถือเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตทั้งในกระบวนการพิมพ ์(Printing) และเคลือบ (Lamination) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 72.42 ร้อยละ 76.94 และร้อยละ 68.17 ของมูลค่าการซ้ือวตัถุดิบรวมในปี 2560-2562 ตามล าดบั บริษทัฯ 
สั่งซ้ือฟิลม์จากผลิต/ผูจ้ดัจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้ึนอยูก่บัประเภทของฟิลม์ท่ีจะน ามาใชใ้นการผลิตซ่ึงจะ
แตกต่างกนัตามคุณสมบติั (Specification) และวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน โดยบริษทัฯ ไดร่้วมกบัผูผ้ลิตแต่ละรายในการ
พฒันาสูตรฟิลม์ข้ึนมามากกวา่ 40 สูตร เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละราย ปัจจุบนั ฟิลม์ท่ีใชใ้น
การผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนของบริษทัฯ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามคุณสมบติัของฟิลม์ได ้3 กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

 ฟิลม์ท่ีรองรับการพิมพ ์(Printability) เน้ือฟิลม์ประเภทน้ีจะสามารถซึมซบัสีไดดี้ ใหสี้สนัท่ีสวยงาม เม่ือ
มีการพิมพแ์ลว้หมึกพิมพจ์ะไม่เลอะออกจากแบบแม่พิมพ ์ฟิลม์ประเภทน้ี ไดแ้ก่ OPA, PET และ OPP  

 ฟิล์มท่ีมีคุณสมบัติปกป้องบรรจุภัณฑ์ภายในจากปัจจัยต่างๆ (Barrier) เน้ือฟิล์มประเภทน้ีจะมี
คุณสมบติัเด่นในการป้องกนัแสงแดด ความช้ืน และอากาศเขา้สู่บรรจุภณัฑ ์ซ่ึงจะช่วยในการถนอม
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และรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นบรรจุภณัฑ ์ฟิลม์ประเภทน้ี ไดแ้ก่ MPET และอลูมิเนียมฟอยล ์
 ฟิลม์ท่ีใชปิ้ดผนึกข้ึนรูป (Sealant) ซ่ึงเป็นฟิลม์ประเภทท่ีบริษทัฯ มีการใชม้ากท่ีสุด โดยลกัษณะของ

เน้ือฟิลม์ประเภทน้ีจะมีคุณสมบติัเด่นท่ีมีจุดหลอมเหลวต ่า เม่ือเน้ือฟิลม์ถูกความร้อนท่ีระดบั 100-200 
องศาเซลเซียส จะสามารถละลายติดกนัไดง่้ายและปิดผนึกข้ึนรูปไดดี้ โดยเน้ือฟิล์มท่ีมีคุณสมบัติ
ดงักล่าวมกัจะถูกใชเ้ป็นฟิลม์ชั้นในสุดท่ีจะสมัผสักบัผลิตภณัฑท่ี์อยู่ภายในบรรจุภณัฑจึ์งตอ้งเป็นฟิลม์
ประเภท Food Grade หรือฟิลม์ท่ีสามารถสัมผสักบัอาหารไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ LLDPE, WLLDPE, CPP, 
MCPP และ MOPP  

 2.11.2 หมกึพมิพ์ (Ink) 

 บริษทัฯ สัง่ซ้ือหมึกพิมพท์ั้งหมดจากผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายหลกัในประเทศจ านวน 3-4 ราย ทั้งน้ี คุณสมบติัของ
หมึกพิมพข์องผูผ้ลิตแต่ละรายจะแตกต่างกนั เช่น ความหนืด, ความละเอียดของเม็ดสี, การเกาะติด เป็นตน้ ดงันั้น ในการ
พิจารณาเลือกซ้ือหมึกพิมพ์จากผูผ้ลิตใดๆ บริษัทฯ จะค านึงถึงระดับความหนืดท่ีเหมาะสมกับฟิล์มท่ีจะใช้ผลิตและ
คุณสมบติัท่ีตอ้งการในช้ินงานนั้นๆ เพ่ือใหสิ้นคา้ท่ีผลิตไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 2.11.3 กาว (Adhesive) 

 กาวเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการประสานระหวา่งชั้นฟิลม์ในกระบวนการเคลือบ (Laminate) บริษทัฯ สั่งซ้ือกาวจาก
ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายในประเทศจ านวน 2-3 ราย โดยผูผ้ลิตแต่ละรายสามารถจดัหากาวท่ีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกนั และอยูใ่น
ระดบัมาตรฐานท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้

 2.11.4 ตวัท าละลาย (Solvent) 

 ตวัท าละลาย (Solvent) เป็นสารเคมีท่ีน ามาผสมกบัหมึกพิมพเ์พ่ือให้หมึกพิมพมี์ระดบัความหนืดตามท่ีตอ้งการ 

ตวัท าละลายท่ีบริษทัฯ ใช ้เช่น Ethyl Acetate, Toluene, IPA เป็นตน้ ปัจจุบนั บริษทัฯ สั่งซ้ือตวัท าละลายจากผูผ้ลิตและจดั

จ าหน่ายหลกัในประเทศจ านวน 4-5 ราย 

 นอกเหนือจากวตัถุดิบหลกัตามท่ีกล่าวขา้งตน้ แม่พิมพ ์(Cylinder) ถือเป็นเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตท่ีมีผลต่อ

คุณภาพงานพิมพอ์ยา่งมาก โดยแผนกพฒันาภาพพิมพ ์(Image) จะน าไฟลแ์บบพิมพท่ี์ไดรั้บจากลูกคา้มาท าการจดักลุ่มสีและ

แยกกลุ่มสีออกเป็นชั้นๆ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เม่ือน าแต่ละชั้นมาประกอบกนัจะท าใหไ้ดภ้าพพิมพบ์นบรรจุภณัฑต์าม

แบบท่ีลูกคา้ก าหนด โดยแบบพิมพท่ี์ไดจ้ากการจดัชั้นสีดงักล่าวจะถูกน าไปเป็นแบบในการผลิตแม่พิมพ ์ซ่ึงบริษทัฯ จะจา้ง

ผูผ้ลิตแม่พิมพจ์ากภายนอกในการผลิตแม่พิมพใ์หแ้ก่บริษทัฯ ปัจจุบนั บริษทัฯ สั่งผลิตแม่พิมพจ์ากผูผ้ลิตจ านวน 4 ราย โดย

จะพิจารณาจากระยะเวลาในการจดัส่งและราคาเป็นหลกั 

 2.12 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

  กระบวนการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อนของบริษทัฯ จะมีขยะปนเป้ือนสารเคมี ไดแ้ก่ หมึกพิมพ ์กาว 

และตวัท าละลาย ท่ีเกิดจากการใชต้วัท าละลายในการลา้งท าความสะอาดหมึกพิมพแ์ละกาวออกจากวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ โดย
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จะน าของเสียดงักล่าวไปผ่านกระบวนการกลัน่ ซ่ึงจะท าให้ไดส้ารละลายท่ีอยูใ่นรูปของเหลวและกาก โดยสารละลายท่ีอยู่

ในรูปของเหลว บริษทัฯ จะน ากลบัไปใชใ้นการท าความสะอาดเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ และสารละลายท่ีอยูใ่นรูปกาก 

ปัจจุบนั บริษทัฯ วา่จา้งบริษทั เบตเตอร์ เวลิด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) เพ่ือน ากากดงักล่าวไปท าลายดว้ยกระบวนการท่ีถูกตอ้ง

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้การตรวจสอบสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทุกปี โดยวา่จา้งบริษทั ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลย ี

(ไทยแลนด)์ จ ากดั เขา้มาตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การตรวจวดัคุณภาพอากาศ การตรวจวดัปริมาณ

สารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง การตรวจวดัความเขม้ขน้ของแสง การตรวจสอบความดงัของเสียง รวมถึงการ

ตรวจสอบระดบัความร้อนในสถานประกอบการ พบว่าผลการตรวจวดัในทุกประเด็นมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี

กฎหมายก าหนด  

   ในปี 2560 บริษทัฯ ยงัมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการเขา้ร่วมโครงการปฏิบติัการ

สีเขียว (Green Activity) และไดรั้บการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 2 ซ่ึงเป็นเคร่ืองพิสูจน์ไดว้า่บริษทัฯ มีความใส่

ใจและตอ้งการจะมีส่วนร่วมในการรักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั  

3. ปัจจัยและความเส่ียง 

 3.1 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2560-2562 บริษทัฯ มีรายได้จากการขายสินคา้ให้แก่ลูกคา้รายใหญ่ 4 รายแรก เป็นมูลค่ารวมจ านวน 

1,070.05 ลา้นบาท จ านวน 1,180.50 และจ านวน 1,060.81 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.98 ร้อยละ 86.73 

และ 84.48 ของรายไดจ้ากการขายรวม ตามล าดบั โดยมีรายไดจ้ากลูกคา้หน่ึงรายท่ีเกินกวา่ร้อยละ 30 ของรายไดจ้ากการขาย

รวม ดงันั้น หากบริษทัฯ สูญเสียลูกคา้ดงักล่าว หรือลูกคา้ดงักล่าวลดปริมาณการซ้ือสินคา้จากบริษทัฯ อาจส่งผลกระทบต่อ

รายไดแ้ละผลประกอบการของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

 ลูกคา้รายใหญ่ทั้ง 4 รายดงักล่าวเป็นบริษทัผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภครายใหญ่ของประเทศท่ีมี

ส่วนแบ่งการตลาดในอนัดับตน้ๆ ส่งผลท าให้ปริมาณความตอ้งการบรรจุภณัฑ์มีปริมาณสูงดว้ยเช่นเดียวกัน นอกจากน้ี 

ลูกคา้ทั้ง 4 รายดงักล่าวลว้นเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง และมีกระบวนการในการคดัเลือกผู ้

จดัจ าหน่าย (Supplier) ท่ีมีมาตรฐานสูง และตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของลูกคา้แต่ละรายอยา่งเคร่งครัด เช่น มาตรฐาน 

URSA (SEDEX) ซ่ึงเป็นการรับรองจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดา้นแรงงาน ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนดของผูป้ระกอบการท่ี

เป็นบริษทัขา้มชาติ เป็นตน้ ดงันั้นการท่ีบริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑใ์ห้แก่ลูกคา้ดงักล่าวจึงถือเป็น

ขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของบริษทัฯ อยา่งมาก ยิ่งไปกวา่นั้นบริษทัฯ ยงัมีนโยบายรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้อยา่ง

ต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Business Partnership) ในระยะยาว นอกเหนือจากการซ้ือขายสินคา้ระหวา่ง

กนัแลว้ บริษทัฯ ยงัร่วมกบัลูกคา้ในการพฒันาบรรจุภณัฑเ์พ่ือตอบสนองต่อโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้และสถานการณ์

ทางการตลาดไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และ 
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Update แนวโนม้เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั Flexible Packaging ให้แก่ลูกคา้เป็นประจ า ท าให้ไดรั้บโอกาสใน

การพฒันาสินคา้ใหม่ๆ จากลูกคา้รวมไปถึงการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ให้ลูกคา้พิจารณาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง รวมถึงบริษทัฯ 

ยงัให้ความส าคญัในการควบคุมการผลิตให้ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพสูงและสามารถส่งสินคา้ไดต้รงตามก าหนดเวลาเพ่ือสร้าง

ความเช่ือมัน่และไวว้างใจใหแ้ก่ลูกคา้ ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงมัน่ใจวา่จะสามารถรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้รายใหญ่ดงักล่าวได้

อยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป  

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมุ่งเนน้การขยายตลาดให้ครอบคลุมฐานลูกคา้ท่ีกวา้งข้ึน

ทั้งในส่วนบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้อุปโภคดว้ยการเจาะตลาดส าหรับสินคา้ใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย ์เป็นตน้ รวมถึง

การขยายตลาดไปยงักลุ่มบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้บริโภคเพ่ิมข้ึน โดยบริษทัฯ มีการจดัตั้งทีมการตลาดใหม่เพ่ือรับผิดชอบ

ลูกคา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบการในกลุ่มสินคา้บริโภคเป็นหลกัเพ่ือท่ีจะสามารถติดตามดูแลและให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งใกลชิ้ด

และต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัในการพฒันาบรรจุภณัฑรู์ปแบบใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการใช้

งานของลูกคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายไม่วา่จะเป็น Shrink Film, Retort Pouch, Spout Pouch เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัฯ 

สามารถขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ไดเ้พ่ิมข้ึนอีกดว้ย   

 3.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิหลกั 

 วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ไดแ้ก่ ฟิลม์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.42 ร้อยละ 

76.94 และร้อยละ 68.17 ของมูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบรวมในปี 2559-2562 ตามล าดบั  โดยท่ีกระบวนการผลิตฟิลม์นั้นเป็น

การน าเม็ดพลาสติกมาผ่านการแปรรูป ซ่ึงเม็ดพลาสติกถือเป็นผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นปลายท่ีมีวตัถุดิบตั้งตน้ท่ีส าคญั เช่น 

น ้ ามนัดิบ ไฮโดรคาร์บอนต่างๆ เป็นตน้  โดยชนิดของฟิลม์หลกัๆ ท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการผลิต ไดแ้ก่ ฟิล์ม WLLDPE ท่ีมี

วตัถุดิบตั้งตน้เป็นเม็ดพลาสติกโพลีเอทีลีนชนิดท่ีมีความหนาแน่นต ่าเชิงเส้นตรง (Linear Low Density Polyethylene : 

LLDPE) และฟิลม์ OPA ท่ีมีคาโปรแลคตมั (Caprolactam) เป็นวตัถุดิบตั้งตน้  ดงันั้นราคาของฟิลม์จึงผนัแปรตามอุปสงค์

และอุปทานของราคาน ้ ามนัดิบและวตัถุดิบตั้งตน้ในการผลิตฟิลม์แต่ละประเภท เช่น Caprolactum, LLDPE เป็นตน้ 

 ในช่วงตน้ปี 2559 ราคา Caprolactam ราคาเม็ดพลาสติก LLDPE และราคาน ้ ามนัดิบลดลงอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ี

ประมาณ 1.59, 1.06 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม และ 33-34 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ตามล าดบั หลงัจากนั้นราคาเม็ดพลาสติก 

LLDPE ปรับเพ่ิมสู่ระดบัสูงสุดท่ีประมาณ 1.24 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ในช่วงตน้ปี 2560 และผนัผวนในช่วงราคา 1.08-

1.21 ในช่วงปี 2560 จนถึงช่วงกลางปี 2561 หลงัจากนั้นราคาเม็ดพลาสติก LLDPE ก็ปรับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง ส่วนราคา 

Caprolactam ปรับตวัเพ่ิมข้ึนถึงระดบัประมาณ 2.61-2.72 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ในช่วงปลายปี 2560 ก่อนจะปรับตวั

ลดลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2561 ท่ีผา่นมา ในขณะเดียวกนัราคาน ้ ามนัดิบไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนสูงสุดในช่วงกลางปี 2561 

ท่ีระดบั 74-83 เหรียญสหรัฐต่อบาเรล ก่อนท่ีจะปรับตวัลดลงและเคล่ือนไหวอยู่ท่ีระดบั 61-63 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

ในช่วงปลายปี 2562 จะเห็นวา่ราคาน ้ ามนัดิบและราคาวตัถุดิบตั้งตน้ของฟิลม์จะเคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั 

 ดงันั้น หากราคาฟิล์มซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตมีการปรับตวัสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบต่อ
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ตน้ทุนขายและอตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ  อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษทัฯ มีนโยบายในการก าหนดราคาสินคา้จาก

ตน้ทุนบวกก าไรขั้นตน้ท่ีเหมาะสม ประกอบกบัการท่ีผูบ้ริหารของบริษทัฯ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุ

ภณัฑม์านาน รวมถึงการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูผ้ลิตและจ าหน่ายวตัถุดิบท าให้มีอ านาจต่อรองราคาและสามารถคาดการณ์

แนวโน้มราคาวตัถุดิบได้เป็นอย่างดี โดยท่ีผ่านมาผู ้บริหารได้ติดตามการเคล่ือนไหวของราคาวตัถุดิบหลักรวมทั้ ง

สถานการณ์ของตลาดโลกอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือท่ีจะสามารถบริหารตน้ทุนการสัง่ซ้ือวตัถุดิบใหมี้ประสิทธิภาพ  

 

กราฟแสดงราคาน า้มนัดบิและราคาวตัถุดบิตั้งต้นในการผลติฟิล์ม ปี 2556-2562 

 

 

ท่ีมา : Bloomberg 

 3.3 ความเส่ียงจากการมปีริมาณสินค้าคงคลงัในระดบัสูง 

 ณ ส้ินปี 2559-2562  บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือสุทธิจ านวน 195.42 ลา้นบาท จ านวน 204.18 ลา้นบาท และจ านวน 

203.48 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.42 ร้อยละ 22.10 และร้อยละ 14.53 ของสินทรัพยร์วม หากพิจารณา

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียในปี 2559-2562 ท่ีมีจ านวน 21.09 วนั จ านวน 28.57 วนั และจ านวน 21.59 วนั ตามล าดบั ซ่ึงได้

ปรับตวัลดลงจากการท่ีบริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุน้ IPO  ดงันั้นหากบริษทัฯ บริหารสินคา้คงเหลือไม่เหมาะสม 

อาจท าใหมี้ปริมาณสินคา้คงเหลือมากเกินไปจนท าใหเ้ส่ือมสภาพและตอ้งตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ซ่ึงอาจ

ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีนโยบายควบคุมดูแลการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือทั้งในส่วน

ของวตัถุดิบ งานระหวา่งท า และสินคา้ส าเร็จรูปอยา่งใกลชิ้ด ทั้งน้ี ในช่วงท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการทบทวนและพิจารณาสินคา้

ดอลลาร ์สรอ./กิโลกรัม ดอลลาร ์สรอ./บารเ์รล 
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คงเหลือทั้งหมดท่ีมีอยูแ่ละพยายามบริหารจดัการสินคา้คงเหลือท่ีคา้งอยูใ่ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการจดัท ารายงาน

วเิคราะห์อายสิุนคา้คงเหลือและรายงานการเคล่ือนไหวของสินคา้ส าเร็จรูปทุกส้ินเดือนเพ่ือรายงานผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

วิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงจะเนน้สินคา้ท่ีคา้งนานเพ่ือวางแผนและด าเนินการจดัจ าหน่ายสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการ

เส่ือมสภาพและความลา้สมยัของสินคา้ นอกจากน้ี ยงัมีการจดัท าระบบ Dashboard เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้ผูบ้ริหารสามารถดู

ขอ้มูลปริมาณสินคา้คงคลงัแบบ Real time ไดจ้ากทั้งในมือถือและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์

ขอ้มูลรวมถึงตดัสินใจและวางแผนการด าเนินการต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส าหรับการจดัซ้ือวตัถุดิบนั้น แผนกวางแผนและ

แผนกคลงัสินคา้จะร่วมกนัพิจารณาการสั่งซ้ือโดยจะพิจารณาจากวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นคลงัสินคา้ประกอบกบัความตอ้งการใช้

งานตามค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ก่อน หากปริมาณวตัถุดิบคงเหลือนอ้ยกวา่ขั้นต ่าท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้จึงจะท าการสัง่ซ้ือเพ่ือรักษา

ปริมาณวตัถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต จากการด าเนินการดงักล่าวของบริษทัฯ ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถควบคุมปริมาณ

สินคา้คงเหลือไดอ้ยา่งเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 

 3.4 ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารหลกัในการประกอบธุรกจิ 

  จากการท่ีประธานกรรมการบริหาร คือ นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ เป็นผูมี้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์มาเป็นเวลานานกว่า 32 ปี จึงมีความรู้ความเช่ียวชาญและความเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจอย่างลึกซ้ึง และยงัมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคและบริโภครายใหญ่ รวมถึงผูผ้ลิตและจ าหน่ายวตัถุดิบทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ท าใหบ้ริษทัฯ มีความเส่ียงในการพ่ึงพิงผูบ้ริหารหลกัในการบริหารงาน ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร

ดงักล่าวอาจส่งผลต่อการบริหารงานของบริษทัฯ  

 อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีนายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์เป็นผูมี้ส่วนในการก่อตั้งบริษทัฯ และเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่

ของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 49.76 ของทุนช าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุ้น IPO  ซ่ึงจะท าให้มัน่ใจไดว้า่นายปรินทร์

ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์จะยงัคงเป็นประธานกรรมการบริหารต่อไปเพ่ือก าหนดนโยบายและเป้าหมายในภาพรวมของบริษทัฯ 

โดยจะมีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีรับผิดชอบดูแลการด าเนินธุรกิจและการบริหารงานประจ าวนั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมี

การจดัการบริหารอยา่งเป็นระบบ มีแนวทางในการบริหารงานอยา่งมืออาชีพมากข้ึน โดยก าหนดโครงสร้างองคก์รอีกทั้งมี

การก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงอ านาจอนุมติัในการบริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละระดบัอยา่งชดัเจน เพ่ือเป็น

การกระจายอ านาจในการบริหารจดัการให้กบัผูบ้ริหารในระดบัรองลงมา ยิ่งไปกวา่นั้น บริษทัฯ ยงัมีนโยบายการฝึกอบรม

พนกังานและผูบ้ริหารใหมี้ความรู้ความสามารถเพ่ือท่ีจะสามารถช่วยบริหารงานดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี เพ่ือรองรับการเติบโต

อยา่งมัน่คงใหก้บับริษทัฯ ในระยะยาว  

 3.5 ความเส่ียงจากการพึง่พงิแรงงานทีม่ฝีีมือ 

 การผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนตอ้งอาศยัแรงงานฝีมือท่ีมีทกัษะและความช านาญในการผลิตสูง 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการวเิคราะห์และจดัล าดบัชั้นสีของแม่สี การผสมสีใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการ

ควบคุมเคร่ืองจกัรในกระบวนการพิมพฟิ์ลม์ ซ่ึงเป็นขั้นตอนการผลิตท่ีจะส่งผลต่อความสวยงามของภาพพิมพบ์นฟิลม์ การ
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พฒันาทกัษะและความช านาญดงักล่าวตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝน และส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกฝนจากการปฏิบติังานจริง (On 

the Job Training) ดงันั้น บริษทัฯ จึงอาจมีความเส่ียงหากบุคลากรดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานอยูก่บับริษทัฯ ไดใ้นระยะ

ยาว  

 บริษทัฯ ตระหนกัดีถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงจดัใหมี้การอบรมและฝึกฝนพนกังานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมให้

พนกังานมีทกัษะและความสามารถในระดบัสูง และมีความเจริญกา้วหนา้และสามารถเติบโตไปในองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ประกอบกบับริษทัฯ ยงัมีการจดัระบบสวสัดิการท่ีดี โดยมีเป้าหมายท่ีชดัเจนเพ่ือจูงใจใหพ้นกังานท างานกบับริษทัฯ อยา่ง

ต่อเน่ืองในระยะยาว นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะใชเ้คร่ืองจกัรเขา้มามีส่วนช่วยในการรักษามาตรฐานของผลิตภณัฑม์ากข้ึน 

ไดแ้ก่ เคร่ืองผสมสี (Ink Dispensing) ท าใหข้ั้นตอนการผสมสีไดสี้ท่ีชดัเจน รวดเร็ว แม่นย  าตามสีท่ีลูกคา้ตอ้งการ และลดการ

พ่ึงพิงทกัษะและฝีมือของบุคลากรลงไดใ้นระดบัหน่ึง ทั้งน้ี ในปี 2561 และปี 2562 อตัราการลาออกเฉล่ียต่อเดือนของ

พนกังานในกระบวนการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิมพฟิ์ลม์ท่ีตอ้งใชท้กัษะและความช านาญ (Skilled Labor) อยูท่ี่ร้อยละ 0.71 

และร้อยละ 0.45 ตามล าดบั   

 3.6 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯ มีการสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งช าระเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยในปี 2560-2562 

บริษทัฯ มีการสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีจะตอ้งช าระเป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.13 ร้อยละ 25.05 และร้อยละ 

20.36 ของมูลค่าการสั่งซ้ือวตัถุดิบรวม ตามล าดบั  ในขณะท่ีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการเกือบทั้งหมดเป็นสกุลเงิน

บาท ดงันั้น ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน กรณีท่ีเงินสกุลดอลลาร์แข็งค่าข้ึน อาจส่งผลให้ตน้ทุนสินคา้ของบริษทัฯ 

ปรับสูงข้ึน จึงอาจส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ  

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัในการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว จึงมีนโยบายในการก าหนดราคา

สินคา้โดยค านึงถึงความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงจะท าให้บริษทัฯ สามารถก าหนดราคาขายสินคา้ไดอ้ยา่ง

เหมาะสมและสอดคลอ้งกับต้นทุนของสินคา้ได้ในระดับหน่ึง นอกจากน้ี บริษทัฯ จะมีการติดตามข่าวสารและความ

เคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอยา่งใกลชิ้ดและจะพิจารณาป้องกนัความเส่ียงดว้ยการซ้ือเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจ าเป็น ทั้งน้ี ในปี 2560 - 2562 บริษทัฯ มีก าไร (ขาดทุน) จากอตัรา

แลกเปล่ียนจ านวน 1.80 ลา้นบาท จ านวน (0.17) ลา้นบาท และจ านวน 1.42 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 3.7 ความเส่ียงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสตกิชนิดอ่อน 

 ธุรกิจของบริษทัฯ อยูใ่นอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑท่ี์มีการแข่งขนัสูง เน่ืองจากบรรจุภณัฑมี์หลากหลายประเภท

และมีผูผ้ลิตทั้งรายเลก็และรายใหญ่จ านวนมากท าใหลู้กคา้มีทางเลือกและมีสินคา้ทดแทนเป็นจ านวนมาก อยา่งไรก็ตาม จาก

การท่ีลูกคา้หลกัของบริษทัฯ คือ ผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศจึงให้ความส าคญัในเร่ือง

คุณภาพท่ีไดม้าตรฐาน ความสวยงามและทนัสมยัของบรรจุภณัฑท่ี์สามารถตอบโจทยก์บัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง

ไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว และท าใหลู้กคา้เพ่ิมโอกาสในการขายสินคา้ดว้ยบรรจุภณัฑท่ี์ทนัสมยัโดยใชว้สัดุและเทคโนโลยีการผลิต
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ท่ีสามารถน าเสนอบรรจุภณัฑท่ี์แตกต่างและเหมาะสมกบัการใชง้านได ้รวมถึงความสามารถในการจดัส่งสินคา้ไดต้ามเวลา

ท่ีลูกคา้ตอ้งการ ท าใหก้ารแข่งขนัจะเกิดข้ึนเฉพาะกบัผูผ้ลิตบรรจุภณัฑข์นาดใหญ่ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการดงักล่าวใหแ้ก่ลูกคา้ได ้ 

 บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพของสินคา้และผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยจะท างานร่วมกนัระหวา่งฝ่ายงานต่างๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายขาย

และการตลาด ฝ่ายวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจดัซ้ือ และฝ่ายประกนัคุณภาพ รวมถึงคู่คา้ท่ีเป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบหลกั 

โดยฝ่ายขายและการตลาดจะรับโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้รวมถึงติดตามแนวโนม้ของตลาดอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือใหฝ่้ายงานท่ี

เก่ียวขอ้งเตรียมพร้อมในการศึกษาและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้หรือตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้การให้บริการท่ีรวดเร็วและใกลชิ้ดกบัลูกคา้ โดยมีการติดตามความพึงพอใจของลูกคา้อยา่ง

สม ่าเสมอ และมีการจัดประชุมเพ่ือร่วมวางแผนกับลูกคา้เจ้าหลกัเป็นประจ า ทั้ งน้ี เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน และ

เตรียมพร้อมวางแผนการผลิต รวมทั้งปรับกลยทุธ์ทางธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัภาวะการแข่งขนัในตลาดท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป

ไดอ้ยา่งทนัการณ์ 

 3.8 ความเส่ียงจากมาตรการจากภาครัฐเกีย่วกบับรรจุภัณฑ์พลาสตกิทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 

 จากการตระหนกัและใหค้วามส าคญัในเร่ืองปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากขยะพลาสติกในปัจจุบนั เน่ืองจากขยะ

พลาสติกเป็นขยะท่ีย่อยสลายไดย้ากและเป็นสาเหตุส าคญัของมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาท าลาย ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

ปัญหาและความเส่ียงต่อสุขภาพ อีกทั้งปัญหาแหล่งขยะพลาสติกในทะเลซ่ึงท าลายระบบนิเวศทางธรรมชาติส่งผลให้หลาย

ประเทศทัว่โลกต่างมีการออกนโยบายและมาตรการจดัการขยะพลาสติก เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติก กฎหมาย

ห้ามใช้ถุงประเภทใช้แล้วท้ิงหรือพลาสติกแบบบาง หรือแม้กระทั่ง กฎหมายห้ามการผลิต การใช้ และการจ าหน่าย

ถุงพลาสติก  

 ถึงแมว้่าประเทศไทยยงัไม่มีนโยบายในการจดัการขยะพลาสติกอยา่งเป็นรูปธรรม แต่ส านกังานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้การจดัท าแผนจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงก าหนดแผนงานในการส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากตน้ทาง โดยให้งดหรือเลิกการใช้

กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวสัดุท่ีย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนการพฒันาพลาสติกชีวภาพรวมถึงวสัดุอ่ืนท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้มใหส้ามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เพ่ือส่งเสริมใหมี้การน าพลาสติกชีวภาพกลบัมาใชอ้ยา่งคุม้ค่า รวมไป

ถึงการส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีมีการผลิตสินคา้จากพลาสติกชีวภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มี

การใชพ้ลาสติกชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น บริษทัฯ จึงอาจไดรั้บผลกระทบจากมาตรการหรือแผนงานต่างๆ ท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงอาจท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งมีการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตให้รองรับการผลิตบรรจุภณัฑใ์ห้เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีก าหนด รวมถึงผลกระทบดา้นตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนจากการจดัหาวตัถุดิบท่ีสามารถยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพมา

ใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑ ์อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดมี้การติดตามข่าวสารในเร่ืองดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและไดเ้ตรียมพร้อมรับ

การเปล่ียนแปลงดงักล่าว (ดูรายละเอียดในหวัขอ้การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ)์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความพร้อมในการพฒันา
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บรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนให้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มของภาครัฐ

อยา่งต่อเน่ือง 

4. การวจัิยและพฒันา 

 บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายโดยสามารถบริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงถือเป็นส่วนส าคญัท่ีจะสร้างความแตกต่าง

และเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัของบริษทัฯ ทั้งน้ี การวจิยัและพฒันาของบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 4.1 การพฒันาผลติภัณฑ์ 

 บริษทัฯ มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่โดยมุ่งเนน้ให้ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งหลากหลาย ซ่ึงจะเป็นการพฒันาร่วมกบัลูกคา้ โดยลูกคา้จะก าหนดคุณสมบติั (Specification) ของผลิตภณัฑท่ี์
ตอ้งการ และบริษทัฯ จะพฒันาสูตรและโครงสร้างวตัถุดิบรวมถึงจดัหาวตัถุดิบจากผูผ้ลิตและหรือผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบให้
รองรับกบัความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่เพ่ือเจาะกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง 
เช่น บรรจุภณัฑท่ี์สามารถผา่นการฆ่าเช้ือดว้ยหมอ้ตม้แรงดนัสูง (Retort Pouch), ซองเพาซ์พร้อมฝา (Spout Pouch) เป็นตน้ 

 
 4.2 การพฒันาวตัถุดบิ 

 นอกเหนือจากการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่แลว้ บริษทัฯ ยงัมีการพฒันาสูตรวตัถุดิบใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ

เลือกใชว้ตัถุดิบ อีกทั้ งช่วยลดตน้ทุนการผลิตได้อีกทางหน่ึงดว้ย ยิ่งไปกว่านั้น ฝ่ายวิจัยและพฒันายงัเตรียมความพร้อม

ส าหรับการพฒันาวตัถุดิบให้สามารถรองรับแนวโนม้การเปล่ียนแปลงการใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกให้สอดคลอ้งกบักระแส

การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การพฒันาฟิล์มประเภท Organics Biodegradable ซ่ึงจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรียใ์น

ส่ิงแวดลอ้มเม่ืออยูใ่นสภาวะท่ีเหมาะสม, การพฒันาสูตรฟิลม์ให้สามารถน ากลบัมารีไซเคิลไดง่้าย โดยการจดัเรียงโมเลกุล

ของฟิลม์แบบ MDO (Machine Direction Orientation) และแบบ Biaxial Orientation, การพฒันาสูตรเมด็พลาสติกและ เรซ่ิน

จากการรีไซเคิลใหส้ามารถน ามาผสมกบัเมด็พลาสติกและเรซ่ินบริสุทธ์ิได ้โดยเป็นสูตรท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างผลิตภณัฑ ์

เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันาของบริษทัฯ ในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา สรุปไดด้งัน้ี 

ปี ค่าใช้จ่ายในการวจิยัและพฒันา  

2560 4.52 ลา้นบาท 

2561 3.59 ลา้นบาท 

2562 6.46 ลา้นบาท 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 5.1 รายละเอยีดของทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
ประเภท/ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพนั มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 

ท่ีดิน - โรงงานของบริษทัฯ 

โฉนดเลขท่ี 35455 35456 35457 35460 

35461 อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

รวมพ้ืนท่ี 18 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ จดจ านองท่ีดินไวก้บั

ธนาคารพาณิชย ์

98.62 

ท่ีดินเปล่า (ขา้งโรงงาน) 

โฉนดเลขท่ี 35458 35459 35462 35463 

อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 

รวมพ้ืนท่ี 13 ไร่ 28 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ จดจ านองท่ีดินไวก้บั

ธนาคารพาณิชย ์

54.20 

อาคาร เป็นเจา้ของ - 79.33 

ส่วนปรับปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ -  39.36 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เป็นเจา้ของ - 85.58 

เช่าซ้ือ สญัญาเช่าทางการเงิน 41.89 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน เป็นเจา้ของ - 3.56 

คอมพิวเตอร์ เป็นเจา้ของ - 2.39 

 เช่าซ้ือ สญัญาเช่าทางการเงิน 1.68 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ - 0.26 

เช่าซ้ือ สญัญาเช่าทางการเงิน 5.21 

สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง เป็นเจา้ของ - 7.40 

รวม 419.48 
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5.2 สรุปสัญญาทีส่ าคญัในการประกอบธุรกจิ 
 5.2.1 สญัญาเช่าหอ้งชุดเพ่ือใชเ้ป็นส านกังาน 
 
คู่สัญญา :  นายสมชาย มีเปรมวฒันา และนางกชพร มีเปรมวฒันา ในฐานะ “ผูใ้หเ้ช่า” 

บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะ “ผูเ้ช่า” 
วนัที่ในสัญญา 
ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
ทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า 

: 
: 
: 

วนัที่ 23 มกราคม 2560 และบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยฉบบัลงวนัที่ 19 ตุลาคม 2560 
ไม่มี 
หอ้งชุดตามเอกสารราชการโฉนดท่ีดินเลขท่ี 243044 หอ้งชุดเลขท่ี 1093/147 (เลขท่ีใหม่
เป็น 589/147) ชั้น 27 (ปุ่มกดในลิฟตแ์ละเลขบอกชั้นเป็นชั้นท่ี 26) อาคารเซ็นทรัล ซิต้ี ทาว
เวอร์ ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี 24/2537 แขวงบางนา เขตพระโขนง จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร รวมเน้ือท่ีประมาณ 355.34 ตารางเมตร 

วตัถุประสงค ์ : ใชเ้ป็นส านกังานของบริษทัฯ 
อายขุองสัญญา : 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 ถึงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563 
เง่ือนไขการต่อสัญญา : ในกรณีท่ีผูเ้ช่ามีความประสงค์จะต่ออายุสัญญาเช่า ผูเ้ช่าอาจแสดงความจ านงขอต่ออายุ

สัญญาเช่าออกไปอีก โดยมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวถึงผูใ้ห้เช่า
ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนครบก าหนดสัญญาเช่า โดยค่าเช่าอาจมีการปรับ
ข้ึนลงตามภาวะเศรษฐกิจหรือกลไกของตลาดอนัเก่ียวกบัธุรกิจการเช่าทรัพยสิ์น  

เง่ือนไขการบอกเลิกสัญญา 
 

: หากผูเ้ช่าผดินัดไม่ช าระค่าเช่า หรือประพฤติผดิสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือไม่ปฏิบติัตาม
หนา้ท่ีของผูเ้ช่าตามกฏหมาย หรือผูเ้ช่าถูกยดึหรือถูกอายดัทรัพยสิ์นในสถานท่ีเช่าตาม
ค าส่ังศาล หรือผูเ้ช่าถูกฟ้องในคดีลม้ละลาย ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าไดท้นัที 

  
 5.2.2 สญัญาเช่าเคร่ืองใชส้ านกังาน 
 
คู่สัญญา :  นายสมชาย มีเปรมวฒันา และนางกชพร มีเปรมวฒันา ในฐานะ “ผูใ้หเ้ช่า” 

บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะ “ผูเ้ช่า” 
วนัที่ในสัญญา 
ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
ทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า 

: 
: 
: 

วนัที่ 23 มกราคม 2560 
ไม่มี 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งชุดเลขท่ี 1093/147 (เลขท่ีใหม่เป็น 589/147) ชั้น 
27 (ปุ่มกดในลิฟตแ์ละเลขบอกชั้นเป็นชั้นท่ี 26) อาคารเซ็นทรัล ซิต้ี ทาวเวอร์ ทะเบียนอาคาร
ชุดเลขท่ี 24/2537 แขวงบางนา เขตพระโขนง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

วตัถุประสงค ์ : ใชเ้ป็นส านกังานของบริษทัฯ 
อายขุองสัญญา : 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 ถึงวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2563 
เง่ือนไขการบอกเลิกสัญญา 
 

: หากผูเ้ช่าผดินัดไม่ช าระค่าเช่า หรือประพฤติผดิสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือไม่ปฏิบติัตาม
หนา้ท่ีของผูเ้ช่าตามกฏหมาย หรือผูเ้ช่าถูกยดึหรือถูกอายดัทรัพยสิ์นในสถานท่ีเช่าตาม
ค าส่ังศาล หรือผูเ้ช่าถูกฟ้องในคดีลม้ละลาย ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าไดท้นัที 
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 5.2.3  สญัญาเช่าคลงัสินคา้ 
 

คู่สญัญา :  บริษทั เคอาร์ซี ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั ในฐานะ “ผูใ้หเ้ช่า” 
บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะ “ผูเ้ช่า” 

วนัท่ีในสญัญา 
ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
ทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า 

: 
: 
: 

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 
ไม่มี 
อาคารเลขท่ี 188/1 หมู่ท่ี 3 ซอยโครงการบางเพรียงพฒันา ถนนเคหะ-ลาดหวาย 
ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ พ้ืนท่ีใชส้อย 4,750 ตารางเมตร 

วตัถุประสงค ์ : ใชเ้ป็นคลงัสินคา้ของบริษทัฯ 
ระยะเวลาการใหสิ้ทธิ : 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
เง่ือนไขการบอกเลิกสญัญา 
 

: หากผูเ้ช่ามีความประสงคจ์ะเลิกเช่าอาคาร ก่อนครบก าหนดระยะเวลาเช่า ตามท่ีระบุ
ในสญัญาฉบบัน้ี ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 60 วนั 

 

 5.2.4  สญัญาเช่าอาคารโรงงานและส านกังาน 
 
คู่สญัญา :  บริษทั เอน็.เอส.พี.เค จ ากดั ในฐานะ “ผูใ้หเ้ช่า” 

บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะ “ผูเ้ช่า” 
วนัท่ีในสญัญา 
ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
ทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า 

: 
: 
: 

วนัท่ี 1 เมษายน 2562 
ไม่มี 
อาคารโรงงาน ส านกังาน และส่วนปรับปรุงอาคาร เลขท่ี 470/3-4 หมู่ท่ี 5 ต าบล
แพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 รวมเน้ือท่ี 
5,300 ตารางเมตร 

อายขุองสญัญา : 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
เง่ือนไขการต่อสญัญา : ผูเ้ช่ามีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กคราวละสามปี โดยมีหนงัสือแจง้ความประสงคต์่อสัญญา

ให้กบัผูใ้ห้เช่าล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญาเดิม และผูใ้ห้เช่า
ตกลงจะต่อสัญญาให้กบัผูเ้ช่าตามเง่ือนไขเดิมทุกประการ ยกเวน้ในส่วนของค่าเช่า
ซ่ึงคู่สญัญาจะไดต้กลงราคาข้ึนลงตามสภาพเศรษฐกิจ ณ เวลาดงักล่าว 

เง่ือนไขการเลิกการเช่าก่อน
ก าหนด 

: ผูเ้ช่ามีสิทธิเลิกการเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา โดยแจง้ให้
ผูใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 90 วนั 

เง่ือนไขการบอกเลิกสญัญา 
 

: กรณีผูเ้ช่าไม่ช าระหรือคา้งช าระคา่เช่าอาคารดงักล่าวเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกนั 
ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิยกเลิกสญัญาเช่าไดท้นัที หรือกรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประพฤติ
ผิดนอกจากท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน คู่สญัญาอีกฝ่ายมีสิทธิแจง้ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งโดย
ก าหนดระยะเวลาใหพ้อสมควรแลว้แต่ละกรณี หากไม่สามารถแกไ้ขไดต้าม
ก าหนดใหคู้่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดท้นัที 
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 5.2.5 สญัญาเช่าสาธารณูปโภค 
 
คู่สญัญา :

  
บริษทั เอน็.เอส.พี.เค จ ากดั ในฐานะ “ผูใ้หเ้ช่า” 
บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะ “ผูเ้ช่า” 

วนัท่ีใน
สญัญา 
ความสมั
พนัธ์กบั
บริษทัฯ 
ทรัพยสิ์น
ท่ีใหเ้ช่า 

: 
: 
: 

วนัท่ี 1 เมษายน 2562 
ไม่มี 
ระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงตั้งอยู ่ ณ อาคารโรงงาน เลขท่ี 470/3-4 หมู่ท่ี 5 ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  

อายขุอง
สญัญา 

: 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

เง่ือนไข
การต่อ
สญัญา 

: ผูเ้ช่ามีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กคราวละสามปี โดยมีหนงัสือแจง้ความประสงคต์่อสัญญาให้กบัผูใ้ห้เช่าล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบก าหนดสัญญาเดิม และผูใ้ห้เช่าตกลงจะต่อสัญญาให้กบัผูเ้ช่าตามเง่ือนไขเดิม
ทุกประการ ยกเวน้ในส่วนของค่าเช่าซ่ึงคู่สญัญาจะไดต้กลงราคาข้ึนลงตามสภาพเศรษฐกิจ ณ เวลาดงักล่าว 

เง่ือนไข
การเลิก
การเช่า
ก่อน
ก าหนด 

: ผูเ้ช่ามีสิทธิเลิกการเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา โดยแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 90 วนั 

เง่ือนไข
การบอก
เลิก
สญัญา 
 

: กรณีผูเ้ช่าไม่ช าระหรือคา้งช าระคา่เช่าอาคารดงักล่าวเป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกนั ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิยกเลิก
สญัญาเช่าไดท้นัที หรือกรณีคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงประพฤติผิดนอกจากท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน คูส่ญัญาอีก
ฝ่ายมีสิทธิแจง้ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งโดยก าหนดระยะเวลาใหพ้อสมควรแลว้แต่ละกรณี หากไม่สามารถแกไ้ข
ไดต้ามก าหนดใหคู้่สญัญาฝ่ายท่ีไม่ผิดสญัญามีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดท้นัที 

 
 5.2.6 สญัญาประกนัภยั 
 

 อาคารส านกังาน โรงงาน 1 และโกดงัเก็บสินคา้ 

บริษทัประกนั บริษทั ประกนัคุม้ภยั จ ากดั (มหาชน) บริษทั ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัประกนัภยัร่วม 
 

ผูเ้อาประกนั บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 



  บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

หนา้ 36 

 อาคารส านกังาน โรงงาน 1 และโกดงัเก็บสินคา้ 

ประเภทกรมธรรม ์ กรมธรรมป์ระกนัความส่ียงภยัทรัพยสิ์น กรมธรรมป์ระกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 
 

ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั -  ส่ิงปลูกสร้าง ตวัอาคาร (ไม่รวมฐานราก) 
รวม ส่วนต่อเติมและส่วนปรับปรุงตวั
อาคารท่ีเป็น ทรัพยสิ์นของผูเ้อา
ประกนัภยัทั้งหมด  
-  เคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เพดาน ฝ้า วสัดุ
 ปูพ้ืน กระจกอาคาร กระจกอ่ืนๆ 
เฟอร์นิเจอร์  พรม รูปภาพ และวสัดุตบ
แต่งอ่ืนๆ  
-  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองใชส้ านกังาน ระบบ
คอม  พิวเตอร์ Notebook Computer ระบบ
 อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองโปรเจคเตอร์ และ
 อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า 
 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า ระบบ
 ประปาและท่อประปาต่างๆ ระบบปรับ
อากาศ ส่วนรวมและแยก เคร่ืองปรับอากาศ 
ระบบท า ความเยน็ ระบบโทรศพัท ์ระบบ
รักษาความ ปลอดภยั กลอ้งวงจรปิด 
สญัญาณเตือนภยั  ระบบดบัเพลิงระบบ
สุขาภิบาล เสาอากาศทีว ี ระบบรับ
สญัญาณดาวเทียม สายล่อฟ้า -
 ทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีใชใ้นการประกอบ
 ธุรกิจ และอยูใ่นการดูแลรักษาของผูเ้อา
ประกนัภยั 

สถานท่ีเอาประกนัภยัท่ี 1 : โรงงาน 1 
1. ส่ิงปลูกสร้าง (รวมรากฐาน) รวมทั้งส่วน 
 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ร้ัว ก าแพง 
 ประตูร้ัว ป้อมยาม โรงจอดรถ ศาลพระ 
 ภูมิ เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติดตั้งตรึง 
 ตรา เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  
 เคร่ืองมือเคร่ืองใชภ้ายในส านกังาน  
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ 
 หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  
 ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบ
ไฟฟ้า  ระบบประปา ระบบโทรศพัท ์ระบบปรับ  
 อากาศ ระบบดบัเพลิง และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ 
ท่ี  
  อยูภ่ายในความดูแลของบริษทัฯ ในฐานะ 
 ผูรั้กษาทรัพย ์
2.  เคร่ืองจกัรต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิต รวมถึง 
 อะไหล่และอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ 
3.  สตอ็กสินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ท่ีอยูใ่น 
 ระหวา่งการผลิต สินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบ 
 ต่างๆ วสัดุบรรจุหีบห่อต่างๆ รวมถึง 
 สินคา้เพ่ือส่งเสริมการขาย สินคา้ 
 ตวัอยา่งและสินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือจ าหน่ายทุก 
 ชนิด 
 
สถานท่ีเอาประกนัภยัท่ี 2 : โกดงัเก็บสินคา้บาง
เพรียง 
1.  สตอ็กสินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ท่ีอยูใ่น
 ระหวา่งการผลิต สินคา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบ
 ต่างๆ วสัดุบรรจุหีบห่อต่างๆ รวมถึง
 สินคา้ เพ่ือส่งเสริมการขาย สินคา้
ตวัอยา่งและ สินคา้ท่ีมีไวเ้พ่ือจ าหน่ายทุก
ชนิด 
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 อาคารส านกังาน โรงงาน 1 และโกดงัเก็บสินคา้ 

ทุนประกนัภยั 14,500,000 บาท 668,700,000 บาท 
ระยะเวลาเอาประกนั 29 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2563 31 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 
ความคุม้ครอง ความสูญเสียหรือเสียหายทางกายภาพต่อ

ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัจากภยัต่างๆ เช่น 
อคัคีภยั ฟ้าผา่ ภยัระเบิด การถูกชนโดย
ยวดยานพาหนะ ภยัเน่ืองจากน ้ า  ภยัลมพาย ุภยั
แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิดหรือคล่ืนใตน้ ้ า
หรือสึนามิ ภยัลูกเห็บ อากาศยาน ควนัไฟป่า 
ภยัจากจลาจลและนดัหยดุงาน  ภยัเน่ืองจาก
การกระท าป่าเถ่ือนและเจตนาร้าย และความ
เสียหายโดยอุบติัเหตุจากสาเหตุภายนอกอ่ืนๆ 
ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นขอ้ยกเวน้ ภายใตก้รมธรรม์
ประกนัภยัทรัพยสิ์น โดยภยัน ้ าท่วม จ ากดั
วงเงินคุม้ครองไม่เกิน 1 ลา้นบาท ต่อคร้ังและ
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั 

ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเอาประกนัภยั 
อนัมีสาเหตุเน่ืองมาจากอคัคีภยั ฟ้าผา่ ภยัระเบิด 
ภยัน ้ าท่วม ภยัแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด
หรือคล่ืนใตน้ ้ าหรือสึนามิ ภยัลมพาย ุภยั
เน่ืองจากน ้ า ภยัอากาศยาน ภยัจากยวดยาน
พาหนะ ภยัจากควนั ภยัลูกเห็บ ภยัไฟป่า ภยัจาก
การประทว้ง การนดัหยดุงาน การจลาจลหรือ
การกระท าอนัมีเจตนาร้าย (ยกเวน้ การกระท า
เพื่อผลการเมือง ศาสนา หรือลทัธินิยม) การลกั
ทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยการงดัแงะจากตวัอาคาร
โดยการเขา้ไปหรือออกจากตวัอาคาร การชิง
ทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์และรวมถึงอุบติัเหตท่ีุมี
สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกทุกชนิดท่ีไม่ได้
ระบุไวเ้ป็นขอ้ยกเวน้ในกรมธรรมป์ระกนัความ
เส่ียงภยัทรัพยสิ์นมาตรฐาน โดยภยัน ้ าท่วม 
จ ากดัวงเงินความคุม้คอรงไม่เกิน 10% ของทุน
ประกนัภยัต่อคร้ัง และตลอดระยะเวลา
ประกนัภยั 
 

 เคร่ืองจกัรโรงงาน 2 
บริษทัประกนั บริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ผูเ้อาประกนั บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทกรมธรรม ์ กรมธรรมป์ระกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 
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 อาคารส านกังาน โรงงาน 1 และโกดงัเก็บสินคา้ 

ทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 1. เคร่ืองจกัรจ านวน 5 รายการ ไดแ้ก่ 
 1.1 เคร่ืองพิมพ ์8 สี 
 1.2 เคร่ือง Dry Laminate 
 1.3 เคร่ือง Slit 
 1.4 เคร่ือง Slit 
 1.5 เคร่ืองกรอ 
2. สตอ็กสินคา้วตัถุดิบ สินคา้ระหวา่งผลิต และสินคา้ส าเร็จรูป 
3. Racks 
4. Lab QA 
5.  อุปกรณ์ส านกังาน เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี อุปกรณ์อ่ืนๆ 

ทุนประกนัภยั 81,000,000 บาท 
ระยะเวลาเอาประกนั 11 มิถุนายน 2562 ถึงวนัท่ี 11 มิถุนายน 2563 
ความคุม้ครอง ความสูญเสียหรือความเสียหายท่ีเอาประกนัภยั อนัมีสาเหตุเน่ืองมาจากอคัคีภยั ฟ้าผา่ ภยัระเบิด 

ภยัน ้ าท่วม ภยัแผน่ดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคล่ืนใตน้ ้ าสึนามิ ภยัลมพาย ุภยัเน่ืองจากน ้ า 
ภยัอากาศยาน ภยัจากยวดยานพาหนะ ภยัจากควนั ภยัลูกเห็บ ภยัไฟป่า ภยัจากการประทว้ง การ
นดัหยดุงาน การจลาจลหรือการกระท าอนัมีเจตนาร้าย (ยกเวน้ การกระท าเพื่อผลการเมือง 
ศาสนา หรือลทัธินิยม) การลกัทรัพยท่ี์ปรากฏร่องรอยการงดัแงะจากตวัอาคารโดยการเขา้ไป
หรือออกจากตวัอาคาร การชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์และรวมถึงอุบติัเหตุท่ีมีสาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกทุกชนิดท่ีไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นขอ้ยกเวน้ในกรมธรรมป์ระกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น
มาตรฐาน โดยภยัน ้ าท่วม จ ากดัวงเงินความคุม้คอรงไม่เกิน 10% ของทุนประกนัภยัต่อคร้ัง และ
ตลอดระยะเวลาประกนัภยั 

หมายเหตุ : ส าหรับอาคารส านกังานและโรงงานที่ใชเ้ป็นสถานประกอบการของโรงงาน 2 นั้น บริษทั เอน็.เอส.พี.เค จ ากดั ในฐานะ
ผูใ้หเ้ช่า   เป็นผูจ้ดัท  าประกนัภยัดงักล่าวเอง ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาเช่า
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไม่เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดงัต่อไปน้ี 
 1. คดีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ ท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 2. คดีท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้
 3. คดีท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ  
 

7. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ช่ือบริษทัภาษาไทย  บริษัท สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)  
ช่ือบริษทัภาษาองักฤษ STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ SFLEX 
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ตาม

ค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ (Made to Order)  
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 189/48-49 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 10560 
เลขทะเบียนบริษทั 0107562000092 
โทรศพัท ์ 0-2708-2555 
เวบ็ไซต ์ www.starflex.co.th 
ทุนจดทะเบียน 410,000,000 บาท 
ทุนช าระแลว้ 410,000,000 บาท 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2900-9000 เวบ็ไซต ์www.set.or.th/tsd 

ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั  
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขท่ี 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2264-0777 เวบ็ไซต ์www.ey.com/th 

ผูต้รวจสอบภายใน บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั 
281/157 เดอะฟิฟท ์อเวนิว อาคารบี ชั้น 2 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี  
ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 
โทรศพัท ์0-2526-0777  เวบ็ไซต ์www.plcorporation.com 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์เลขท่ี 999/9  
ถนนพระราม1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2646-9999  เวบ็ไซต ์www.fnsyrus.com 
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ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

8. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 8.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 410 ลา้นบาท และมีทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้จ านวน 

410 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 410 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 8.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1.   นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์ 204,790,000 49.95 
2. นายเอก พิจารณ์จิตร 45,000,000 10.98 
3. นางสาวกชกร วณิชานุวตัร 27,040,000 6.60 
4. นางสาวปัณณิภสัร์ ใตธ้งชยั1) 13,045,300 3.18 
5. นายชูชาติ เพช็รอ าไพ 12,000,000 2.93 
6.   นายกฤปมยั พิจารณ์จิตร2) 11,603,300 2.83 
7.   บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์จ ากดั 11,351,000 2.77 
8.   กองทุนส่วนบุคคล นางสาวบุรณี รัชไชยบุญ โดย บริษทัหลกัทรัพย ์
ทรีนีต้ี จ ากดั (3) 

10,767,600 2.63 

9.   นางจนัทร์ทิพย ์วานิช 7,600,000 1.85 
10.  นายธีรชยั ฉนัทโรจน์ศิริ 5,000,000 1.22 
หมายเหตุ : 1) นางสาวปัณณิภสัร์ ใตธ้งชยั เป็นนอ้งของนายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ 
 2) นายกฤปมยั พิจารณ์จิตร เป็นบุตรของนายเอก พิจารณ์จิตร 

8.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
  -ไม่มี- 
 8.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
  บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทัฯ ในแต่ละปี ภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ อาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายท่ีก าหนดไวไ้ด ้โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ทางการเงิน และความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจ 
  เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอการจ่ายเงินปัน
ผล จากผลการด าเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2562 แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 61.5 ลา้น
บาท โดยจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติั 
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9. โครงสร้างการจัดการ 

9.1 โครงสร้างองค์กร ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    
 Chief  Executive Officer

 ่ายจัดซื้อ
Purchasing Department  

คณะกรรมการบริษัท
                      

Board of  Directors                

ส านักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และเลขานุการบริษัท                        

      กลุม่บริหารระบบคณุภาพ
Quality Management System Group

         

คณะกรรมการตรวจสอบ                 
          Audit Committee 

         

สายป ิบัติการ
OperationsDivision

ประธานเจ้าหน้าที่สายป ิบัติการ
Chief Operating Officer : COO

 ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ
Human Resources and                

General Affairs Department 

 ่ายบัญชีและการเงิน
   

Account and Finance Department

 ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
InformationTechnology 

Department

 ่ายขายและการตลาด                        
Sales and Marketing   Department

 ่ายผลิต                                             
Production Department     

 ่ายบ ารุงรักษา                        
Maintenance Department

 ่ายโลจิสติกส์
Logistics Department 

 ่ายประกนัคณุภาพ
Quality Assurance Department        

ผูอ้ านวยการ ่าย
ผูอ้ านวยการ ่าย           

กลุม่บริหารกระบวนการผลิต     
Process Management Group

คณะกรรมการบริหาร
 

Executive Committee 
   คณะท างานด้านความเสี่ยง

         

 ่ายนวตักรรมและวจิยัพ ันาผลิตภัณ ์                                          
Innovationand Research&    
Development Department    

สายบัญชีและการเงิน
Financial Division

ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน
Chief Financial Officer : CFO



  บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

หนา้ 42 

9.2 คณะกรรมการบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีกรรมการจ านวนทั้งส้ิน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์ รองประธานกรรมการ 
3. พลเอกมนตรี สงัขทรัพย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายเอก พิจารณ์จิตร กรรมการ 
5. นายสมชาย วงศรั์ศมี กรรมการ 
6. นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

หมายเหตุ : กรรมการล าดบัท่ี 1, 3 และ 6-7 ไดรั้บการแต่งตั้งตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 เม่ือวนัท่ี 12 
เมษายน 2561 และมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

  

 โดยมี นางสาวฐิตารีย ์ธนเมธีณฐัว ิุ เป็นเลขานุการบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 
 9.2.1 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 
 นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ หรือนายเอก พิจารณ์จิตร หรือนายสมชาย วงศ์รัศมี กรรมการสองในสามท่าน
ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 
 9.2.2 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
 ในปี 2562 บริษทัฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ จ านวน 7 คร้ัง โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน มีดงัน้ี 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 
จ านวนการประชุมทั้งหมด 

ปี 2562 
1. นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 7/7 
2. นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์ รองประธานกรรมการ 7/7 
3. พลเอกมนตรี สงัขทรัพย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/7 
4. นายเอก พิจารณ์จิตร กรรมการ 7/7 
5. นายสมชาย วงศรั์ศมี กรรมการ 7/7 
6. นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/7 
7. นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 7/7 
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9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีกรรมการจ านวนทั้งส้ิน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. พลเอกมนตรี สงัขทรัพย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี กรรมการตรวจสอบ 
3. นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งน้ี นายสมโภชน์ วลัยะเสว ีเป็นกรรมการท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบ
ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 
 โดยมีนางสาวจันทนา ตู ้เจริญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจากท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 
 
 9.3.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ในปี 2562  บริษทัฯ มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 7 คร้ัง โดยรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการแต่ละท่าน มีดงัน้ี 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม/ 
จ านวนการประชุมทั้งหมด 

ปี 2562 
1. พลเอกมนตรี สงัขทรัพย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 
2. นายสมโภชน์ วลัยะเสวี กรรมการตรวจสอบ 7/7 
3. นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการตรวจสอบ 7/7 

 
9.4 คณะกรรมการบริหาร 

 บริษทัฯ มีกรรมการบริหารจ านวนทั้งส้ิน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายเอก พิจารณ์จิตร กรรมการบริหาร 
3. นายสมชาย วงศรั์ศมี กรรมการบริหาร 
4. นายภาณุว ัน์ จิวรรจนะโรดม กรรมการบริหาร 
5. นายนพณทัฐ ์มนสัทรงธรรม กรรมการบริหาร 
6. นายพิเชฐพงศ ์ศรีตะปันย ์ กรรมการบริหาร 
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9.5 ผู้บริหาร 
 บริษทัฯ มีผูบ้ริหารจ านวนทั้งส้ิน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายเอก พิจารณ์จิตร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายสมชาย วงศรั์ศมี ประธานเจา้หนา้ท่ีสายบญัชีและการเงิน 
3. นายภาณุว ัน์ จิวรรจนะโรดม ประธานเจา้หนา้ท่ีสายป ิบติัการ 
4. นายนพณทัฐ ์มนสัทรงธรรม ผูอ้  านวยการ ่ายขายและการตลาด 
5. นายพิเชฐพงศ ์ศรีตะปันย ์ ผูอ้  านวยการ ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 
6. นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ดัการ ่ายบญัชีและการเงิน 

 
9.6 เลขานุการบริษัทและผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี 
 9.6.1 เลขานุการบริษัท 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติ
แต่งตั้ง นางสาวฐิตารีย ์ธนเมธีณฐัว ิุ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 
โดยนางสาวฐิตารีย ์ธนเมธีณัฐว ิุ ไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรส าหรับเลขานุการบริษทั (CSP) รุ่นท่ี 93/2018 ใน
วนัท่ี 6-7 พฤศจิกายน 2561 ทั้งน้ี หนา้ท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทัฯ มีดงัน้ี 

1. ดูแลและให้ค  าแนะน าแก่กรรมการและผู ้บริหารเก่ียวกับการป ิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด 
กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และติดตามดูแลใหมี้การป ิบติัอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 

2. รับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งดูแลประสานงาน
ใหมี้การป ิบติัตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว 

3. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
 4.1 ทะเบียนกรรมการ 
 4.2 หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
 4.4 รายงานประจ าปีของบริษทัฯ 
 4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการผูบ้ริหาร 
5. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายหรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  

 9.6.2 ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
 นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ดัการ ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทัฯ โดยนายจรูญ เส็งดอนไพร เขา้ร่วมงานในดา้นการท าบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 
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มิถุนายน 2560  
 

9.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 9.7.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 ในปี 2562 บริษทัฯ มีการจ่ายตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการจ านวน 4,515,000 บาท ประกอบดว้ย ค่าเบ้ียประชุม 
ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และค่าบ าเหน็จกรรมการ ประกอบดว้ย ค่า
เบ้ียประชุม ค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่
ละท่านไดรั้บมีดงัน้ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ปี 2561 ปี 2562 
นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 1,050,000 1,220,000 
นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์ รองประธานกรรมการ 595,000 675,000 
พลเอกมนตรี สงัขทรัพย ์ กรรมการและประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
810,000 1,040,000 

นายเอก พิจารณ์จิตร กรรมการ 175,000 175,000 
นายสมชาย วงศรั์ศมี กรรมการ 175,000 175,000 
นายสมโภชน์ วลัยะเสวี กรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ 
485,000 615,000 

นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 

485,000 615,000 

     รวม 3,775,000 4,515,000 
 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ไดมี้มติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2562 ดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บค่าตอบแทนดงัน้ี 
1. ค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม  

- ประธานกรรมการ จ านวน 30,000 บาทต่อคร้ัง  
- กรรมการ จ านวน 25,000 บาท/คน/คร้ัง 

2. ค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับประธานกรรมการ จ านวน 30,000 บาทต่อเดือน 
3. ค่าบ าเหน็จกรรมการ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บค่าตอบแทนดงัน้ี 
1. ค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 25,000 บาทต่อคร้ัง  
- กรรมการตรวจสอบ จ านวน 20,000 บาท/คน/คร้ัง 

2. ค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 20,000 บาทต่อเดือน 
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 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 ในปี 2562 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้ริหารจ านวน 28.44 ลา้นบาท ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง 
เงินเดือน โบนสั เงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

ปี จ านวนผู้บริหาร (ราย) ค่าตอบแทน (บาท) 
2561 6 22,998,540 
2562 6 28,446,300 

 
 9.7.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ไดมี้มติจดัสรรหุน้สามญัใหม่เพ่ิมทุนจ านวน 
11,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 2.68 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนในคร้ังน้ี 
เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.88 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 42.68 
ลา้นบาท ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ดงักล่าวเป็นราคาเดียวกนักบัท่ีเสนอขาย
ใหแ้ก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชน 
ทั้งน้ี รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการจดัสรรและจองซ้ือหุน้ มีดงัน้ี 
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น 
ทีไ่ด้รับการจดัสรร 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่
เสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังาน 

นายปกรณ์ มาลากลุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการบริษทั 1,000,000 9.09 
พลเอกมนตรี สงัขทรัพย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000 4.55 
นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี กรรมการตรวจสอบ 500,000 4.55 
นายขจิตภูมิ สุดศก กรรมการตรวจสอบ 200,000 1.82 
นายสมชาย วงศรั์ศมี กรรมการและประธาน

เจา้หนา้ท่ีสายบญัชีและ
การเงิน 

200,000 1.82 

นายภาณุว ัน์ จิวรรจนะโรดม ประธานเจา้หนา้ท่ีสาย
ป ิบติัการ 

550,000 5.00 

นายนพณทัฐ ์มนสัทรงธรรม ผูอ้  านวยการ ่ายขายและ
การตลาด  

100,000 0.91 

นายพิเชฐพงศ ์ศรีตะปันย ์ ผูอ้  านวยการ ่ายทรัพยากร
มนุษยแ์ละธุรการ 

250,000 2.27 

นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ดัการ ่ายบญัชีและการเงิน 150,000 1.36 
รวม 3,450,000 31.36 
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9.8 นโยบายและวธีิก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีสายบญัชีและการเงิน ประธานเจา้หน้าท่ีสายป ิบัติการ ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้ง
น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั  
 ในส่วนของคณะกรรมการบริษทัฯ จะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียประชุมตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม และค่าบ าเหน็จ
กรรมการ ซ่ึงจะตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะไดรั้บค่าตอบแทนเพ่ิมเติมเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณา
จากภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบและการป ิบติัหนา้ท่ีของกรรมการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษทัฯ โดยกรรมการท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนจะไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย
เพ่ิมข้ึน  
 ในส่วนของค่าตอบแทนผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูง 3 
ต าแหน่ง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีสายบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหน้าท่ีสาย
ป ิบัติการ ซ่ึงพิจารณาจากภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และผลการป ิบัติงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด รวมถึงผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของบริษทัฯ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะตอ้งสามารถเทียบเคียงได้กบับริษทัท่ีประกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั และอยูใ่นระดบัเพียงพอท่ีจะสามารถรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ รวมทั้งสร้าง
แรงจูงใจใหมี้การป ิบติังานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี  
 

9.9 บุคลากร 
 9.9.1 จ านวนบุคลากร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีพนกังานรวมทั้งส้ินจ านวน 430 คน (ไม่นบัรวมผูบ้ริหารจ านวน 6 คน) โดย
แบ่งตามสายงานหลกัไดด้งัน้ี 

สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

พนักงานประจ า พนักงานรายวัน รวม 
1. ส านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและเลขานุการ 4 - 4 
2.  ่ายผลิตและกลุ่มบริหารกระบวนการผลิต 232 - 232 
3.  ่ายประกนัคุณภาพ 51 - 51 
4. กลุ่มบริหารระบบคุณภาพ 3 - 3 
5.  ่ายนวตักรรมและวจิยัพ ันาผลิตภณั  ์ 10 - 10 
6.  ่ายจดัซ้ือ 6 - 6 
7.  ่ายโลจิสติกส์ 32 - 32 
8.  ่ายบ ารุงรักษา 14 - 14 
9.  ่ายบญัชีและการเงิน 13 - 13 
10.  ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 11 - 11 
11.  ่ายขายและการตลาด 13 - 13 
12.  ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 33 - 33 
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สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

พนักงานประจ า พนักงานรายวัน รวม 
13. หน่วยงานความปลอดภยั 2 - 2 
รวม 424 - 424 

9.10 ค่าตอบแทนพนักงาน 
 9.10.1 ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
 ในปี 2562 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหารของบริษทัฯ) จ านวน 151.28 ลา้นบาท โดย
เป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินสมทบเขา้กองทุนประกนัสงัคม และเงินสมทบ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 9.10.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ไดมี้มติจดัสรรหุน้สามญัใหม่เพ่ิมทุนจ านวน 
11,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.68 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดภายหลงัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชน
ในคร้ังน้ี เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3.88 บาท ซ่ึงเป็นราคา
เดียวกนักบัท่ีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชน 
 ทั้งน้ีไม่มีพนกังานรายใดไดรั้บการจดัสรรหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีเสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทัฯ 
 9.10.3 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้ จ ากดั เป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2547 ภายใตก้องทุนส ารองเล้ียงชีพ ทิสโก ้ร่วมทุน 2 ซ่ึงจดทะเบียนแลว้  
 
9.11 นโยบายการพฒันาบุคลากร 
 ดว้ยการแข่งขนัของธุรกิจในปัจจุบนัท าใหก้ารบริหารงานทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัอยา่งยิง่  บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้การ
พ ันาบุคลากรซ่ึงถือไดว้่าเป็นรากฐานส าคญัขององค์กรและการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการ
บริหารบุคลากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือสร้างกระบวนการและระบบงานท่ีดี โดยก าหนดนโยบายการพ ันา
บุคลากรของบริษทัฯ ไวด้งัน้ี 
 
 9.11.1 นโยบายด้านอตัราก าลงัพนกังาน (Manpower)   

 มุ่งเนน้รับบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ใชพ้นกังานเท่าท่ีจ าเป็น ท างานให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ
และต าแหน่ง  

 
 9.11.2 นโยบายด้านการฝึกอบรมและพฒันา (Training & Development)  

  ึกอบรมพ ันาอยา่งต่อเน่ืองทั้งภาคทฤษฎีและป ิบติั ทกัษะการท างาน จิตส านึกเร่ืองคุณภาพ ความรักองคก์ร 
การบริหารจดัการตามความเหมาะสมของหนา้ท่ี   

 
 9.11.3 นโยบายด้านบริหารค่าจ้างและสวสัดกิาร (Salary & Welfare)  

 บริหารค่าจ้างและสวสัดิการ  โดยยึดหลกัความเป็นธรรมให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับความรู้  ความสามารถ 
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ประสบการณ์  รวมทั้งสามารถแข่งขนักบัอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการรักษาพนกังานไว ้  เพื่อ
พ ันาองคก์ร โดยใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ   

 
 

 9.11.4 นโยบายด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งและอาชีพ (Career Path Development) 
มีแผนงานความกา้วหน้าในสายอาชีพของพนักงานอย่างทัว่ถึงชดัเจนและเป็นธรรม พิจารณาให้สอดคลอ้งกับ

ความรู้ทกัษะ ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานแต่ละบุคคล   
 9.11.5 นโยบายบริหารคนดแีละคนเก่ง (Talent Management) 
ส่งเสริม สนบัสนุน และบริหารจดัการคนดีและคนเก่งท่ีมีคุณภาพและศกัยภาพ  เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพงาน
สูงสุด สร้างสมัพนัธภาพการมีส่วนร่วมระหวา่งองคก์รและพนกังานอยา่งย ัง่ 
 
9.12 ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคญั ประจ าปี 2562 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

-ไม่มี- 

 

10. การก ากบัดูแลกจิการ 

 10.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีวา่เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการด าเนินงาน
ของบริษทัให้มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั และการเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงจะน าไปสู่
ความเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก ่ายวา่การด าเนินงานของบริษทัฯกระท าดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุก ่ายตั้งแต่พนกังาน นกัลงทุน ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ 
จึงเห็นควรใหมี้การจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการข้ึน โดยยดึหลกัป ิบติัและแนวป ิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ซ่ึงจดัท าโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารองค์กรท าให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ ว่าด าเนินการดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก ่าย ดงัน้ี 
หลกัปฏิบัต ิ1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้แก่ 
   กจิการอย่างยัง่ยืน 

 เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้ขา้ใจในบทบาทและตระหนักถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะผูน้ า
องค์กร บริษัทฯ ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน 
นอกเหนือจากหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจและหน้าท่ีในการ
บริหารจดัการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความ
รับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริตแลว้ บริษทัฯ ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจหนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบในการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และ
งบประมาณประจ าปีของบริษทัฯ รวมถึงการก ากบัดูแลและติดตามการป ิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณประจ าปีท่ีก าหนด ตลอดจนประเมินผลการป ิบติังานและดูแลรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว  
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 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะท างานเพ่ือท าหน้าท่ีสนับสนุน 
ตรวจสอบ และก ากบัดูแลการป ิบติังานและการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจ าปีท่ีก าหนด โดยประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะท างานบริหารความเส่ียง และ
บริษทัฯ ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย และคณะท างานบริหารความเส่ียง
ไวอ้ย่างชัดเจน ทั้ งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ัดท ากฎบัตรส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดย่อย และด าเนินการให้
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยไดรั้บทราบเก่ียวกบักฎบตัรดงักล่าว บริษทัฯ ก าหนดให้มีการทบทวนกฎ
บตัรดงักล่าวทุกปีอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของบริษทัฯ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การจดัท าจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือเป็นแนวป ิบติั
ในการก ากบัดูแลกิจการใหมี้การประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย และด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง 

 
หลกัปฏิบัต ิ2  : ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์รท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบัองคก์ร เพ่ือ
ส่ือสารใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก ่ายเขา้ใจในวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และเพื่อใหบุ้คลากรในทุกระดบัของ
องคก์รยดึถือเป็นหลกัในการป ิบติัหนา้ท่ีเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะทบทวนและพิจารณาก าหนดแผนกลยทุธ์และงบประมาณทุกปีเพ่ือให้มัน่ใจวา่แผน
กลยทุธ์และงบประมาณดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององคก์ร รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างนวตักรรม
และน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นกิจการ  

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและติดตามการป ิบติังานให้เป็นไปตามกล
ยทุธ์และงบประมาณท่ีก าหนด รวมทั้งก ากบัดูแลการจดัสรรทรัพยากรท่ีส าคญั 
 
หลกัปฏิบัต ิ3  : เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล  

 บริษทัฯ มีนโยบายในการก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจและขนาดของ
บริษทัฯ และเป็นตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ จะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็น
ผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นอ านาจท่ีถ่วงดุลอยา่งเหมาะสม และต าแหน่งประธานกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ จะไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั เพ่ือให้เกิดความชดัเจนให้ดา้นความรับผิดชอบระหว่างการก าหนด
นโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า  

 ทั้งน้ี เพ่ือให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการป ิบติัหน้าท่ีในบริษทัไดอ้ยา่งเพียงพอ บริษทัฯ ก าหนดให้
กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดร้วมแลว้ไม่เกิน 5 บริษทั และจะตอ้งเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดท่ีจดัข้ึนในปีนั้นๆ โดยบริษทัฯ ก าหนดจะจดั
ใหมี้ประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี  

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีในการสรรหาบุคคลซ่ึงมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
และสามารถป ิบติัหน้าท่ีท่ีเป็นประโยชน์กบัธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ และภายหลงัท่ีบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลของกรรมการและผูบ้ริหาร อาทิ อาย ุประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ านวนปี
ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และรายงานผลการป ิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษทัเพ่ือดูแลและให้ค  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบั
การป ิบัติตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และติดตามดูแลให้มีการป ิบติัอย่างถูกตอ้งและ
สม ่าเสมอ และรับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการ
ป ิบติัตามมติของท่ีประชุมดงักล่าว รวมถึงหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 ในการก ากบัดูแลบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม  บริษทัฯ จะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัและ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมนั้นๆ เพ่ือ
ก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมดงักล่าว ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงเป็นตวัแทน
ของบริษทัฯ จะตอ้งท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม ให้บริหารจดัการหรือด าเนินงานต่างๆ ตาม
นโยบายท่ีบริษทัฯก าหนด รวมถึงจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
ฯ ท่ีอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และเพ่ือการเติบโต
อยา่งย ัง่ยนืของบริษทั 

 
หลกัปฏิบัต ิ4  : สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

 บริษทัฯ มีการก าหนดแผนผูสื้บทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งผูบ้ริหารท่ีส าคญัรวมถึงต าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารไวอ้ย่างชดัเจน เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และมีนโยบายท่ีจะจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม
เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหก้บัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารท่ีมีความส าคญักบัองคก์รมีความตั้งใจในการท างานเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีนโยบายจะจดัให้มีการเสริมความรู้ให้แก่กรรมการ และผูบ้ริหารท่ีส าคญั โดยจดัสรรให้แต่ละท่าน
เขา้ร่วมการอบรมซ่ึงจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจัดให้มีโครงการส าหรับพ ันา
ผูบ้ริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงาน 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะจดัให้มีการประเมินผลการป ิบติัหน้าท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหาร
ท่ีส าคญัทุกปี เพ่ือเป็นเกณ ใ์นการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพ ันาขีดความสามารถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 
หลกัปฏิบัต ิ5 : ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการสร้างว ันธรรมองคก์ร  ส่งเสริมการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกนัทั้งบริษทัฯ ลูกคา้ คู่คา้ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ค านึงถึงการ
พ ันาคุณภาพของการให้บริการ   การพ ันาทรัพยากรมนุษย ์ การค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดย
ตลอด ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความสมดุลระหวา่งผลก าไรทางธุรกิจและการตอบแทนสู่สงัคม  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน หรือผูมี้
ส่วนไดเ้สียภายนอก ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความเขา้ใจอนัดีและการร่วมมือกนัระหวา่งบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจและสร้างความเช่ือมัน่รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ในระยะยาว บริษทัฯ จึงไดมี้
การก าหนดนโยบายและแนวป ิบติั ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
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โดยรวม ดว้ยความรู้และทกัษะในการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ ความซ่ือสัตย์
สุจริต และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ย โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานท่ีดี มี
การเจริญเติบโตอยา่งมัน่คง และคงไวซ่ึ้งความสามารถในการแข่งขนั 

พนักงาน : บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษทัฯ ซ่ึงจะมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคล่ือน ใหบ้ริษทัฯ สามารถพ ันาการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษทัฯ จึงมุ่งเนน้
การพ ันาศักยภาพและความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนปลูก ังทศันคติและจิตส านึกท่ีดี รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจเดียวกนั  

ลูกค้า : บริษทัฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้โดยเน้นการจดัหาสินคา้ และ/หรือผลิตสินคา้ท่ีมี
คุณภาพ ไดม้าตรฐาน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น การรักษา
ความลบัของ ลูกคา้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัต่อการก าหนดราคาขายและ
เง่ือนไขท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียม 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้ :  บริษทัฯ ได้ป ิบัติต่อคู่คา้และเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซ่ือสัตยใ์นการ
ด าเนินธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้และเจ้าหน้ี รวมถึงมี
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนป ิบัติตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรือ
ข้อตกลงตามสัญญาท่ีท าร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพ่ือพั นาความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ของทั้งสอง ่าย 

คู่แข่ง  :  บริษทัฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัท่ีดีและกฎหมายท่ีก าหนดไว ้รักษาบรรทดั
ฐานของขอ้พึงป ิบติัในการแข่งขนั และหลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือท าลายคู่แข่ง 

ชุมชนและสังคม  :  บริษทัฯ เนน้การปลูก ังจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดข้ึนในบริษทัฯ 
อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงสนบัสนุนกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระท า
การใดๆ ท่ีขดัหรือผิดกฎหมาย 

ส่ิงแวดล้อม  : บริษทัฯ ป ิบติัตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด
และให้ความส าคญักับการควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ มี
นโยบายท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ีเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต และ
ทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทัฯ รวมทั้งดูแลให้มีการท าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาศทาง
ธุรกิจและพ ันาการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง เพื่อให้บริษทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
องคก์ร 
 
หลกัปฏิบัต ิ6 : ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายจดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้นทั้งด้าน
การเงิน และการป ิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกการตรวจสอบและ
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ถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยู่เสมอ จดัให้มีการก าหนดขั้นตอนของ
อ านาจอนุมติั และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั ก าหนดระเบียบ
การป ิบติังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ มีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในภายนอก ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการป ิบติังาน
ของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของ
หน่วยงานต่างๆ ในบริษทัฯ 

 บริษทัฯ มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงเพ่ือท าหนา้ท่ีในการพิจารณาและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนกบับริษทั และน าเสนอมาตรการบริหารความเส่ียงเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ และ
ก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีก าหนด  

 คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยใหก้ าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจน
และส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบและยึดถือป ิบติัตาม และไดก้ าหนดนโยบายในการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนเพ่ือเป็น
กลไกในการก ากบัดูแลใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งป ิบติัตามนโยบายต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึนท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการอีกดว้ย 
 บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับการกระท าผิดกฎหมาย จริยธรรมและ

จรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน่ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในองคก์ร โดยจดั

ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียนมายงั

บริษทัฯ ไดส้ะดวกและเหมาะสม โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้้องเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีตอ้งการแจง้ พร้อมช่ือ 

ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ส่งมายงัช่องทางการรับเร่ืองตามท่ีบริษทัฯ ก าหนด 

หลกัปฏิบัต ิ7 : รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดูแลให้มีการป ิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปิดเผยขอ้มูล โดยบริษทัฯ จะให้ความส าคญักบัการเปิดเผยอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใสทั้งขอ้มูลของบริษทัฯ 
ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน เพ่ือใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั  

 คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท ารายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษทัฯ และสารสนเทศทางการเงินท่ีปราก ในรายงานประจ าปี การจดัท ารายงาน
ทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือป ิบติั
สม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทั้งก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะ กรรมการบริษทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลเก่ียวกบัคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้หค้วาม เห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ย ังให้ความส าคัญเก่ียวกับสภาพคล่องทางการเงินกิจการ และ
ความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทัฯ โดย ่ายจดัการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการ
เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส  

 ภายหลงัจากท่ีบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษทั
ฯจะท าการเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ  และมอบหมายให้ นายสมชาย วงศ์รัศมี ประธานเจา้หนา้ท่ีสาย
บญัชีและการเงิน ท าหน้าท่ีติดต่อและให้ขอ้มูลกบัผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงบุคคลใดๆ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และตรงต่อความเป็นจริง 
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หลกัปฏิบัต ิ8  : สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นโดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 
นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยู ่สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งผล
ก าไรจากบริษทัฯ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นในการไดรั้บขอ้มูลของ
บริษทัฯ อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั เพ่ือประกอบการตดัสินใจในทุกๆ เร่ือง คณะกรรมการบริษทั 
จึงก าหนดนโยบายดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จะจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาเร่ืองท่ีส าคญัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
หรือเร่ืองท่ีอาจมีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

2. บริษทัฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้ งขอ้มูลประกอบการประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษา
ขอ้มูลอยา่งครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งบริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุม โดยจะก าหนดหลกัเกณ ใ์นการส่งค าถามและเผยแพร่หลกัเกณ ด์งักล่าวบน website ของบริษทัฯ และ
บริษทัฯ จะรวบรวมเพ่ือน าค าถามท่ีส าคญัไปสอบถามในท่ีประชุมต่อไป 

3. บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอ
วาระการประชุมเพ่ิมเติมได้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น โดยจะก าหนดเป็นหลักเกณ ์ท่ีชัดเจน และเปิดเผย
หลกัเกณ ์ดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจง้เหตุผลท่ีไม่น าขอ้เสนอวาระการประชุมของผูถื้อหุ้น
บรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษทัฯ ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังนั้นๆ 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทัฯ จะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือจดัให้มี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและลงมติแทนผูถื้อหุ้นดงักล่าว โดยจะแจง้
รายช่ือพร้อมขอ้มูลของกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ 

5. ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นต่างชาติ บริษทัฯ จะจดัท าหนังสือนัดประชุมพร้อมขอ้มูลประกอบการประชุมทั้ง
ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ และจดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ต่างชาติพร้อมกบัการจดัส่งฉบบัภาษาไทย 

6. เพ่ิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผูถื้อหุ้นผ่านทาง website ของบริษทัฯ จะด าเนินการให้มีการเผยแพร่
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูล
ระเบียบวาระการประชุมไดอ้ยา่งสะดวกและครบถว้น  

7. บริษทัฯ จะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุมทั้งในเร่ืองสถานท่ีและ
เวลาท่ีเหมาะสม 

8. ในการประชุมผูถื้อหุ้น จะด าเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาและ
ลงคะแนนเรียงตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไว ้ไม่เปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญั หรือเพ่ิมวาระการประชุมโดย
ไม่จ าเป็น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ 

9. บริษทัฯ จะใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระท่ีส าคญั และจดัให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ อาทิเช่น ผูส้อบบญัชีภายนอก ท่ี
ปรึกษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสียงในท่ีการประชุม 

10. บริษทัฯ จะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซกัถามจากผูถื้อหุ้น
โดยพร้อมเพรียงกนั 
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11. จดบนัทึกรายงานการประชุมใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้
ร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและ
ขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบไดใ้ห้แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบั
แต่วนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัฯ จะจดัให้มีการบนัทึกวีดีทศัน์ภาพการประชุมเพ่ือเก็บรักษาไว้
อา้งอิง และภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
บริษทัฯ จะน าส่งรายงานการประชุมดงักล่าวไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ภายในเวลาท่ีก าหนด รวมถึงน ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้นเผยแพร่ใน website ของบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้
พิจารณา 

 

10.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการทั้งส้ิน 3 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทัฯ คณะ

กรรม การตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงมีคุณสมบติัครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

ของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

 10.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการมีอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการและด าเนินกิจการของบริษทัฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

2. จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษทัฯ รวมถึงควบคุมก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของ ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติันโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนงานการด าเนินธุรกิจ ของบริษทัฯ ท่ีเสนอโดย
 ่ายบริหาร 

5. ติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 
6. ด าเนินการให้บริษทัฯ มีระบบงานบญัชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการรายงานทางการเงินและการ

สอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
7. พิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองคก์ร และก ากบัดูแลให้มี

ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพ่ือลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสม 

8. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ
คณะอนุกรรมการชุดอ่ืนตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของบุคคลดงักล่าว  
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 ทั้ งน้ี  การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ท่ีก าหนดนั้ นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้
คณะกรรมการชุดยอ่ย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ี
อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการ
อนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณ ท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 

9. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพ่ือแสดงถึงฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

10. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดป ิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน
คณะกรรมการได ้โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก
ถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

 ทั้งน้ี การมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท า
ข้ึนกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย (ถา้มี) ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรือประกาศอ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณ ท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 
 
การประเมนิตนของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินผลการป ิบัติงานและทบทวนผลการป ิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจ าทุกปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือช่วยใหก้รรมการของบริษทัไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน 
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในระหว่างปีท่ีผ่านมา อนัจะช่วยให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากข้ึน เพราะ
ทราบถึงความรับผิดชอบของตนไดช้ดัเจน และยงัเป็นการช่วยปรับปรุงความสัมพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการบริษทักบั ่าย
จดัการ การประเมินผลการป ิบติังานของคณะกรรมการบริษทัแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการประเมินผลการป ิบติังานของ
คณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการป ิบติังานของตนเอง 
กระบวนการและหลกัเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัตงิานกรรมการ 
เลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัส่งแบบประเมินผลการป ิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีตนด ารง
ต าแหน่ง เม่ือได้รับคืนใบประเมินครบถ้วนแล้วเลขานุการบริษัทจะเป็นผู ้สรุปผลและน าเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพ่ือพิจารณาผลการป ิบติังานในรอบปีท่ีผ่านมา และรายงานผลการประเมินป ิบติังาน
ของคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าวรวมทั้งผลการป ิบติังานของคณะกรรมการบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
 
แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการท่ีมีผลท าให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ จ านวน
กรรมการวา่มีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการ นิยาม
กรรมการอิสระ จ านวนคณะกรรมการอิสระ คุณสมบติัและแต่งตั้งเลขานุการบริษทั เป็นตน้ 
2. การด าเนินการในเร่ืองท่ีท าให้คณะกรรมการสามารถป ิบติัหน้าท่ีในการประชุมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ความ
เหมาะสมของเวลาท่ีใชใ้นการประชุมคณะกรรมการ การไดรั้บเอกสารประกอบการประชุมและมีเวลาไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่ง
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เพียงพอ บรรยากาศในหอ้งประชุม เป็นตน้ 
3. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการให้ความส าคญั ใชเ้วลาในการพิจารณา ทบทวนและป ิบติั
ในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัของบริษทัอย่างเพียงพอ ไดแ้ก่ การก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั รายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รายการเก่ียวโยง การจดัการความเส่ียง นโยบายการแจง้
เบาะแส การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เป็นตน้ 
4. เร่ืองอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การพ ันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการและ ่ายจดัการ เป็นตน้  
 
แบบประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการรายบุคคลประกอบด้วย 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการท่ีมีผลท าให้การท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ คุณสมบติั 
ความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ และความรู้ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. การด าเนินการในเร่ืองท่ีท าให้คณะกรรมการสามารถป ิบติัหนา้ท่ีในการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ไดศึ้กษา
เอกสารและขอ้มูลก่อนการประชุม ไดใ้หค้วามเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมอยา่งเหมาะสม ไดง้ดเวน้การเขา้ร่วมประชุม
และงดออกเสียงในรายการท่ีตนเองมีส่วนไดส่้วนเสีย เป็นตน้ 
3. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ไดแ้ก่ ไดป้ ิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตามท่ีกฎหมาย กฎเกณ  ์
และกฎบัตรไดก้ าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การทุ่มเทในการป ิบติัหน้าท่ีให้บริษทั ไม่แทรกแซงการท างานของ ่าย
จดัการการควบคุมและติดตามการด าเนินงานของ ่ายจดัการอยา่งเหมาะสม เป็นตน้  
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายคณะและรายบุคคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
 0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
 1 = ไม่เห็นดว้ยหรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
 2 = เห็นดว้ยหรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
 3 =  เห็นดว้ยค่อนขา้งมากหรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
 4 = เห็นดว้ยอยา่งมากหรือมีการด าเนินในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 
นอกจากน้ียงัมีช่องวา่งใหก้รรมการไดแ้สดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

คณะกรรมการบริษัท  

1. คณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ) 96.58 

2. คณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) 97.40 
 

 10.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี
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รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บริษทัฯ ป ิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้ งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการป ิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการป ิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
7. ป ิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะประกอบด้วย 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม ท าให้การท างานของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ จ านวนกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์ และเหมาะสมกบัการป ิบติัหน้าท่ี 
กรรมการอิสระในคณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนท่ีเหมาะสม กระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็น
กรรมการตรวจสอบ มีความโปร่งใส ยติุธรรม ไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของบุคคลใดบุคคลหน่ึง เป็นตน้  
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดด้ าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบป ิบติัหน้าท่ีในการประชุมไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ไดรั้บทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปีล่วงหนา้ จ านวนคร้ังของการประชุมมี
ความเหมาะสม การประชุมแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม ไดรั้บเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า มีเวลาศึกษา
ขอ้มูล บรรยากาศในการประชุมเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการแสดงความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์กรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไม่มีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจการท ารายการ เป็นตน้ 
3. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้ห้ความส าคญัใชเ้วลาในการพิจารณา ทบทวน และ
ป ิบติัตามอยา่งเพียงพอ คือ สอบทานให้บริษทัมีงบการเงินท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ สอบทานให้บริษทัด าเนินการตามกฎหมาย
และกฎระเบียบให้ถูกตอ้งสอบทานให้มีระบบตรวจสอบภายในท่ีดี พิจารณารายการเก่ียวโยงและรายการท่ีมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามก เกณ  ์ให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอน ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง 
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ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ด าเนินการให้ ่ายจดัการจดัให้มีกระบวนการด าเนินการรับเร่ืองร้องเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม เป็นตน้ 
 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายคณะและรายบุคคลมีช่องแสดงความเห็นแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 
 0 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
 1 = ไม่เห็นดว้ยหรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย 
 2 = เห็นดว้ยหรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
 3 =  เห็นดว้ยค่อนขา้งมากหรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
 4 = เห็นดว้ยอยา่งมากหรือมีการด าเนินในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 
นอกจากน้ียงัมีช่องวา่งใหก้รรมการไดแ้สดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมิน (ร้อยละ) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 97.73 
 

 10.2.3 คณะกรรมการบริหาร 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากลัน่กรองขอ้เสนอของ ่ายจดัการและน าเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจ าปี

ของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

2. ควบคุม ก ากบัดูแล และติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนิน

ธุรกิจ กลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณท่ีก าหนดไว ้และอ านาจบริหารต่างๆ ตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อสภาพธุรกิจ  

3. พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทัฯ เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุนหรือ

งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นตน้ โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตาราง

อ านาจอนุมติัท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

4. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจ าปีเพ่ือเสนอ

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

5. น าเสนอโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั  

6. ใหมี้อ านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนป ิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยอยูภ่ายใตก้าร

ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 

เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

7. ป ิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 

 ทั้งน้ี การมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
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หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้ผูรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตาม

ธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 10.2.4 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบริษทัฯ 
2. จดัท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยทุธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
3. ก ากบัดูแลการด าเนินงานหรือการป ิบติังานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดและสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี และมีหนา้ท่ีรายงานผลการด าเนินงานการ
บริหารจดัการ รวมถึงความคืบหนา้ในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

4. พิจารณาอนุมติัการด าเนินงานท่ีเป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยวงเงินส าหรับแต่ละรายการเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางอ านาจอนุมติัท่ีผา่น
การอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
รวมถึงการเขา้ท าสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว 

5. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใชจ่้ายในการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษทัฯ ตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ และเป็นไปตามอ านาจอนุมติัท่ีผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้  

6. มีอ านาจในการอนุมติัอตัราก าลงัคน การก าหนดอตัราจา้ง ค่าตอบแทน และโบนสั การประเมินผลงานและการ
แต่งตั้งโยกยา้ยพนกังาน ส าหรับพนกังานตามระดบัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นไปตามนโยบายและ
เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวนิยัภายในองคก์ร 

8. มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานชุดต่างๆ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิภาพการจดัการท่ีดีและ
โปร่งใส และมีอ านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนใดหน่ึงคนหรือหลายคนป ิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร ซ่ึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

9. ป ิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทัฯ 
 ทั้งน้ี ในการด าเนินการเร่ืองใดท่ีประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือผูรั้บมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/
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หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) มีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย และ/
หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มีอ านาจอนุมติัการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว โดยเร่ืองดงักล่าวจะตอ้ง
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ืออนุมติัต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็น 
ไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซ่ึงเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือตลาดลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 
10.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
 การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ จะกระท าผ่านการประชุมผูถื้อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษทัฯ จะ
เป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่มี
คณะกรรมการสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งดังกล่าว จากนั้นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะท าการคดัเลือกกรรมการตาม
หลกัเกณ แ์ละวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
 10.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ  
  องคป์ระกอบและการสรรหา แตง่ตั้ง ถอดถอน หรือพน้จากต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ นั้น ไดก้ าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถสรุปเป็นสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ  
2. คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและตอ้งมีคุณสมบติัตามกฎหมายก าหนด 
3. บริษทัฯ มีนโยบายใหป้ระธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกนัเพ่ือใหเ้กิดความ ชดัเจนใน

ดา้นความรับผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการบริหารงานประจ า 
4. โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระในจ านวนท่ีเหมาะสมกบัการก ากบัดูแลกิจการ โดยตอ้งมี

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. การแต่งตั้งกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี จะตอ้งมีความโปร่งใส่และชดัเจน
ในการสรรหากรรมการ และในการพิจารณาควรจะตอ้งมีประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ
บุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

6. กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้
 10.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอสิระ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ จะร่วมกนัพิจารณาเบ้ืองตน้ถึงคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวุ ิ ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมดา้น
อ่ืนๆ ประกอบกนั จากนั้นจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไป ทั้งน้ี บริษทัฯ มี
นโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ท่าน 
คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ
ส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผู ้
ถือหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษทั
ยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน 
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 10.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 
ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึง
ประกาศขอ้บังคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด นอกจากน้ี กรรมการอิสระท่ีด ารง
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ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมเติมดงัน้ี  

1. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้  

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้ งน้ี ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยหน่ึงคนท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั 

 
10.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษทัฯ จะพิจารณาลงทุนในบริษทัท่ีมีวตัถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ หรือ
กิจการท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือกิจการท่ีสนบัสนุนกิจการของบริษทัฯ อนัจะท าให้บริษทัฯ มีผลประกอบการหรือผล
ก าไรเพ่ิมมากข้ึน หรือลงทุนในธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ (Synergy) ใหก้บับริษทัฯ โดยสามารถสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากธุรกิจหลกัหรือธุรกิจอ่ืนของบริษทัฯ หากคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่าธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพและการลงทุนดงักล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 
ในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม บริษทัฯ จะส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม

กบัการด าเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้นๆ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในแต่ละ

บริษทั เพ่ือก าหนดนโยบายท่ีส าคญัและควบคุมการด าเนินธุรกิจของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมดงักล่าว ทั้งน้ี กรรมการ

ซ่ึงเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะตอ้งท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลบริษทัย่อย และ/หรือบริษทัร่วม ให้บริหารจัดการหรือ

ด าเนินงานต่างๆ ตามนโยบายท่ีบริษทัฯ ก าหนด รวมถึงจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ท่ีอนุมติัในเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

บริษทัฯ และเพื่อการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ ทั้งน้ี การส่งตวัแทนของบริษทัฯ เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษทัยอ่ย 

และ/หรือ บริษทัร่วม จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยค านึงถึงความแหมาะ

สมในแต่ละบริษทั 

10.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ น าความลบั และ/หรือขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ไป

เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และ
ไม่วา่จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร  พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสามีภรรยา 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ีมีหรืออาจมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือท าการซ้ือ ขาย 
เสนอซ้ือ เสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอ่ืนซ้ือ ขาย เสนอซ้ือหรือเสนอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ไม่วา่ทางตรง



  บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

หนา้ 64 

หรือทางออ้มก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่วา่การกระท าดงักล่าวจะกระท าเพ่ือประโยชน์
ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือเพ่ือใหผู้อ่ื้นกระท าดงักล่าวโดยตนไดรั้บประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ด ่า ืนจะถูกลงโทษตาม
มาตรการทางวนิยัของบริษทัฯ 

3. บริษทัฯ ไดด้ าเนินการแจง้ให้ผูบ้ริหารเขา้ใจและรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยใ์น
บริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลท่ี
เก่ียวข้องของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

4. บริษทัฯ ไดก้ าหนดมิให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภรรยา 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 

 ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัฯ ทราบเก่ียวกบัขอ้ก าหนดขา้งตน้  
 

11. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเนน้การ
ประกอบกิจการดว้ยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ซ่ึงบริษทัฯ หวงัวา่การด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อม
กบัการเจริญเติบโตของบริษทัฯ ควบคู่กนัไปดว้ย ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยแบ่งเป็น 7 ขอ้ 
ดงัน้ี 
 11.1 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจโดยยดึถือความซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการป ิบติัตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง และป ิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามท่ีขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้คารพต่อสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น โดยมีนโยบายให้บุคลากรป ิบติัตามกฎหมายหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา อาทิ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลเพ่ือความมัน่คงอย่างย ัง่ยืน โดย
มุ่งเนน้ถึงเร่ืองความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ และคู่คา้ทุกราย รวมถึงการให้ความส าคญักบัมาตรฐาน คุณภาพสินคา้ และการส่ง
มอบสินคา้ตามเวลาท่ีก าหนด 
 11.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  บริษทัฯ มีการบริหารกิจการบนพ้ืนฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการก ากบัดูแลกิจการ และ
ป ิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยก าหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่กระท าการทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้ งโดยทางตรงและทางออ้ม ไม่วา่จะเป็นการน าเสนอ การให้
ค  ามัน่สัญญา การขอ การเรียกร้อง การเรียกหรือรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ การชกัจูงสู่การกระท าท่ีผิดต่อกฎหมาย 
หรือการท าลายความไวใ้จ หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
โดยระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งติดประกาศใหพ้นกังานและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดท้ราบและยึดถือเป็นหลกัป ิบติัโดย
ทัว่กนั ทั้งน้ี ปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมป ิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective 
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Anti-Corruption : CAC)  
 11.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  บริษทัฯ มีนโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการป ิบติัต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะ
เป็นพนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ค  านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ี
เท่าเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และไม่เลือกป ิบติัไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ 
อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษทัฯ เขา้ไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นตน้   
  นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนกังานทุกคน โดยไม่น าขอ้มูลส่วนตวัรวมถึง ประวติัการ
พยาบาล ประวติัครอบครัว และเงินเดือน ไปเปิดเผยกบัผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้บงัคบั
ทางกฎหมาย อีกทั้ งบริษทัฯ ได้หมัน่ตรวจตรา เพ่ือป้องกันเพ่ือไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทั้งทางตรง และทางออ้ม โดยมีนโยบายให้พนกังานทุกคนสามารถร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสะการทุจริตภายใน
บริษทัฯ ได ้

11.4 การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  
  บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของแรงงานและพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยเพ่ิมมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวป ิบติั ดงัน้ี 

 11.4.1 เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชนและป ิบติัตามกฎหมายแรงงาน 
 11.4.2 จดัให้มีกระบวนการจา้งงานและเง่ือนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนและการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตก้ระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม 
 11.4.3 ส่งเสริมการพ ันาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา  ึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเขา้ร่วม

สัมมนาและ ึกอบรมวิชาการดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือพ ันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูก ัง
ทศันคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร 

 11.4.4 จดัให้มีสวสัดิการดา้นต่างๆ ส าหรับพนักงานตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสังคม เป็นตน้ และ
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวติและอุบติัเหตุ เป็นตน้ รวมถึงการสนบัสนุนเงินช่วยเหลือ
ประเภทต่างๆ เช่น เงินกูย้มืเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษาบุตร รางวลัอายงุาน และเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เป็นตน้ 

 11.4.5 จดัให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดบัชั้นของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความ
เส่ียงตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละบุคคล 

 11.4.6 ด าเนินการให้พนักงานป ิบติังานไดอ้ย่างปลอดภยัและมีสุขอนามยัในสถานท่ีท างานท่ีดี โดยจดัให้มี
มาตรการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการ ึกอบรมและ
ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามยัท่ีดี มีสถานท่ีท างานท่ีถูกสุขลกัษณะสอดคลอ้งกบัหลกัอาชีวอนามยัมีความปลอดภยัอยู่
เสมอ 

 11.4.7 เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเก่ียวกบัป ิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม ความ
ไม่เสมอภาค ความเหล่ือมล ้า สวสัดิภาพ รวมถึงใหก้ารคุม้ครองพนกังานตามบทบญัญติัแห่งก หมาย 
 11.5 ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 
  บริษทัฯ มุ่งเนน้การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภยัและถูกตอ้งตามมาตรฐานบรรจุภณั  ์เพื่อสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ มีความโปร่งใสต่อการจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ รวมทั้งพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะ
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เกิดข้ึน โดยมุ่งเนน้และรักษาความสมัพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืกบัลูกคา้ รวมถึงมีการก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานในทุกบริบท โดย
ใชค้วามพึงพอใจของลูกคา้และความถูกตอ้งตามก หมายเป็นท่ีตั้ง  
 11.6 การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
  บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษา ส่ิงแวดล้อมรวมถึงแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยบริษทัฯ ด าเนินการและควบคุมกระบวนให้การผลิตสินคา้เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวป ิบติัดงัน้้ี 
 11.6.1 บริษทัฯ มีการออกแบบและพ ันาปรับปรุงกระบวนการผลิต เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ใหส้ามารถควบคุม
มลพษิและ/หรือลดมลพิษโดยใหค้รอบคลุมเร่ืองน ้ าเสีย  ุ่ น ก๊าซ รวมทั้งของเสียต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

 11.6.2 บริษทัฯ ก าหนดผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต ควบคุมเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ โดย
ต้องควบคุมดูแลไม่ให้ เ กิดผลกระทบต่อ ส่ิงแวดล้อมเ กินกว่า ท่ีมาตรฐานก าหนดไว้ และต้องควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและการจดัการพลงังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 11.6.3 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และให้ความร่วมมือในการก าจดัขยะหรือของ
เสียดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐานอยา่งเป็นรูปธรรม 

 11.6.4 บริษทัฯ มีการประเมินความเส่ียงและผลกระทบในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความ
ปลอดภยั ก่อนท่ีจะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินกิจการภายใตแ้นวคิดการใส่ใจและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม ชุมชนอยา่งเป็นระบบ 
 11.6.5 บริษทัฯ มีแนวป ิบติัในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และป้องกนัผลกระทบต่อระบบ
นิเวศวทิยา   
 11.7 การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
  บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  โดยมีส่วนร่วมในการพ ันาชุมชน  ส่งเสริม
ช่วยเหลือ ด าเนินกิจกรรมทั้งดา้นการศึกษา ศาสนา กีฬา ครอบครัว สุขภาพ เพ่ือสร้างความเขม้แข็งในการพ ันาชุมชนและ
สงัคมอยา่งย ัง่ยนื   
 11.8 การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานทีม่คีวามรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้
มส่ีวนได้เสีย 
  บริษทัฯ สนบัสนุนใหมี้นวตักรรมทั้งในระดบักระบวนการท างานในองคก์ร และในระดบัความร่วมมือระหวา่ง
องคก์ร ซ่ึงหมายถึงการท าส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท าให้ส่ิงต่างๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ก่อผลิตผลท่ี
เพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมสูงสุด 
  จากการท่ีประเทศต่างๆ ทัว่โลกให้ความส าคญักบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากขยะพลาสติกอยา่งมาก ประเทศ
ไทยเองก็เช่นเดียวกนั ถึงแมจ้ะยงัไม่มีนโยบายในการจดัการขยะพลาสติกอยา่งเป็นรูปธรรม แต่ส านกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไดมี้การจัดท าแผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยให้งดหรือเลิกการใชก้ล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวสัดุท่ีย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนการพ ันาพลาสติก
ชีวภาพรวมถึงวสัดุอ่ืนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหส้ามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าพลาสติก
ชีวภาพกลบัมาใชอ้ยา่งคุม้ค่า บริษทัฯ จึงมีการพ ันาสูตรวตัถุดิบใหม่ๆ เพ่ือรองรับแนวโนม้การเปล่ียนแปลงการใชบ้รรจุ
ภณั พ์ลาสติกใหส้อดคลอ้งกบักระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เช่น การพ ันาฟิลม์ประเภท Organics Biodegradable ซ่ึงจะ
ถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้มเม่ืออยูใ่นสภาวะท่ีเหมาะสม, การพ ันาสูตรฟิลม์ให้สามารถน ากลบัมารีไซเคิลได้
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ง่าย โดยการจดัเรียงโมเลกลุของฟิลม์แบบ MDO (Machine Direction Orientation) และแบบ Biaxial Orientation, การพ ันา
สูตรเมด็พลาสติกและ เรซ่ินจากการรีไซเคิลใหส้ามารถน ามาผสมกบัเมด็พลาสติกและเรซ่ินบริสุทธ์ิได ้เป็นตน้  
 

 

12. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง  

 12.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

  บริษทัฯให้ความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรับระดับบริหารและระดบัป ิบัติการ เพ่ือป้องกนัความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับบริษทัฯ จากการประเมินของคณะกรรมการบริษทัร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ได้
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 ส่วน ประกอบดว้ย 

1.  การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 
2.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
3.  การควบคุมการป ิบติังาน (Control Activities) 
4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information & Communication) 
5.  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 คณะกรรมการมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มี
บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถท าใหก้ารด าเนินกิจการของบริษทัฯ 
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มี
ระบบการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าจะสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ จากการท่ี
กรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลท่ีเพียงพอในเร่ืองการท า
ธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั  
  ทั้งน้ี บริษทัฯไดด้ าเนินการตรวจสอบภายในตามแนวป ิบติัแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและ
กรอบแนวทางป ิบติัดา้นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way 
Commission: COSO ท่ียอมรับไดท้ัว่ไปตามหลกัการและสาระส าคญัของการประเมินในปี 2562  
 

 12.2 การด าเนินการเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 
  บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าท่ีสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการป ิบติังานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกนัอย่างน้อยทุกไตรมาส เพ่ือพิจารณาและด าเนินการให้มีรายงานทาง
การเงินท่ีถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้นและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ี
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงในการประชุมจะมีผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใหข้อ้สงัเกตจากการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
  เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษทัฯ ไดว้า่จา้ง บริษทั พีแอนด์แอล อิน
เทอร์นอล ออดิท จ ากดั เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในปี 2562 โดยผูต้รวจสอบภายในดงักล่าว
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ได้จัดท ารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และน าเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกไตรมาส ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ าเนินการแกไ้ขปรับปรุงระบบการป ิบติังานใน
 ่ายต่างๆ ตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในมาโดยตลอด  
 
 
 12.3 ความเห็นเกีย่วกบัระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
  ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและติดตามระบบบริหารงานหลกัดา้นต่างๆ ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย (1) 
ระบบการบริหารวงจรรายได ้(2) ระบบการบริหารวงจรรายจ่าย (3) ระบบการบริหารจดัการกระบวนการผลิต (4) ระบบการ
บริหารสินคา้และคลงัสินคา้ (5) ระบบการบริหารสินทรัพยถ์าวร (6) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  และ (7) ระบบการ
ควบคุมทัว่ไปดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศของบริษทัฯ โดยไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพ่ือใหบ้ริษทัฯ แกไ้ขปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการป ิบติังานทุกๆ ระบบงาน ซ่ึงจะเป็นการพ ันาคุณภาพของระบบการ
ควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองและจะส่งผลท าให้บริษทัฯ มีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยผูต้รวจสอบภายในไดร้ายงาน
ผลการตรวจสอบและผลการตรวจติดตามระบบการบริหารงานหลกัดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแลว้ 
 
 12.4 การบริหารความเส่ียง 
  บริษทั สตาร์เฟล็กซ์ จ ากดั (มหาชน) มีการด าเนินการบริหารความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้ความเส่ียง
ระดบัองคก์รในแต่ละเร่ืองสามารถบริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดย ่ายจดัการจะตอ้งผลกัดนัและท า
ให้แผนด าเนินการต่างๆ สามารถป ิบติัไดแ้ละเกิดผลส าเร็จ โดยแต่ละ ่ายงานจะตอ้งเสนอแผนการป ิบติัและรายงานผล
ทุกไตรมาส เพ่ือรายงานผลต่อคณะท างานบริหารความเส่ียง และสรุปรายงานการประชุมคณะท างานบริหารความเส่ียงในแต่
ละไตรมาส เพ่ือน าไปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม บริษทัฯจะมีการทบทวนหัวขอ้ความเส่ียงของตนเองอยู่เสมอ เพ่ือให้ทนัต่อเหตุการณ์และเป็น
ปัจจุบนั ซ่ึงถา้มีการบริหารความท่ีดี กรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีมีผลต่อองคก์รก็จะสามารถแกไ้ขหรือลดความรุนแรงของ
ผลกระทบในดา้นต่างๆลงได ้ทั้งยงัมีโอกาสเปล่ียนวกิฤตใหเ้ป็นโอกาสของบริษทัฯ อีกดว้ย  
ในปี 2562 บริษทัฯไดท้บทวนทะเบียนความเส่ียงองคก์รและปรับปรุงรายการความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกใหเ้ป็นปัจจุบนั บริษทัฯไดด้ าเนินการจา้งท่ีปรึกษา ท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการความเส่ียง 
เพื่อด าเนินการบริหารจดัความเส่ียงองค์กรตามกรอบงานบริหารความเส่ียงและกลยุทธ์ต่างๆ โดยการจดัท าทะเบียนความ
เส่ียงท่ีประกอบดว้ยรายการความเส่ียง และมีมาตรการควบคุมความเส่ียงการจดัการและติดตามผลการด าเนินการจดัการ
ความเส่ียงตามแผนงานท่ีไดจ้ดัท าไวอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 

13 รายการระหว่างกนั 

 13.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั  

 กรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซ่ึงเป็นรายการท่ีเป็น
ขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรอง
ทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง บริษทัฯ สามารถ
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ด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอนุมติั และจดัท ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกไตรมาส 
ส าหรับมาตรการและขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัท่ีไม่เป็นรายการทางการคา้ปกติ บริษทัฯ จะจดัให้มี
ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้ น ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะพิจารณาให้บุคคลท่ีมีความรู้ความ
ช านาญพิเศษ เช่น ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ผูส้อบบญัชี ส านกักฎหมาย เป็นตน้ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่ง
กนัดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้ ตามแต่กรณี เพ่ืออนุมติัรายการดงักล่าวก่อนการเขา้ท ารายการ  
นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการก าหนดมาตรการไม่ใหผู้บ้ริหารหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการท่ี
ตนเองมีส่วนไดเ้สียทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม และคณะกรรมการบริษทัฯ ดูแลให้บริษทัฯ ป ิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการป ิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัฯ รวมทั้งป ิบติัตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  
 
 13.3 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  
 บริษทัฯ อาจมีการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง โดยรายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดข้ึนนั้นเป็นไป
เพ่ือความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การค ้าประกนัโดยผูถื้อหุ้น
ใหญ่และ/หรือกรรมการ  ซ่ึงการค ้ าประกนัดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรือสถาบัน
การเงิน โดยผูถื้อหุ้นใหญ่และ/หรือกรรมการไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค ้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจากบริษทัฯ ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการป ิบติัตามหลกัเกณ แ์ละให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการ
ท่ีเกิดข้ึนทุกไตรมาส  
 อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้
บริษทัฯ จะก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดท่ีสามารถอา้งอิงเปรียบเทียบไดก้บัราคา
หรือเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกรรมประเภทเดียวกนัท่ีบริษทัฯ กระท ากบับุคคลภายนอก ส าหรับรายการระหว่างกนัท่ีมิได้
เป็นไปตามธุรกิจปกติท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต บริษทัฯ จะจดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาสอบทานการป ิบติัตาม
หลกัเกณ แ์ละแสดงเหตุผลในการท ารายการดงักล่าวก่อนท่ีบริษทัฯ จะเขา้ท ารายการนั้นๆ  โดยจะด าเนินการตามมาตรการและ
ขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัตามท่ีระบุขา้งตน้ อยา่งไรก็ตาม รายการระหวา่งกนัท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งป ิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมตลอดถึงการป ิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ตลอดจนการป ิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย 
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 13.4 รายละเอยีดรายการระหว่างกนั 
  รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2562 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ
รายการ 

 

มูลค่ารายการ (ล้าน
บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

บริษทั 
สตาร์ปร๊ินท ์
จ ากดั (มหาชน) 
หรือ “STARP” 

นายปรินทร์ธรณ์ 
อภิธนาศรีวงศ ์
ซ่ึงด ารงต าแหน่ง
ประธาน
กรรมการ บริหาร
และถือหุน้ใน
บริษทัฯ จ านวน 
204,000,000 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 
49.76 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ  าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมด ณ 
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 
2562  ด ารง
ต าแหน่งเป็น
ประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร
และถือหุ้นใน 
STARP จ  านวน 
332,999,500 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 
66.60 ของ
จ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด ณ วนัท่ี 
10 พฤษภาคม 
2562 

1. ขายวตัถุดิบ 2.49 - บริษทัฯ ขายกระดาษให้แก่ STARP เพื่อใช้ในการ
ผลิตสินคา้  เน่ืองจาก STARP ประสบปัญหาการใช้
วงเงินกับธนาคารพาณิชย์ จึงจ าเป็นต้องขอใช้
วงเงินของบริษัทฯ ในการส่ังซ้ือวัตถุดิบจาก 
Supplier ต่างประเทศ  ซ่ึงบริษทัฯ ไดห้ยุดการขาย
กระดาษใหแ้ก่ STARP แลว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 
2561  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ในอดีต โดยบริษัทฯ ไม่ มีนโยบายท่ีจะขาย
กระดาษใหแ้ก่ STARP อีกในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. ซ้ือวสัดุ
ส านกังาน 

 

0.04 - บริษัทฯ มีการส่ังซ้ือแฟ้มกระดาษจาก STARP 
เน่ืองจากเป็นการจา้งผลิตมาตั้งแต่ในอดีต ซ่ึงบริษทั
ฯ ไดห้ยุดการส่ังซ้ือแฟ้มกระดาษจาก STARP แลว้
ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2561  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึน
ในอดีต โดยบริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะส่ังซ้ือแฟ้ม
กระดาษจาก STARP อีกในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ
รายการ 

 

มูลค่ารายการ (ล้าน
บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

นายปรินทร์ธรณ์ 
อภิธนาศรีวงศ ์

ด ารงต าแหน่ง
ประธาน
กรรมการ บริหาร
และถือหุน้ใน
บริษทัฯ จ านวน 
204,000,000 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 
49.76 ของ
จ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด ณ วนัท่ี 
16 ธนัวาคม 
2562 

1. ค ้าประกนั
วงเงิน
สินเช่ือ 
วงเงิน
สินเช่ือ 
 
ยอดเงินกูท่ี้
เบิกใช ้

 
550.00 
$1.00 
ลา้น 

245.99 

 
530.00 
$1.00 
ลา้น 

284.27 

นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ได้เข้าค  ้ าประกัน
ส่วนตวัส าหรับเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์โดยไม่
มีการคิดค่าตอบแทนการค ้ าประกันเ งินกู้ยืม
ดงักล่าวจากบริษทัฯ     
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นว่าการค ้ าประกันของนาย       ปรินทร์
ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ เกิดข้ึนเน่ืองจากความจ าเป็น
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการขอ
วงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อน า มาใชเ้ป็น
เงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งน้ี 
บริษัทฯ ได้ปลดภาระบางส่วน ท่ีวงเงิน 20 ล้าน
บาท ส่วนท่ีเหลืออยู่ระหว่างเจรจากับธนาคาร
พาณิชย ์เพ่ือขอปลดการค ้าประกนัของผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเรียบร้อยแลว้ 

นายปรินทร์ธรณ์ 
อภิธนาศรีวงศ ์
(ต่อ) 

 2. ค ้าประกนั
วงเงิน
สัญญาเช่า
ทางการเงิน 
วงเงินตาม
สัญญา 
ยอดคงเหลือ 

 
 

35.02 
27.32 

 
 

49.90 
40.15 

นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์  ได้เข้าค  ้ าประกัน
ส่วนตวัส าหรับสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองจกัรและรถยนต์
ท่ีบริษัทฯ ท ากับบริษัทลิสซ่ิง โดยไม่มีการคิด
ค่าตอบแทนการค ้าประกันสัญญาเช่าซ้ือดังกล่าว
จากบริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็น
วา่การค ้าประกนัของนายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์ 
เ กิ ดข้ึน เ น่ื องจากความจ า เ ป็น เ พ่ื อ ก่อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ ต่อบริษัทฯ ในการท าสัญญาเช่าซ้ือ
เคร่ืองจักรและรถยนต์เพื่อน ามาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ อยู่ระหว่างเจรจา
กับบริษทัลิสซ่ิง เพ่ือขอปลดการค ้าประกันของผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ไดเ้ขา้จด
ทะเบียนเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแลว้ 
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ
รายการ 

 

มูลค่ารายการ (ล้าน
บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

นายเอก พิจารณ์
จิตร 

ด ารงต าแหน่ง
ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร
และถือหุน้ใน
บริษทัฯ จ านวน 
45,000,000 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 
10.98 ของ
จ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด ณ วนัที่ 
16 ธนัวาคม 
2562 

1. ค ้าประกนั
วงเงิน
สินเช่ือ 
วงเงิน
สินเช่ือ 
 
ยอดเงินกูท่ี้
เบิกใช ้

 
520.35 
$1.00 
ลา้น 

230.12 

 
500.35 
$1.00 
ลา้น 

224.47 

นายเอก พิจารณ์จิตร ได้น าทรัพยสิ์นเขา้ค ้ าประกัน
และได้เข้าค  ้ าประกันส่วนตัวส าหรับเงินกู้ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย ์โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการ
ค ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวจากบริษทัฯ     
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นวา่การค ้าประกนัของนายเอก พิจารณ์จิตร 
เ กิ ด ข้ึนเ น่ื องจากความจ า เ ป็น เ พ่ื อ ก่อให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ ในการขอวงเงินสินเช่ือจาก
ธนาคารพาณิชย์เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนในการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดป้ลด
ภาระบางส่วน ท่ีวงเ งิน 20 ล้านบาท ส่วนท่ี
เหลืออยู่ระหว่างเจรจากับธนาคารพาณิชย ์เพ่ือขอ
ปลดการค ้าประกนัของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ภายหลงั
จากท่ีบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรียบร้อยแลว้ 

2. ค ้าประกนั
วงเงิน
สัญญาทาง
การเงิน 
วงเงินตาม
สัญญา 
ยอดคงเหลือ 

 
 

34.23 
27.63 

 
 

41.94 
32.09 

นายเอก พิจารณ์จิตร  ได้เข้าค  ้ าประกันส่วนตัว
ส าหรับสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองจักรและรถยนต์ท่ี
บริษัทฯ ท ากับบริษัทลิสซ่ิง โดยไม่มีการคิด
ค่าตอบแทนการค ้าประกันสัญญาเช่าซ้ือดังกล่าว
จากบริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็น
ว่าการค ้ าประกันของนายเอก พิจารณ์จิตร เกิดข้ึน
เน่ืองจากความจ าเป็นเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ในการท าสัญญาเช่าซ้ือเคร่ืองจักรและ
รถยนตเ์พ่ือน ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษทั
ฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ อยู่ระหว่างเจรจากบับริษทัลิสซ่ิง 
เพ่ือขอปลดการค ้ าประกันของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเรียบร้อยแลว้ 



  บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
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บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ
รายการ 

 

มูลค่ารายการ (ล้าน
บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2561 ปี 2562 

นายภาณุว ัน์ 
จิวรรจนะโรดม 

ด ารงต าแหน่ง
ประธาน
เจา้หนา้ท่ีสาย
ป ิบติัการ 

ขายโคมไฟไฮ
เบย ์

0.002 - บริษทัฯ มีการเปล่ียนจากโคมไฟไฮเบยฮ์าโลเจนมา
ใชโ้คมไฟไฮเบย ์LED ซ่ึงจะช่วยประหยดัพลงังาน 
จึงมีโคมไฟเก่าท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ และได้ขาย
ให้แก่นายภาณุว ัน์ จิวรรจนะโรดม ในราคาขายท่ี
ส ามา รถ เ ที ยบ เ คี ย ง ได้กั บ ร าคา รั บ ซ้ื อจ าก
บุคคลภายนอก 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและมีความเห็น
ว่ารายการดงักล่าวมีความเหมาะสม เน่ืองจากราคา
ขายเป็นราคาท่ีเทียบเคียงได้กับราคารับซ้ือจาก
บุคคลภายนอก  

 

 

 

 

 



  บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

ส่วนที ่3  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

14 ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

สนิทรพัย ์ รายไดร้วม 

923.98 

หนีส้นิ ก าไรสทุธ ิ

ล้านบาท ล้านบาท 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
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  บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  2560 2561 2562 

สินทรัพยร์วม         912.36          923.98       1,400.46  

หน้ีสินรวม         519.90          478.74          570.63  

ส่วนของผูถื้อหุน้         392.46          445.25          829.83  

รายไดจ้ากการขาย      1,337.87       1,361.18       1,255.65  

รวมรายได ้      1,353.33       1,374.25       1,273.35  

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         199.30          185.01          109.05  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี         146.63          136.11            76.60  

 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2560 2561 2562 

อตัราก าไรสุทธิ (%)           10.83              9.90              6.02  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%)           16.31            14.82              6.59  

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)             1.39              1.46              2.10  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)             1.32              1.08              0.69  
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  บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

15. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 และส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์
    

สินทรัพย์หมนุเวยีน 
    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 50.80 5.50 471.17 33.64 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  224.85 24.33 236.57 16.89 
สินคา้คงเหลือ 204.18 22.10 203.48 14.53 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 15.26 1.65 19.89 1.42 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 495.09 53.58 931.11 66.49 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 
    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 18.68 2.02 18.78 1.34 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 388.97 42.10 419.49 29.95 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  5.77 0.62 4.09 0.29 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6.88 0.74 8.64 0.62 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 8.59 0.93 18.35 1.31 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 428.89 46.42 469.35 33.51 

รวมสินทรัพย์ 923.98 100.00 1,400.46 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
    

หนีสิ้นหมนุเวยีน 
    

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 112.72 12.20 92.32 6.59 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 175.18 18.96 300.51 21.46 
เจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6.28 0.68 10.91 0.78 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 30.44 3.29 32.20 2.30 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 14.54 1.57 8.16 0.58 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 339.16 36.71 444.10 31.71 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน 
    

เจา้หน้ีสญัญาเช่าการเงิน 22.82 2.47 30.73 2.19 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17.94 1.94 29.13 2.08 
เงินกูร้ะยะยาว 98.82 10.69 66.67 4.76 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 139.58 15.11 126.53 9.03 

รวมหนีสิ้น 478.74 51.81 570.63 40.75 
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  บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผูถื้อหุน้         
ทุนเรือนหุน้         

ทุนจดทะเบียน 300.00 32.47 410.00 29.28 
ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 300.00 32.47 410.00 29.28 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั - - 302.99 21.64 

ก าไรสะสม 
    

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฏหมาย 16.84 1.82 22.09 1.58 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 128.41 13.90 94.75 6.77 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 445.25 48.19 829.83 59.25 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 923.99 100.00 1,400.46 100.00 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(งวด 3 เดือน) 
ไตรมาส 4  2561 ไตรมาส 4  2562 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 

รายได ้
     

รายไดจ้ากการขาย 325.66 98.44 320.70 97.14 (1.52) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - 0.62 0.19 1.00 
รายไดอ่ื้น 5.15 1.56 8.81 2.67 71.07 
รวมรายได้ 330.81 100.00 330.13 100.00 (0.21) 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 
     

ตน้ทุนขาย 267.63 80.90 265.30 80.36 (0.87) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 6.49 1.96 7.10 2.15 9.34 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 28.98 8.76 16.63 5.04 (42.62) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 0.83 0.25 - - (100) 
รวมค่าใช้จ่าย 303.93 91.87 289.03 87.55 (4.90) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 26.88 8.13 41.10 12.45 52.91 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 3.91 1.18 3.67 1.11 (6.11) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 22.97 6.94 37.43 11.34 62.96 

ภาษีเงินได ้ 4.52 1.37 5.24 1.59 15.90 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 18.45 5.58 32.19 9.75 74.49 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - - (2.02) (0.61) 1.00 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 18.45 5.58 30.18 9.14 63.56 
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  บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งวด 12 เดือน) 
31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 เปลีย่นแปลง 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ 

รายได ้
     

รายไดจ้ากการขาย 1,361.18 99.05 1,255.64 98.61 (7.75) 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - 1.42 0.11 1.00 
รายไดอ่ื้น 13.07 0.95 16.29 1.28 24.64 
รวมรายได้ 1,374.25 100.00 1,273.35 100.00 (0.07) 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 
     

ตน้ทุนขาย 1,062.70 77.33 1,037.09 81.45 (2.41) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 23.62 1.72 28.64 2.25 21.25 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 102.75 7.48 98.57 7.74 (4.07) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 0.17 0.01 - - (100.00) 
รวมค่าใช้จ่าย 1,189.24 86.54 1,164.30 91.44 (2.10) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 185.01 13.46 109.05 8.56 (41.06) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 14.27 1.04 14.43 1.13 1.12 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 170.74 12.42 94.62 7.43 (44.58) 

ภาษีเงินได ้ 34.63 2.52 16.00 1.26 (53.80) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 136.11 9.90 78.62 6.17 (42.24) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - - (2.02) (0.16) 
 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 136.11 9.90 76.60 6.02 (43.72) 
 

 

งบกระแสเงนิสด ปี 2561 ปี  2562 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 170.74 94.62 
     ปรับกระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 

  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 35.80 40.87 
กลบัรายการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (0.16) 1.66 
ค่าเผ่ือการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ(กลบัรายการ) 3.64 (4.90) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ 1.02 0.15 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.71 9.10 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (0.12) (0.32) 
ดอกเบ้ียรับ (0.43) (0.61) 
ตน้ทุนทางการเงิน 14.27 14.43 

     กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน 229.48 155.00 

สินทรัพย์ด ำเนินงำนลดลง (เพ่ิมขึน้) 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

  
45.32 (13.37) 
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  บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

งบกระแสเงนิสด ปี 2561 ปี  2562 

สินคา้คงเหลือ 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

(12.40) 5.59 
(0.70) (4.63) 

หนีสิ้นด ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

  
(93.79) 103.41 

เงนิสดรับจากการด าเนินงาน 167.91 246.00 

รับดอกเบ้ีย 0.43 0.60 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (0.24) (0.42) 

จ่ายดอกเบ้ีย (14.33) (14.14) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (45.46) (23.63) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 108.31 208.41 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั (12.14) (0.10) 

ซ้ืออุปกรณ์ (82.28) (45.86) 

เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 0.64 17.51 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1.76) (0.02) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 13.04 (9.76) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน (82.50) (38.23) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
  

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 49.90 (20.18) 

เงินสดช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (6.15) (7.21) 

เงินปันผลจ่าย (133.33) (105.00) 

 เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 50.00 426.80 

     เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน - (13.81) 

     เงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาว 35.00 - 

     เงินสดจ่ายช าระเงินกูร้ะยะยาว (23.86) (30.40) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (28.44) 250.20 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ (2.63) 420.38 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 53.43 50.80 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดส้ินปีหรือส้ินไตรมาส 50.80 471.18 

หนา้ 79 



  บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2562 (แบบ 56-1) 
 

ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  
  

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.46 2.10 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 0.81 1.59 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.30 0.53 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.38 5.29 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 66.92 68.03 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ  (เท่า) 5.01 4.81 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เฉพาะสินคา้ส าเร็จรูป) (เท่า) 12.60 12.64 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย  (วนั) 71.86 74.82 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (เฉพาะสินคา้ส าเร็จรูป) (วนั) 28.57 28.47 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 5.66 5.58 
ระยะเวลาช าระหน้ี  (วนั) 63.64 64.46 
Cash Cycle (วนั) 75.15 78.39 
Cash Cycle (เฉพาะสินคา้ส าเร็จรูป) (วนั) 31.85 32.04 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
  

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 21.93 17.41 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 12.62 7.27 
อตัราก าไรอ่ืน  (%) 0.95 1.39 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร  (%) 63.06 228.16 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 9.90 6.02 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 32.50 12.01 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 14.82 6.59 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร  (%) 46.81 29.12 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า) 1.50 1.10 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.08 0.69 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 11.73 17.41 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 106.94 19.58 
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รายได้รวม 

ไตรมาส 4 ปี 2562 และไตรมาส 4 ปี 2561  บริษทัฯ มีรายไดร้วมจ านวน 330.13 ลา้นบาท และจ านวน 330.81 ลา้น
บาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.21 ทั้งน้ีส าหรับรายไดร้วมของปี 2562 จ านวน 1,273.36 ลา้นบาท 
เปรียบเทียบกบัรายไดร้วมของปี 2561 จ านวน 1,374.25 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.34 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รายได้ 

ไตรมาส 4 ไตรมาส 4 เปลีย่นแ
ปลง 

12 เดือน 12 เดือน เปลีย่นแ
ปลง 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) 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - 0.62 0.19 1.00 - - 1.42 0.11 1.00 

รายไดอ่ื้น 5.15 1.56 8.81 2.67 71.07 13.07 1.25 16.29 1.73 24.64 

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

 

รายได้จากการขาย 

ในไตรมาส 4 ของปี 2562 เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 320.70 
ลา้นบาท และจ านวน 325.66 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.53  ซ่ึงหากเปรียบเทียบรายไดจ้ากการขาย
ประจ าปี 2562 จ านวน 1,255.64 ลา้นบาท เทียบกบัปี 2561 จ านวน 1,361.17 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 
7.75  

ทั้งน้ีรายไดจ้ากการขาย แบ่งตามประเภทของกลุ่มสินคา้ 2 ประเภทหลกั  ประกอบดว้ย (1) กลุ่มสินคา้อุปโภค 
(Non-Food) และ (2) กลุ่มสินคา้บริโภค (Food)  โดยในไตรมาส 4 ของปี 2562 Non-Food ต่อ Food มีสัดส่วน 78.90:21.06 
โดยเม่ือเปรียบเทียบสดัส่วนเดียวกนัของไตรมาส 4 ของปี 2561 มีสดัส่วนอยูท่ี่ 84.90:14.58 โดยประมาณ 

 

ประเภท 

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

ล้าน 
บาท 

สดัส่วน
ร้อยละ 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

ล้าน
บาท 

สดัส่วน
ร้อยละ 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

ล้าน
บาท 

สดัส่วน
ร้อยละ 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

ล้าน
บาท 

สดัส่วน
ร้อยละ 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

กลุ่มสนิคา้อปุโภค (Non-Food) 1,148.83 84.40 10.92 998.06 79.49 (13.12) 273.74 84.90 (2.80) 253.04 78.90 (7.56) 

กลุ่มสนิคา้บรโิภค (Food) 207.44 15.24 (8.14) 255.88 20.38 23.35 47.02 14.58 (14.41) 67.53 21.06 43.64 

รวมรายไดจ้ากการขาย Flexible 
packaging 1,356.27 99.64 7.51 1,253.94 99.86 (7.54) 320.75 99.48 (4.70) 320.57 99.96 (0.06) 

รายไดจ้ากการขายอื่น 4.90 0.36 (93.25) 1.70 0.14 (65.31) 1.67 0.52 154.41 0.14 0.04 (91.64) 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,361.18 100.00 1.74 1,255.64 100.00 (7.75) 322.43 100.00 (4.39) 320.70 100.00 (0.53) 
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ประเภท 

ปี 2561 ปี 2562 ไตรมาส 4. ปี 2561 ไตรมาส 4. ปี 2562 

ล้าน 
บาท 

สดัส่วน
ร้อยละ 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

ล้าน
บาท 

สดัส่วน
ร้อยละ 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

ล้าน
บาท 

สดัส่วน
ร้อยละ 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

ล้าน
บาท 

สดัส่วน
ร้อยละ 

เปล่ียน 
แปลง 
(%) 

กลุ่มสนิคา้อปุโภค (Non-Food)  1,148.83     84.71     10.92  
   

998.06  
   

79.59  
  

(13.12) 
 

273.74  
   

85.34  
    

(2.80) 
 

253.04  
   

78.93  
    

(7.56) 

กลุ่มสนิคา้บรโิภค (Food)    207.44     15.29  
    

(8.14) 
   

255.88  
   

20.41  
   

23.35  
   

47.02  
   

14.66  
  

(14.41) 
   

67.53  
   

21.07  
   

43.64  

รวมรายไดจ้ากการขาย 
Flexible packaging 

  
1,356.27    100.00        7.51  

 
1,253.94  

  
100.00  

     
(7.54) 

  
320.75  

  
100.00  

     
(4.70) 

  
320.57  

  
100.00  

     
(0.06) 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน โดยในไตรมาส 4 ของปี 2562 เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวม
จ านวน 292.70 ลา้นบาท และจ านวน 307.01 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นอตัราเติบโตลดลงร้อยละ 4.66 และหากพิจารณา
ค่าใชจ่้ายรวมประจ าปี 2562 จ านวน 1,178.73 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายรวมประจ าปี 2561 จ านวน 1,203.35 ลา้น
บาท คิดเป็นอตัราเติบโตลดลงร้อยละ 2.06 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
ปี 2561 ปี 2562 

เปลีย่น 
แปลง 

ไตรมาส 4  ปี 2561 ไตรมาส 4  ปี 2562 
เปลีย่น 
แปลง 

ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) (%) ล้านบาท (%) ล้านบาท (%) (%) 

 ตน้ทุนขาย  1,062.70 88.30 1,037.09 87.98 (2.41) 267.63 87.17 265.30 90.65 (0.87) 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย  23.63 1.44 28.64 2.43 64.60 6.49 2.11 7.10 2.42 9.34 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  102.75 9.07 98.57 8.36 (9.68) 28.98 9.44 16.63 5.68 (42.62) 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน  14.27 1.19 14.43 1.22 1.12 3.91 1.27 3.67 1.25 (6.11) 
 รวมค่าใช้จ่าย  1,203.35 100 1,178.73 100 (2.06) 307.01 100 292.70 100 (4.66) 
 ร้อยละต่อรายได้รวม  87.56 92.57 

 
92.81 88.66 

 

ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 

ตน้ทุนขายถือเป็นค่าใชจ่้ายหลกัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีตน้ทุนขายจ านวน 265.30 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 4 
ของปี 2562 และจ านวน 267.63 ลา้นบาท ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.73 และร้อยละ 82.18 ของ
รายไดจ้ากการขาย ตามล าดบั โดยในไตรมาส 4 ของปี 2562 น้ีมีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 17.27 เม่ือเปรียบเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัปี 2561 มีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 17.82   

อยา่งไรก็ตามสาเหตุท่ีท าให้อตัราก าไรขั้นตน้ในไตรมาส 4 ปี 2562 ลดลงเน่ืองมาจากมีการท าลายสินคา้ส าเร็จรูป
จ านวน 13.60 ลา้นบาท ซ่ึงในส่วนน้ีเป็นตน้ทุนท่ีไดต้ั้งส ารองไวบ้างส่วน ดงันั้นค่าใชจ่้ายทั้งหมดน้ีจะถูกน าไปปรับลด
รายการส ารองการดอ้ยค่าของสินคา้ ซ่ึงจะปรับรายการในส่วนของค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 8.00 ลา้นบาท และส่วนท่ี
เหลือจ านวน 5.48 ลา้นบาท จะถูกปรับเขา้มาเป็นรายไดอ่ื้น (ชดเชยสินคา้ท่ีท าลาย)  หากน ารายการน้ีออกจากการค านวณ
ตน้ทุนขาย จะท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ท่ีแทจ้ริงในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 อยูท่ี่ร้อยละ 21.52 
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ทั้งน้ีจากรายการท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ถา้น ามาค านวณอตัราก าไรขั้นตน้ส าหรับปี 2562 ก่อนปรับรายการ ก าไรขั้นตน้
จะอยูท่ี่ร้อยละ 17.41 โดยหากปรับรายการท่ีเกิดข้ึนในไตรมาส 4 ปี 2562 ออกแลว้ ก าไรขั้นตน้ท่ีแทจ้ริงของปี 2562 จะอยูท่ี่
ร้อยละ 18.49 

ต้นทุนขายและก าไรขั้นต้น 
ปี 2561 ปี 2562 ไตรมาส 4  ปี 2561 ไตรมาส 4  ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 1,361.17 100.00 1,255.64 100.00 325.66 100.00 320.70 100.00 
ตน้ทุนขาย 1,063.00 78.09 1,037.00 82.59 267.63 82.18 265.30 82.73 
ก าไรขั้นต้น 298.17 21.91 218.64 17.41 58.03 17.82 55.40 17.27 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์ 1,356.27 100.00 1,253.94 100.00 323.99 100.00 320.57 100.00 
ตน้ทุนขายผลิตภณัฑ ์ 1,056.72 77.91 1,032.61 82.35 264.46 81.63 264.88 82.63 
ก าไรขั้นต้นจากการขายผลติภณัฑ์ 299.55 22.09 221.33 17.65 59.53 18.37 55.69 17.37 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 7.10 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ของปี 2562 เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั
ของปี 2561 มีค่าใชจ่้ายในการขายจ านวน 6.49 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.42 และร้อยละ 2.11 ของค่าใชจ่้ายรวม 
ตามล าดบั และเพ่ิมข้ึนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.34  สาเหตุท่ีท าให้ค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากในปี 2562 มีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการบันทึกบัญชี โดยน าเอาค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการบริหารดูแลสินคา้ส าเร็จรูป ซ่ึงประกอบด้วย  เงินเดือน
พนกังาน  ค่าตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ  ทั้งน้ีรวมถึง ค่าเช่าพาเลต ค่าเช่ารถโฟลคลิ์ฟท ์ค่าใชจ่้ายในการส่งออก มาบนัทึก
ไวใ้นส่วนของค่าใชจ่้ายในการขาย ซ่ึงก่อนหนา้นั้นค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีจะถูกบนัทึกไวใ้นส่วนของตน้ทุนขาย อยา่งไรก็ตาม
ค่าใชจ่้ายในการขายส าหรับไตรมาส 4 ปี 2562 น้ีมีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเคลมสินคา้เสียหายจากลูกคา้จ านวน 0.26 ลา้น
บาท 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาส 4 ของปี 2562 และของไตรมาสเดียวกนัปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการบริหารจ านวน 16.63 ลา้นบาท 
และจ านวน 28.98 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.68 และร้อยละ 9.44 ของค่าใชจ่้ายรวม ตามล าดบั และลดลงคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 42.62 โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกับผูบ้ริหารและพนักงาน เช่น เงินเดือน 
โบนสั และสวสัดิการต่างๆ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตามดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “ตน้ทุนขายและอตัราก าไรขั้นตน้” เก่ียวกบัเร่ืองการกลบัรายการส ารอง
การดอ้ยค่าของสินคา้ส าเร็จรูป เน่ืองจากมีการท าลายสินคา้ ท าใหใ้นปี 2562 น้ีมีการปรับลดการส ารองดงักล่าว จ านวน 8.00 
ลา้นบาท ท าใหค้่าใชจ่้ายในการบริหารต ่ากวา่ความเป็นจริง ดงันั้นค่าใชจ่้ายในการบริหารเม่ือสุทธิรายการดงักล่าวแลว้จะอยู่
ท่ี 106.56 ลา้นบาท 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายทางการเงินจ านวน 3.67 ลา้นบาท ในไตรมาส 4 ปี 2562 และจ านวน 3.91 ลา้นบาท ในไตรมาส
เดียวกนัของปี 2561 ลดลงคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.11 อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาค่าใชจ่้ายทางการเงินประจ าปี 2562 จ านวน 
14.43 เพ่ิมข้ึนจาก 14.27 ในปี 2561 คิดเป็นเพ่ิมข้ึนเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.12  สาเหตุท่ีค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก
บริษทัฯ มีการใชเ้งินกูร้ะยะยาวเพ่ือใชใ้นการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโครงการ SF2 ท่ีแพรกษา จ านวน 35.00 ลา้นบาท 
ในไตรมาส 2 
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ก าไรสุทธิ 

จากผลการด าเนินงานท่ีกล่าวขา้งตน้ ท าให้ในไตรมาส 4 ปี 2562 และปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 30.18 

ลา้นบาท และจ านวน 18.45 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 9.14  และร้อยละ 5.58 ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาในส่วนของอตัราก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เปรียบเทียบกบัประจ าปี 2561 บริษทัฯ มี

ก าไรสุทธิจ านวน 76.60 ลา้นบาท และจ านวน 136.12 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 6.02  และร้อยละ 9.90 

ตามล าดบั โดยสาเหตุท่ีอตัราก าไรสุทธิลดลงอยา่งมีนยัส าคญั จะถูกกล่าวไวใ้นหัวขอ้ “วิเคราะห์ผลการด าเนินการประจ าปี 

2562” ซ่ึงจะน าเสนอในล าดบัต่อไป 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 

เม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on Equity) จะเห็นวา่อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นจะปรับตวัไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของก าไรสุทธิ โดยบริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 9.23 ในปี2562 และร้อย

ละ 32.50 ในปี 2561 เหตุผลท่ีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เน่ืองจาก บริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนออกหุน้สามญั

ใหม่จ านวน 110 ลา้นหุน้ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป (IPO) ท่ีราคา 3.88 บาทต่อหุน้ ส่งผลใหส่้วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจาก 

445.25 ลา้นบาทในปี 2561 มาเป็น 829.83 ในปี 2562 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจ านวนเงิน 15.00 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 2562  และ

ในไตรมาส 1 ปี 2562 จ านวนเงิน 90.00 ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

 ณ ส้ินปี 2562 และส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,400.46 ลา้นบาท และจ านวน 923.98 ลา้นบาท 

ตามล าดบั ซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ โดย ณ ส้ินปี 2562  สดัส่วนของรายการสินทรัพยท่ี์ส าคญัดงักล่าวต่อสินทรัพยร์วมคิดเป็น  ร้อยละ 33.64  

ร้อยละ 16.89 และร้อยละ 29.95 ตามล าดบั ทั้งน้ีรายละเอียดของสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ลูกหนีก้ารค้า 

ระยะเวลาคา้งช าระ 
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 171.47 74.31 204.40 83.83 
คา้งช าระ 59.29 25.69 39.42 16.17 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 53.35 23.12 31.66 12.98 
3-6 เดอืน 0.03 0.01 0.19 0.08 
6-12 เดอืน - - 1.78 0.73 
มากกว่า 12 เดอืน 5.91 2.56 5.79 2.37 
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ระยะเวลาคา้งช าระ 
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 
รวมลกูหนี้การคา้ 230.76 100.00 243.82 100.00 
หกั: ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (5.91) 

 
(7.57) 

 
ลกูหนี้การคา้สทุธ ิ 224.85 

 
236.25 

 
 

จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่าลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ โดยมีสัดส่วนเม่ือ

เปรียบเทียบกบัยอดลูกหน้ีการคา้ก่อนหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบัร้อยละ 83.83 ณ ส้ินปี 2562  และร้อยละ 74.31 ณ ส้ินปี 

2561 ในขณะท่ีลูกหน้ีคา้งช าระมีสดัส่วนร้อยละ 16.17  และร้อยละ 25.69 ของยอดลูกหน้ีการคา้ก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ณ ส้ินปี 2562 และปี 2561 ตามล าดบั ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน อยา่งไรก็ตามในส่วนของลูกหน้ีคา้ง

ช าระนานกวา่ 6 เดือน จ านวน 7.42 ลา้นบาท ท่ีเพ่ิมเติมมาไดแ้ก่ ลูกหน้ี บริษทั ไทย นีโอ เม็ด จ ากดั ซ่ึงปัจจุบนัทางบริษทัฯ อยู่

ระหว่างการติดตามทวงถามหน้ี  บริษัทฯ เร่ิมมีนโยบายพิจารณาตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในปี 2560 โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์ในการเก็บหน้ีและอายขุองหน้ีคา้งช าระของลูกหน้ีแต่ละราย โดยลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 360 วนั บริษทัฯ จะ

ตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญในอตัราร้อยละ 100 

ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 5.91 ลา้นบาท และเน่ืองจากลูกหน้ีราย

หน่ึงมีการทยอยผ่อนช าระหน้ีทุกเดือน จึงมีการกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับยอดท่ีมีการช าระของลูกหน้ีราย

ดงักล่าว และในปี 2562 มียอดหน้ีเพ่ิมเติมจากลูกคา้อีกรายท่ีกล่าวมาแลว้ ส่งผลท าให้ยอดการตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 7.57 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2562 

สินค้าคงเหลือ 

  
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 

ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท   ร้อยละ  

สินคา้ส าเร็จรูป 101.84 46.64 62.19 29.23 
งานระหวา่งท า 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 
สินคา้ระหวา่งทาง - - 9.22 4.33 
รวมสินค้าคงเหลือ 218.34 100.00 212.75 100.00 

หกั: ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (14.15) (6.48) (9.26) (4.35) 
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 204.18 93.52 203.49 95.65 
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 ณ ส้ินปี 2562 และส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือก่อนหักค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 

212.75 ลา้นบาท และจ านวน 218.34 ลา้นบาท ตามล าดบั สินคา้คงเหลือของบริษทัฯ ประกอบดว้ย สินคา้ส าเร็จรูป  งาน

ระหวา่งท า และวตัถุดิบ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.23  ร้อยละ 13.79  และร้อยละ 51.07 ของสินคา้คงเหลือรวม ณ ส้ินปี 2562 

ตามล าดับ จากตารางขา้งตน้จะเห็นว่าปริมาณสินคา้ส าเร็จรูปมีจ านวนลดลงอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากท่ีผ่านมาบริษทัฯ 

ตระหนกัถึงปริมาณสินคา้คงเหลือท่ีมีจ านวนมากเกินความจ าเป็น และไดว้างแผนในการบริหารจดัการปริมาณสต็อกสินคา้

ส าเร็จรูปคงเหลือ 

บริษทัฯ พิจารณาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากอายขุองสินคา้คงเหลือและมูลค่า

สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ส าหรับสินคา้คงเหลือท่ีมีอายไุม่เกิน 300 วนั บริษทัฯ จะเปรียบเทียบระหวา่งราคา

ทุนกบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (NRV) ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากราคาทุนท่ีสูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จะน ามาตั้งค่า

เผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ นอกจากน้ีในส่วนของสินคา้คงเหลือประเภทงานระหวา่งท าและสินคา้ส าเร็จรูปท่ีมี

อายเุกินกวา่ 300 วนั บริษทัฯ จะน ามูลค่าสินคา้คงเหลือดงักล่าวมาตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งจ านวน และ

ส าหรับวตัถุดิบ บริษทัฯ จะพิจารณาจากอายกุารใชง้าน (Shelf Life) หรืออายกุารใชง้านตามแนวทางปฏิบติั (Practical Shelf 

Life) ของวตัถุดิบแต่ละประเภท หากอายขุองวตัถุดิบเกินกวา่อายกุารใชง้านดงักล่าว บริษทัฯ จะน ามูลค่าวตัถุดิบดงักล่าวมา

ตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งจ านวน ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 

9.26 ลา้นบาท ในปี 2562 และจ านวน 14.15 ลา้นบาท ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.35 และร้อยละ 6.48 ของมูลค่า

สินคา้คงเหลือ ตามล าดบั จะเห็นวา่สัดส่วนการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในปี 2562 ลดลง เกิดจากการท่ี

บริษทัฯ มีการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือโดยการท าลายสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ ซ่ึงในบางกรณี

บริษทัฯ สามารถเคลมค่าสินคา้หรือค่าวตัถุดิบจากลูกคา้ได ้

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

บริษทัฯ มีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจ านวน 419.49 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2562  และจ านวน 388.97 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 

2561 คิดเป็นสัดส่วนต่อทรัพยสิ์นรวมเท่ากบัร้อยละ 29.95  และร้อยละ 42.10 ตามล าดบั  ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 บริษทัฯ ได้

ตดัสินใจซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ จากบริษทั โฮล่ี พลาส จ ากดั ในโครงการ Starflex 2 มูลค่ารวมทั้งส้ิน 38.85 ลา้นบาท โดย

ช าระเงินดาวน์ร้อยละ 25 ของมูลค่าทั้งหมด ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงิน 9.71 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 จ านวน 29.14 ลา้น

บาท แบ่งช าระเป็น 24 งวด งวดละ 1.21 ลา้นบาท โดยช าระเป็นรายเดือน  
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สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งวด 12 เดือน 
ส้ินสุด  

 งวด 12 เดือน 
ส้ินสุด  

 31 ธ.ค. 2561   31 ธ.ค. 2562  

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 108.31 208.41 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน (82.50) (38.23) 

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (28.44) 250.20 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (2.63) 420.38 

 

บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 208.41 ลา้นบาท ในปี 2562  และจ านวน 108.31 ลา้น

บาท ในปี 2561 สาเหตุท่ีไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 บริษทัฯ มีเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษทัฯ มี

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 103.41 ลา้นบาท  และมีการใชห้น้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน  13.37 ลา้นบาท ใน

ไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 บริษทัฯ มีการลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงานสตาร์เฟลก็ซ์ 2 มูลค่า 38.85 ลา้นบาท โดย

ช าระค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เบ้ืองตน้จ านวน 9.71 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือช าระครบทั้งหมดภายใน ไตรมาส 2 ปี 2564  

ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2562 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมข้ึนจ านวน 426.80 ลา้นบาท 

ไดม้าจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 110 ลา้นหุ้นเพ่ือเสนอขายต่อกรรมการ พนกังาน และประชาชนทัว่ไป (IPO) โดยขาย

ในราคาหุน้ละ 3.88 บาท อยา่งไรก็ตาม ในปี 2562 บริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 105.00 ลา้นบาท 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

  ปี 2561   ปี 2562  

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 1.46 2.10 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  (เท่า) 0.81 1.59 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 66.92 68.03 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (เฉพาะสินคา้ส าเร็จรูป)  (วนั) 28.57 28.47 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 63.64 64.46 
Cash Cycle (วนั) 75.15 78.39 
Cash Cycle (เฉพาะสินคา้ส าเร็จรูป) (วนั) 31.85 32.04 
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 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ ส้ินปี 2562 และในปี 2561 เท่ากบั 2.10 เท่า และ 1.46 เท่า ตามล าดบั และมี

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.59 เท่า และ 0.81 เท่า ตามล าดบั สาเหตุท่ีอตัราส่วนสภาพคล่องมีค่าเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นยัส าคญั เน่ืองจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึนจากเงินท่ีไดรั้บจากการขายหุ้นเพ่ิมทุนให้กบัประชาชน (IPO) ในไตร

มาส 4 ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บเงินสดเขา้มาประมาณ 407 ลา้นบาท (หกัค่าใชจ่้ายในการเพ่ิมทุนแลว้)  

          เม่ือพิจารณา Cash Cycle ของบริษทัฯ จะเห็นวา่เพ่ิมข้ึนจาก  75.15 วนั ในปี 2561 เป็น 78.39 วนั ในปี 2562 สาเหตุ

หลกัเกิดจากระยะเวลาช าระหน้ี เพ่ิมข้ึนจาก 63.64 วนั ในปี 2561 มาเป็น 64.46 วนั ในปี 2562 ซ่ึงเป็นผลมาจากการสั่งซ้ือวตัถุดิบ

จากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

หนีสิ้น 

ณ ส้ินปี 2562 และส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจ านวน 570.63 ลา้นบาท และจ านวน 478.74 ลา้นบาท 

ตามล าดบั สาเหตุท่ีหน้ีสิน ณ ส้ินปี 2562 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2561 จ านวน 91.89 ลา้นบาท เป็นผลจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี

อ่ืนเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัจากจ านวน 175.18 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2561 มาเป็นจ านวน 300.51 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2562 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีการปรับเพ่ิมปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนท่ีมากข้ึน  จึงส่งผลให้ยอดคงคา้งของ

เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั 

หากพิจารณาโครงสร้างหน้ีสินของบริษทัฯ จะพบวา่หน้ีสินส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินหมุนเวียน ซ่ึงเม่ือคิดเป็นสัดส่วน

ต่อหน้ีสินรวมจะเท่ากบัร้อยละ 77.83 และร้อยละ 70.84  ณ ส้ินปี 2562 และปี 2561 ตามล าดบั โดยหน้ีสินหมุนเวียนท่ีส าคญั 

ประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ส าหรับหน้ีสินไม่

หมุนเวยีนซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนต่อหน้ีสินรวมเท่ากบัร้อยละ 22.17 และร้อยละ 29.16 ณ ส้ินปี 2562 และส้ินปี 2561 ตามล าดบั  

ประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญัไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะยาวสุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  โดยเงินกูย้ืมระยะยาวท่ี

เพ่ิมข้ึนดงักล่าวบริษทัฯ น าไปใชเ้พ่ือซ้ือท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีใชเ้ป็นโรงงานในปัจจุบนั ซ่ึงทยอยช าระคืนตามขอ้ตกลงท่ีมี

กบัธนาคาร ประกอบกบัในปลายปี 2561 มีเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมข้ึน 35 ลา้นบาท เพ่ือน าไปช าระค่าท่ีดิน.ซ่ึงติดกบัท่ีตั้ง

โรงงานท่ีซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 829.83 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2562 และมีจ านวน 445.25 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2561 

ถึงแมว้า่ในปี 2562 บริษทัฯ จะมีก าไรสุทธิลดลงจากปี 2561 เป็นจ านวน 59.52 ลา้นบาท แต่เน่ืองจากบริษทัฯ มีการเพ่ิมทุน

จ านวน 110 ลา้นหุน้ ขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและประชาชนทัว่ไป ในราคา 3.88 บาทต่อหุ้น ท าให้บริษทัฯ มี
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ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้เพ่ิมข้ึนจาก 300 ลา้นบาท เป็น 410 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นจ านวน 302.99 ลา้นบาท 

โดยส่วนของผูถื้อหุน้ ณ ส้ินปี 2562 ไดห้กัเงินปันผลจ่ายประจ าปี 2562 ไปแลว้จ านวน 105.00 ลา้นบาท 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั 1.08 เท่า ณ ส้ินปี 2561 และเท่ากบั 0.69 เท่า ณ ส้ินปี 2562  

สาเหตุท่ีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ ท าการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

และขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและประชาชนทัว่ไป (IPO) ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
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ส่วนที ่4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯขอ

รับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัจาก

จากน้ี บริษทัฯขอรับรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีได ้แสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยแลว้ 

2. บริษทัฯไดจ้ัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัฯ ได้เปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญั ทั้งของบริษทัฯ และบริษทัฯยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว 

3. บริษทัฯไดจ้ดัใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว
และบริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

 ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษทัฯไดม้อบหมายให้ นายสมชาย วงศ์รัศมี  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ นายสมชาย วงศ์รัศมี ก ากบัไว ้บริษทัฯจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูล

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
 

นายสมชาย วงศรั์ศมี กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ี
สายบญัชีและการเงิน 

 
(นายสมชาย วงศรั์ศมี) 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 



 บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)                     

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 1 

 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

 
1.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคุม 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยธุยา 
ประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ 
 

77 Bachelor of Economics 
Queen’s University, UK 
 
หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐ
ร่วมเอกชน รุ่นท่ี 8 วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 
 
หลกัสูตร Faculty Governance Program 
(FGP) รุ่นท่ี 3/2011 
 
หลกัสูตร TEPCOT รุ่นท่ี 1/2008 
 
หลกัสูตรสถาบนัวิทยาการตลาดทุน  
รุ่นท่ี 4/2007 
 
หลกัสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นท่ี 7/2002 
 

0.24 - 2561 – ปัจจุบนั 
 

2560 – ปัจจุบนั 
 

2559 – ปัจจุบนั 
 

2558 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 

 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 

 
2557 – ปัจจุบนั 

 
 

2546 – ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ 
และกรรมการอิสระ  
คณะอนุกรรมการ
กลัน่กรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจประธาน
กรรมการ  
และกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ 
รองประธานกรรมการ  
มูลนิธิศูนยวิ์จยัและพฒันา
องคก์รภาครัฐ 
ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษดา้น
บรรษทัภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 
รองประธานกรรมการ 

บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ 
 
ส าหนกันายกรัฐมนตรี 
 
บมจ. ไอร่า แคปปิตอล 
 
บมจ. ไอร่า พร็อพเพอร์ต้ี 
บมจ. อินเตอร์ล้ิงค ์      
เทเลคอม 
 
กระทรวงการคลงั 
 
 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 
 
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน 
หน่วยงานราชการ 
 
ด าเนินธุรกิจการลงทุนใน
บริษทัอ่ืน 
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ให้บริการเครือข่ายใยแกว้น า
แสง ให้บริการติดตั้งเครือข่าย 
และให้บริการพ้ืนท่ีศูนยข์อ้มูล 
หน่วยงานราชการ 
 
 
ตลาดหลกัทรัพย ์
 
 
ธนาคาร 
 



 บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)                     

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 2 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ ์
กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
 
(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทัฯ) 
 
 
 

55 Master of Business Administration in 
International Business 
St. Louis University, USA 
 
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
สาขาการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 53/2005 
 
หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 29/2004 
 
หลกักสูตร Finance for Non-Finance Director 
(FND) รุ่นท่ี 15/2004 

49.76 - 2546 – ปัจจุบนั 
 

2534 – ปัจจุบนั 
 

2559 – ปัจจุบนั 
 

 
 

2546 – 2561 
 

2534 – 2559 
 

กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการและประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร 
กรรมการและประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ 
 
บมจ. สตาร์ปร๊ินท ์
 
บจ. พีเคเอน็ อินเตอร์     
โฮลด้ิง 
 
 
บจ. เอสติมา คอนซลัต้ิง 
 
บมจ. อินดสัเทรียล คลี
นน่ิง เซอร์วิส 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน 
ผลิตบรรจุภณัฑแ์ละรับจา้ง
พิมพ ์
น าเขา้ จดัเตรียม รับฝากและ
บริการจดัส่งสินคา้ Premium 
ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
 
น าเขา้และจดัจ าหน่ายไวน์จาก
ต่างประเทศ 
ให้บริการท าความสะอาดดว้ย
แรงดนัสูง 

พลเอกมนตรี สงัขทรัพย ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

70 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
 
หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

0.12 - 2561 – ปัจจุบนั 
 

2561 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และกรรมการ
อิสระ 

บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ 
 
บมจ. เอน็เอฟซี 
 
 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน 
น าเขา้และจ าหน่ายแอมโมเนีย 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์
และกรดก ามะถนั รวมทั้ง
ให้บริการคลงัสินคา้ โลจิ
สติกส์ และท่าเทียบเรือ 



 บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)                     

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 3 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ประเทศองักฤษ 
 
หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ประเทศไทย 
 
หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 261/2018 
 
หลกัสูตร Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุ่นท่ี 30/2018 
 
หลกัสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่นท่ี 16/2007  

2561 – ปัจจุบนั 
 
 

2553 – 2561 
 

 
 

 
 
กรรมการ 
 
 
ท่ีปรึกษาประธาน
กรรมการ 
 

บจ. เอน็พี มารีน 
 
 
บจ. เอส ซี กรุ๊ป 
 

ให้บริการท่าเทียบเรือ เรือลาก
จูงหรือบริการซ่ึงใชเ้รือก าลงั
สูง และให้เช่าเรือขนส่งสินคา้ 
โลจิสติกส์ 
 

นายเอก พิจารณ์จิตร 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
 
(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทัฯ) 
 

69 Master of Arts in Economics (Monetary 
Policy) with Honor 
Middle Tennessee State University, USA 
 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สายทฤษฎี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 237/2017 

13.90 - 2560 – ปัจจุบนั 
 

2547 – 2559 

กรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ 
 
บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน 
ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน 
 

นายสมชาย วงศรั์ศมี 51 Doctor of Philosophy in Engineering 0.05 - 2560 – ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีสาย บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์



 บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)                     

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 4 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ี
สายบญัชีและการเงิน 
 
(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทัฯ) 

Management (Mechanical Engineering) 
Heriot-Watt University, UK 
 
Master of Business Administration in 
Finance  
University of Dallas, USA 
 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้คุณทหารลาดกระบงั 
 
อบรมหลกัสูตร รับมือเกณฑรั์บรู้รายไดใ้หม่
ตาม TFRS 15 ส าหรับธุรกิจทัว่ไป รุ่นท่ี 2/62 
จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมรา
ชูปถมัป์ จ  านวน 6 ชัว่โมง 
 
อบรมหลกัสูตร Orientation CFO Focus on 
Financial Reporting รุ่นท่ี 4 จดัโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัป์ จ  านวน 
14 ชัว่โมง 
 
หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 239/2017 

 
2559 

 
2558 – 2559 

 
2555 – 2558 

บญัชีและการเงิน 
ประธานเจา้หนา้ท่ีสาย
บญัชีและการเงิน 
ประธานเจา้หนา้ท่ีสาย
บญัชีและการเงิน 
ผูอ้  านวยการฝ่ายแผนและ
กลยทุธ์องคก์ร 

 
บจ. สมาร์ทแทกฟริค 
 
บมจ. ที.เค.เอส 
เทคโนโลย ี
 
บจ. สยามพิวรรธน์ 
 

พลาสติกชนิดอ่อน 
ติดตั้งและวางระบบ 
 
ส่ิงพิมพ ์
 
บริหารจดัการ
ห้างสรรพสินคา้  



 บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)                     

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

 
หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 96/2012 

นายสมโภชน์ วลัยะเสวี 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

52 ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ  
โครงการผลิตนกัศึกษาร่วมปริญญาเอกของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
Master in Business Administration  
University of Dallas, USA 
 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
หลกัสูตร Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุ่นท่ี 31/2018 
 
หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 86/2010 
 
 

0.12 - 2561 – ปัจจุบนั 
 

2561 – ปัจจุบนั 
 
 

2561 – ปัจจุบนั 
 

2560 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 

 
 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 

2555 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 

 
2552 – ปัจจุบนั 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และ
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการบริหาร 

บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ 
 
บจ. เอพีซีเอส เทคโนโลย ี
 
 
บจ. กิจการร่วมคา้ เอทู
ตีรวฒัน์ 
บจ. เอทู เทคโนโลย ี
บมจ. เอเชีย พรีซิชัน่ 
 
 
 
บจ. อินโดกูนา (ประเทศ
ไทย) 
บจ. อกริ แอคทีฟ 
 
บจ. ทราเวล ครีเอชัน่ 
บจ. เวียร์ 564 
 
บจ. บางกอกอีเวน้ทแ์อนด์

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน 
จ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ อะไหล่ 
ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง
โครงสร้างต่างๆ ของธุรกิจ
พลงังาน 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน
โลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง 
 
 
ขายส่งอาหารน าเขา้ 
 
บริการตรวจสอบสินคา้เพ่ือ
การส่งออก 
ธุรกิจท่องเท่ียว 
กิจการคา้ ให้เช่า พฒันา 
รับจา้ง บริหารอาคารพาณิชย ์



 บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน)                     

 
เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

 
2551 – ปัจจุบนั 

 
2551 – ปัจจุบนั 

 
 

2550 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 

 

 
กรรมการบริหาร 
 
กรรมการบริหาร 
 
 
กรรมการบริหาร 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

เอก็ซิบิชัน่ 
บจ. มงัก้ี แพลนเน็ต 
 
บจ. ศูนยป์ระสานงาน
ความร่วมมือไทย-
สหรัฐอเมริกาเพื่อการ
ส่งออกผลไม ้
บจ. วลัวีร์ 
บมจ. เอเชีย พรีซิชัน่ 
 

บริการรับจดังานนิทรรศการ 
 
บริการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 
บริการตรวจสอบสินคา้เพ่ือ
การส่งออก 
 
ส่งออกผลไมแ้ละสินคา้ทางการ
เกษตร 
ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน
โลหะท่ีมีความเท่ียงตรงสูง 

นายขจิตภูมิ สุดศก 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

52 Master in Business Administration in 
International Marketing 
City University, USA 
 
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี   
สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
หลกัสูตร Risk Management Program for 
Corporate Leaders (RCL) รุ่น 15/2019 
 
หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 258/2018 

0.05 - 2561 – ปัจจุบนั 
 

2554 – 2559 
 

2552 – 2553 
 
 
 
 

กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายเงินสินเช่ือธุรกิจธนกิจ 
ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่าย
บริหารความเส่ียงดา้น
เครดิต 
 

บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ 
 
บมจ. ธนาคารไทยเครดิต 
(เพ่ือรายยอ่ย) 
บมจ. ธนาคารไทยเครดิต 
(เพ่ือรายยอ่ย) 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน 
ธนาคารพาณิชย ์
 
ธนาคารพาณิชย ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

 
หลกัสูตร Advanced Audit Committee 
Program (AACP) รุ่นท่ี 30/2018 
 
หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP)  
รุ่นท่ี 02/2015 
 
 

นายภาณุวฒัน์ จิวรรจนะโรดม 
ประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบติัการ 

52 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 
 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้คุณทหารลาดกระบงั 

0.13 - 2556 – ปัจจุบนั 
 

2553 – 2556 
 

2552 – 2553 
 

2542 – 2552 

ประธานเจา้หนา้ท่ีสาย
ปฏิบติัการ 
ผูจ้ดัการโรงงาน 
 
ผูจ้ดัการโรงงาน 
 
ผูจ้ดัการโรงงาน 

บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ 
 
บจ. แฮงค้ี แพงค้ี ทอยส์ 
(ประเทศไทย) 
บมจ. อาปิโก พลาสติก 
 
บจ. แอร์โรคลาส 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน 
ผลิตและส่งออกของเล่นเด็ก  
 
ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
แม่พิมพ ์และอุปกรณ์จบัยดึ 
ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์
ตกแต่งยานยนต ์

นายนพณทัฐ์ มนสัทรงธรรม 
ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด 
 
 
 

50 ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร  
มหาวิทยาลยัสยาม 

0.02 - 2561 – ปัจจุบนั 
 

2555 – 2560 
 

ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด 
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและ
การตลาดอาวโุส 

บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ 
 
บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ 
 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน 
ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน 

นายพิเชฐพงศ ์ ศรีตะปันย ์ 45 Master in Business Administration in Finance 0.06 - 2551 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากร บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ 
 
 

Oklahoma City University, USA 
 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา  
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 
 
หลกัสูตร Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นท่ี 18/2017 
 
หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) 
รุ่นท่ี 23/2017 
 
 
 

มนุษยแ์ละธุรการ  
 

พลาสติกชนิดอ่อน 
 

นายจรูญ เส็งดอนไพร 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

51 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
อบรมหลกัสูตร การใชเ้ทคโนโลยเีป็น
เคร่ืองมือในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (หลกัสูตรท่ี 1) จดัโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัป์ จ  านวน 6 
ชัว่โมง 
 
อบรมหลกัสูตร Integrated Reporting รุ่นท่ี 1/61 

0.04 - 2560 – ปัจจุบนั 
 

2555 – 2559 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 

บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ 
 
บจ. อีคอทส์ 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน 
น าเขา้และติดตั้งเคร่ืองจกัร 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 

(31/12/62) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธุรกจิ 

จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมรา
ชูปถมัป์ จ านวน 6 ชัว่โมง 
 
อบรมหลกัสูตร การบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงิน รุ่นท่ี 3/61 จดัโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชูปถมัป์ จ  านวน 12 
ชัว่โมง 
 
อบรมหลกัสูตร การบญัชีเก่ียวกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินรุ่นท่ี 3/62 จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชี
ในพระบรมราชูปถมัป์ จ  านวน 12 ชัว่โมง 
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2.   รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการบริษทัฯ 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทัฯ 

(31/12/62) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวฐติารยี ์ธนเมธณีฐัวุฒ ิ
เลขานุการบรษิทัฯ 

34 Master of Event Mangement  
Swiss Hotel Management School, 
Switzerland  
 
ปรญิญาตร ีคณะมนุษยศาสตร ์เอกภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยักรงุเทพ 
 
หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP)  
รุน่ที ่93/2018 

0.01 - 2562 –  ปัจจบุนั 
 

2561 –  2562 
 

2559 –  2561 
 

2559 –  2561 
 

2556 –  2558 

เลขานุการบรษิทั 
 
เลขานุการบรษิทั 
 
หวัหน้าแผนกธรุการ 
 
เลขานุการผูบ้รหิาร 
 
เลขานุการผูบ้รหิาร 

บมจ. สตารเ์ฟลก็ซ ์
 
บจ. พรเีมยีร ์แทงค ์คอร์
ปอเรชัน่ 
บจ. ท.ีท.ีเอส.เอน็จเินยีริง่ 
(2004) 
บมจ. กลุ่มโรงพยาบาลจฬุา
รตัน์ 
บมจ. โรงพยาบาลไทย
นครนิทร ์

ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสตกิชนิดออ่น 
ปิโตรเลยีม 
 
รบัเหมาก่อสรา้งอาคารสงู 
 
โรงพยาบาล 
 
โรงพยาบาล 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบเลขานุการบริษทัฯ 
1. ดแูลและใหค้ าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 
2. รบัผดิชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชุมดงักล่าว 
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รบัผดิชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

4.1 ทะเบยีนกรรมการ  
4.2 หนงัสอืนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  
4.3 หนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  
4.4 รายงานประจ าปีของบรษิทั  
4.5 รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร  
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3.   รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทัฯ ในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

รายช่ือ 
ต าแหน่ง ต าแหน่งในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
ในบริษทัฯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยธุยา C 
   

/ 
      

นายปรนิทรธ์รณ์ อภธินาศรวีงศ์  /, // /, //, M 
    

/, //, M 
    

พลเอกมนตร ีสงัขทรพัย ์ /, AC           
นายเอก พจิารณ์จติร /, //, M 

          
นายสมชาย วงศร์ศัม ี /, //, M 

          
นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี /, AC 

 
/ /, // 

 
/, // 

 
/, // /, // /, M /, // 

นายขจติภูม ิสุดศก /, AC           
นายภาณุวฒัน์ จวิรรจนะโรดม //, M 

          
นายนพณทัฐ ์มนสัทรงธรรม //, M 

          
นายพเิชฐพงศ์  ศรตีะปันย ์ //, M 

          
นายจรญู เสง็ดอนไพร M           

 
หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ   
 // =  กรรมการบรหิาร M =  ผูบ้รหิาร  
 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
 

 บรษิทั สตารป์ริน๊ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทั กจิการร่วมคา้ เอทูตรีวฒัน์ จ ากดั 
 บรษิทั ทราเวล ครเีอชัน่ จ ากดั 
 บรษิทั ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทั บางกอกอเีวน้ทแ์อนดเ์อก็ซบิชิ ัน่ จ ากดั 
 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
 

 บรษิทั พเีคเอน็ อนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั 
 บรษิทั มงักี ้แพลนเน็ต จ ากดั 
 บรษิทั วลัวรี ์จ ากดั 
 บรษิทั เวยีร ์564 จ ากดั 
 บรษิทั ศูนยป์ระสานงานความรว่มมอืไทย-สหรฐัอเมรกิาเพื่อการสง่ออกผลไม ้จ ากดั  
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รายช่ือ 
ต าแหน่ง ต าแหน่งในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 
ในบริษทัฯ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยธุยา C 
  

C, AC 
     

C C  
นายปรนิทรธ์รณ์ อภธินาศรวีงศ์  /, // 

          
 

พลเอกมนตร ีสงัขทรพัย ์ /, AC      / C     
นายเอก พจิารณ์จติร /, //, M 

          
 

นายสมชาย วงศร์ศัม ี /, //, M 
          

 
นายสมโภชน์ วลัยะเสว ี /, AC /, M /, // 

 
/, AC / 

  
/ 

  
 

นายขจติภูม ิสุดศก /, AC            
นายภาณุวฒัน์ จวิรรจนะโรดม //, M 

          
 

นายนพณทัฐ ์มนสัทรงธรรม //, M 
          

 
นายพเิชฐพงศ์  ศรตีะปันย ์ //, M 

          
 

นายจรญู เสง็ดอนไพร M           / 
 
หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ / = กรรมการ AC = กรรมการตรวจสอบ   
 // =  กรรมการบรหิาร M =  ผูบ้รหิาร  
 
บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง : 

 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

 

 บรษิทั อกร ิแอคทฟี จ ากดั 
 บรษิทั อนิโดกูนา (ประเทศไทย) จ ากดั 
 บรษิทั อนิเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทั เอเซยี พรซีชิ ัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทั เอทู เทคโนโลย ีจ ากดั 
 บรษิทั เอน็ พ ีมารนี จ ากดั 
 

    17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

 

 บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทั เอพซีเีอส เทคโนโลย ีจ ากดั 
 บรษิทั ไอรา่ แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทั ไอรา่ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
 บรษิทั แอคเคา้น์ติง้ เพอรเ์ฟค จ ากดั  
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Starflex Public Company Limited 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
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เอกสารแนบ 2: รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

- ไม่มี - 
 
 
 
 



 

 

 

บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

Starflex Public Company Limited 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูต้รวจสอบภายใน และงานก ากบัดูแล 

 



 บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

 

 

เอกสารแนบ3 : รายละเอยีดเกีย่วกบังานตรวจสอบภายใน และงานก ากบัดูแล 
 

หัวข้อ รายละเอยีด 
ผูต้รวจสอบภายใน  บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั  
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน นางสาววรรณวมิล จองสุรียภาส 
คุณวฒิุทางการศึกษา ปริญญาตรี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ประสบการณ์ท างาน    ช่วงเวลา                  ต  าแหน่ง                                       บริษทั 

2556-ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร  บริษทั พีแอนดแ์อล ไอที ออดิท จ ากดั      
2549-ปัจจุบนั รองประธาน ฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั พีแอนดแ์อล อินเทอร์นอล ออดิท  
  จ ากดั 

วฒิุบตัร ปี 2560 วฒิุบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program - 
IACP) จากสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ปี 2559 ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) จากสมาคมผู ้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) 

ปี 2551 โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรับ
อนุญาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre-CIA) 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง ปี 2560 หลกัสูตรประกาศนียบตัร Business Management for Internal Audit ในยคุ 
Digital 4.0 จากสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

ปี 2557 Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor” จากสมาคมผู ้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) 

ปี 2557 Clinic IA : Topic “COSO 2014” จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย (สตท.) 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ  ปฏิบติังานและควบคุมงานตรวจสอบในส านกังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
 ประสานงานกบัผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
 จดัท า Audit Plan ในสายงานท่ีรับผิดชอบ 
 จดัท าหรือสอบทาน Audit Program ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
 สอบทานความเพียงพอ ครบถว้นของหลกัฐานท่ีอา้งอิงในรายงาน 
 จดัท าหรือสอบทานร่างรายงานการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
 ปฏิบติังานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายในตามท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 



 

 

 

บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

Starflex Public Company Limited 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

 



 บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 4 หน้า 1 

 

 

เอกสารแนบ 4: รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 
 
 
 
 



 

 

 

บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

Starflex Public Company Limited 

เอกสารแนบ 5 

อ่ืนๆ 

 



 บริษทั สตาร์เฟลก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 
เอกสารแนบ 5 หน้า 1 

 

 

เอกสารแนบ 5 : อ่ืนๆ 
 

- ไม่มี - 
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