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ส่วนที ่1 การประกอบธุรกิจ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

จากการท่ีผูถื้อหุน้หลกัโดยนายปรนิทรธ์รณ ์อภิธนาศรวีงศ ์มีประสบการณใ์นอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑม์านานกว่า 
32 ปี จึงเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ส  าหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ  
ที่ผูป้ระกอบการต่างมีนโยบายที่มุ่งเนน้การบริหารตน้ทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งรวมถึงตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์จึง ท าให้
ผูป้ระกอบการมีแนวโนม้หนัไปใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) มากขึน้ เนื่องจากมีตน้ทนุตอ่หน่วย
ที่ต  ่า ในขณะที่มีคุณสมบัติดา้น Barrier ในการป้องกันการซึมผ่านของอากาศ ความชืน้ แสงแดด และกลิ่นเพื่อรกัษา
คุณภาพของสินคา้ที่บรรจุอยู่ภายในบรรจุภัณฑไ์ดเ้ป็นอย่างดี จึงไดก้่อตัง้บริษัท สตารเ์ฟล็กซ ์จ ากัด (“บริษัทฯ” หรือ 
“SFLEX”) ขึน้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2546 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible 
Packaging) โดยมีบริษัท สตารป์ริน๊ท ์จ ากดั (มหาชน) หรือ STARP เป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมดของบริษัทฯ และโรงงานตัง้อยู่เลขที่ 
128/345 และ เลขที่ 128/240 ซอยไทยประกัน ถนนเทพารักษ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบางเสาธง ก่ิงอ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ บริษัทฯ เริ่มตน้จากการผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนที่เป็นมว้นฟิลม์ (Roll Form) เพื่อ
จ าหนา่ยใหแ้ก่ลกูคา้ที่เป็นผูผ้ลติสนิคา้อปุโภคเป็นหลกั ตอ่มาเพื่อใหโ้ครงสรา้งการประกอบธุรกิจมีความชดัเจน STARP จึง
ไดท้ยอยลดสดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ โดย STARP ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑป์ระเภทกระดาษ เช่น กลอ่ง
สรุา กลอ่งผงซกัฟอก กลอ่งยาสฟัีน กลอ่งสบู ่เป็นตน้   

จากนัน้ในปี 2548 บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2005 และมาตรฐาน GMP จึงเริ่มผลิตและ
จ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนส าหรับสินค้าบริโภค ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ในปี 2553 บริษัทฯ จึงยา้ยโรงงานมาอยู่ที่เลขที่ 189/48-49 หมู่ที่ 3 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ 
บนเนือ้ที่รวม 18 ไร ่3 งาน 86 ตารางวา เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต พรอ้มทัง้ไดล้งทนุซือ้เครื่องจกัรเพิ่มเติมอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบบรรจุภณัฑใ์นลกัษณะซอง (Pre Form Pouch) รูปแบบต่างๆ  
ไมว่า่จะเป็น Stand-up Pouch, 3-Sided Seal Pouch, Center Seal Pouch, 4-Sided Seal Pouch และ Flat Bottom Pouch 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น   

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัในเรื่องคุณภาพของผลิตภณัฑอ์ย่างมาก จึงไดพ้ฒันากระบวนการผลิตใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานและสามารถผลิตสินคา้ได้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ตลอดมา โดยไดร้บัการรบัรองมาตรฐานต่างๆ ไดแ้ก่ 
มาตรฐาน FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000), มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices), 
มาต รฐ าน  HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) ร ว ม ไปจนถึ ง ม าต รฐาน  URSA / SEDEX 
(Understanding the Responsible Sourcing Audit) ซึ่งเป็นการรบัรองจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจดา้นแรงงาน ซึ่ง
เป็นขอ้ก าหนดของผูป้ระกอบการที่เป็นบริษัทขา้มชาติ ดงันัน้ จึงเป็นเครื่องพิสจูนไ์ดถ้ึงคณุภาพของผลิตภณัฑท์ี่ผลิตโดย
บรษัิทฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมายการประกอบธุรกิจ และค่านิยมองคก์ร 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

“เป็นผูน้  าในธุรกิจ Flexible Packaging ในกลุม่ประเทศ CLMVT” 

พันธกิจ (Mission) 

1. มุง่มั่นการสรา้งสรรคเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  
2. มุง่มั่นการสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยการผลติสนิคา้อยา่งมีคณุภาพและมาตรฐาน 
3. มุง่มั่นการสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และมีการขยายธุรกิจเพื่อใหเ้ติบโตตอ่เนื่องอยา่งยั่งยืน 
4. มุง่มั่นการรบัผิดชอบตอ่สงัคม การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
5. มุง่มั่นการเพิ่มศกัยภาพของบคุลากรใหม้ีความรู ้และพฒันาองคก์รไปสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู  ้

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผูน้  าทางดา้นบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ในประเทศไทย 
และประเทศในกลุม่ CLMV โดยมีกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจที่ส  าคญั ดงันี ้

1. มุ่งเนน้การพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลายของลกูคา้ และพฒันานวตักรรม
ใหม่ๆ เพื่อเป็นผูน้  าตลาดในผลิตภณัฑใ์หมท่ี่สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ของตลาดที่หนัมาใชว้ตัถดุิบรีไซเคิล และ 
หรอืการใชว้ตัถดุิบที่ยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติเพื่อใหเ้ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มมากยิ่งขึน้ 

2. เพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อรองรบัการเติบโตในอนาคต รวมถึงพฒันากระบวนการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพอย่าง
ตอ่เนื่อง การลดการสญูเสยีระหวา่งการผลติ เพื่อใหก้ารบรหิารตน้ทนุการผลติเกิดประสิทธิผลสงูสดุ  

3. ขยายธุรกิจไปยงับรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนที่ใชส้  าหรบัผลิตภณัฑก์ลุ่มอาหาร (Food) มากขึน้ โดยจะ
พฒันากระบวนการผลติและเทคโนโลยีการผลติส าหรบับรรจภุณัฑใ์นกลุม่อาหาร 

4. ขยายตลาดในกลุม่ประเทศ CLMV โดยเพิ่มทีมงานขายเพื่อศึกษาและวิเคราะหต์ลาดบรรจุภณัฑพ์ลาสติก
ชนิดออ่นของประเทศในกลุม่ CLMV รวมถึงการสรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจในกลุม่ประเทศดงักลา่ว  

ค่านิยมองคก์ร (Values) 

Sustainable Growth : พฒันาและเติบโตแบบยั่งยืน 
Passion to Win : ยืนหยดั มุง่มั่นไปสูเ่ปา้หมาย 
Innovative Thinking : ขวนขวาย รเิริม่ สรา้งสรรค ์เพื่อพฒันา 
Responsibility : รูใ้นหนา้ที่ มีความรบัผิดชอบ 
Integrity : อยูใ่นกรอบคณุธรรมและโปรง่ใส 
Teamwork : ใสใ่จซึง่กนัและกนั ท างานเป็นทีม 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

พฒันาการท่ีส าคญัของบรษัิทฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผา่นมา มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ปี 2546 

 จดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทฯ ในช่ือ “บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั” เมื่อวนัท่ี 20 สงิหาคม 2546  
ปี 2547 

 รบัโอนใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. 4) จากบรษัิท สตารป์ริน๊ท ์จ ากดั (มหาชน) เมื่อเดือนกมุภาพนัธ ์2547 
ซึง่โรงงานดงักลา่วตัง้อยูเ่ลขที่ 128/345 และเลขที่ 128/240 ซอยไทยประกนั ถนนเทพารกัษ์ หมูท่ี่ 1 ต าบลบางเสาธง 
ก่ิงอ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

 เริม่ผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดออ่นที่เป็นมว้นฟิลม์ (Roll Form) เพื่อจ าหนา่ยใหแ้ก่ลกูคา้ที่เป็นผูผ้ลติ
สนิคา้อปุโภค 

ปี 2548 

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

 เริ่มผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนประเภทซองรูปแบบ Stand-up Pouch และ 3-Sided Seal 
Pouch   

ปี 2553 

 ยา้ยที่ตัง้โรงงานจากเลขที่ 128/345 ซอยไทยประกนั ถนนเทพารกัษ์ หมู่ที่ 1 ต าบลบางเสาธง ก่ิงอ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมทุรปราการ มาที่เลขที่ 189/48-49 หมู่ที่ 3 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จงัหวดัสมทุรปราการ ซึ่งเป็น
ที่ตัง้โรงงานในปัจจุบนั โดยบริษัทฯ เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสรา้งที่ใชเ้ป็นอาคารโรงงานและส านกังานดงักลา่วจาก
บรษัิท บางเพรยีง พฒันา จ ากดั ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ  

ปี 2554 

 เริม่ผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดออ่นประเภทซองรูปแบบ 4-Sided Seal Pouch 
ปี 2557 

 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน FSSC 22000 จาก SGS (ประเทศไทย) 

 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จาก SGS (ประเทศไทย) 

 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน HACCP Codex Aliment Arius จาก SGS (ประเทศไทย) 
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ปี 2558 

 ลงทนุซือ้ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งที่ใชเ้ป็นอาคารโรงงานและส านกังานของบริษัทฯ (จากเดิมเป็นการเช่า) จากบรษัิท 
บางเพรียง พฒันา จ ากดั ซึ่งไม่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ โดยรายละเอียดของทรพัยส์นิที่ซือ้ ประกอบดว้ย 
ที่ดินจ านวน 5 โฉนด เนือ้ที่รวมจ านวน 18 ไร ่3 งาน 86 ตารางวา อาคารโรงงาน และส านกังาน 2 ชัน้  

ปี 2560 

 เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ลงทุนซือ้ที่ดินเปล่า 4 โฉนด รวมเนือ้ที่ 13 ไร่ 28 ตารางวา ซึ่งอยู่
ดา้นขา้งโรงงาน จากนางสาวฟา้ แซล่อื ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับรษัิทฯ  

ปี 2561 

 ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน FSSC 22000 จากสถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ  

 เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 50 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 250 ลา้นบาท เป็นจ านวน 300 ลา้นบาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ 

 บรษัิทฯ มีการจ่ายปันผลในปี 2561 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 133.33 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 31.11 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 77.78 ลา้นบาท 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 22.22 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 55.55 ลา้นบาท 

ปี 2562 

 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการดงันี ้

- แปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ ากดั 
- เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็น 0.50 บาท 

 เพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 110 ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 300 ลา้นบาท เป็น 410 ลา้นบาท โดยการออกหุน้
สามญัใหมจ่ านวน 220 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่มีรายละเอียดการจดัสรรดงันี ้ 

- หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 198 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน 
- หุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 22 ลา้นหุน้ เสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ  

ในกรณีที่มีหุน้เหลอืจากการเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ ใหเ้สนอขายหุน้สามญัใหม่

ที่เหลอืดงักลา่วใหแ้ก่ประชาชนตอ่ไป 
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ปี 2562 (ต่อ) 

 เพื่อขยายก าลงัการผลิตบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดออ่น เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2562 บริษัทฯ ไดเ้ช่าโรงงานและอาคาร
ส านกังาน ซึ่งตัง้อยูเ่ลขที่ 470/3-4 หมู่ที่ 5 ต าบลแพรกษาใหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ รวม
เนือ้ที่ 5,300 ตารางเมตร (โรงงาน 2) จากบริษัท เอ็น.เอส.พี.เค จ ากดั รวมทัง้ซือ้เครื่องจกัรและอปุกรณ ์รวมมลูคา่ 
38.85 ลา้นบาท จากบรษัิท โฮลี ่พลาส จ ากดั ซึง่ไมม่ีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบับรษัิท 

 เริม่ด  าเนินการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดออ่นของโรงงาน 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 

 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมลูค่า 
ที่ตราไวจ้ากหุน้ละ 0.50 บาท เป็น 1 บาท ท าใหปั้จจบุนับรษัิทฯ มีจ านวนหุน้ท่ีออกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดจ านวน 
300 ลา้นหุน้ โดยภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไวโ้ดยการรวมมลูคา่หุน้ จะท าใหจ้ านวนหุน้สามญ้เพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ ที่จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก ( Initial Public Offering) และเพื่อเสนอขายใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ เปลีย่นแปลงเป็นดงันี ้

- หุน้สามญัใหมจ่ านวน 99,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 
- หุน้สามญัใหมจ่ านวน 11,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ 

 บรษัิทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 105 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 30 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 90 ลา้นบาท 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่  5/2562 เมื่อวันที่  11 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงิน 
ปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.025 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 15 ลา้นบาท 

 บริษัทฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 110 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ใหแ้ก่ประชาชนเป็น 
ครัง้แรก (IPO) ระหว่างวนัที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 และเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและไดเ้ขา้ท าการซือ้ขายเป็น 
วนัแรกในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2562 

ปี 2563 

 เพื่อเพิ่มก าลงัการผลติ บรษัิทไดซ้ือ้เครือ่งเป่าฟิลม์พลาสติก (Blown film) ขนาดฟิลม์กวา้ง 1,800 มิลลเิมตร โดยมี
ก าลงัการผลติที่ 500 กิโลกรมัตอ่ชั่วโมง 

 บรษัิทไดอ้นมุตัใิหก้่อสรา้งโรงงานใหม ่ขนาด 13,595 ตารางเมตร เพื่อรองรบัการขยายก าลงัการผลติ  

 บรษัิทไดด้  าเนินการติดตัง้ Solar Rooftop ขนาด 1,000 KW. เพื่อช่วยประหยดัคา่ไฟฟา้ 

 บรษัิทไดร้บัสทิธิพิเศษตามพระราชบญัญตัิสง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 เพื่อสง่เสรมิการลงทนุในกิจการ ส าหรบั
กิจการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสติกหลายชัน้ (Multilayer Plastics Packaging)  
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ปี 2563 (ต่อ) 

 บรษัิทไดเ้ปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ท่ีตราไว ้(PAR) จากเดิมมลูคา่หุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นมลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ ท าใหบ้รษัิทมีจ านวนหุน้สามญัของบรษัิทเปลีย่นจาก 410,000 หุน้ เป็น 820,000 หุน้ 

 บรษัิทไดจ้ดทะเบียนบรษัิทยอ่ย “ บรษัิท พี เอส พลสั คอนซลัติง้ จ ากดั “ ทนุจดทะเบียน 2 ลา้นบาท โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อประกอบกิจการ ซือ้ขาย ผลติ น าเขา้ สง่ออก น าเขา้มาเพื่อจ าหนา่ย เป็นตวัแทนจ าหนา่ยสนิคา้
ประเภทฟิลม์ (Film) และฟอยล ์(Foil) ส าหรบังานผลติบรรจภุณัฑท์กุชนิด อาทเิช่น ฟิลม์เคลอืบรอ้ย ฟิลม์ลามิเนต 
ฟิลม์โฮโลแกรม ฟอยลเ์งิน ฟอยลโ์ฮโลแกรม เป็นตน้ 

 บรษัิทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 ทัง้สิน้ 94.30 ลา้นบาท โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้

-  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 อนมุตัิจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่เป็นผลการด าเนินการสิน้สุด 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สบิหา้สตางค)์ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 61.5 ลา้นบาท โดย

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

-  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 7/2563 อนมุตัิจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ซึง่เป็นผลการด าเนินการสิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท (แปดสตางค)์ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 32.80 ลา้นบาท โดย

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ ในวนัท่ี 4 กนัยายน 2563 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

ประเภทของรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
- ผลิตภณัฑป์ระเภทมว้น (Roll Form) 1,149.73 83.66 1,026.58 80.62 1,031.22 72.88 
- ผลิตภณัฑป์ระเภทซอง (Pre Form Pouch) 206.28 15.01 227.36 17.86 290.61 20.53 
รวมรายได้จากการขายบรรจุภัณฑพ์ลาสตกิ 
ชนิดอ่อน 

1,356.01 98.67 1,253.94 98.48 1,321.83 93.41 

รายไดจ้ากการขายอ่ืน1) 5.17 0.38 1.70 0.13 76.22 5.39 
รายไดจ้ากการขายรวม 1,361.18 99.05 1,255.64 98.61 1,398.05 98.80 

รายไดอ่ื้น2) 13.07 0.95 17.71 1.39 16.97 1.20 
รวมรายได้ 1,374.25 100.00 1,273.35 100.00 1,415.03 100.00 

หมายเหต ุ: 1) รายไดจ้ากการขายอ่ืน ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายวตัถดุบิ และรายไดจ้ากการรบัจา้งเคลือบฟิลม์ เป็นตน้  

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

สินคา้ รายได ้ค่าเช่า ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน เป็นตน้ ทัง้นี ้รายไดค้่าชดเชยสินคา้ ประกอบดว้ย  ค่าชดเชยท่ี

ไดร้บัจากSupplier ซึ่งเป็นความเสียหายจากการน าวตัถุดิบไปใชใ้นการผลิตสินคา้ของบริษัทฯ และค่าชดเชยท่ี

ไดร้บัจากลกูคา้กรณีท่ีสั่งผลิตสินคา้เกินกว่าความตอ้งการ 

ลักษณะผลิตภัณฑข์องบริษัท 

บรษัิทประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิชนิดออ่น (Flexible Packaging) ส าหรบัสนิคา้อปุโภค

และสินคา้บริโภคทัง้ที่อยู่ในรูปของเหลวและของแหง้ตามค าสั่งซือ้ของลูกคา้ (Made to Order) บรรจุภัณฑพ์ลาสติก 

ชนิดอ่อนมีลักษณะเป็นชั้นฟิล์มหลายชั้น (Multilayer Film) ประกบติดกันตั้งแต่  2-5 ชั้น โดยใช้กาวหรือเรซิ่น 

เป็นตวัประสาน ท าใหม้ีคณุสมบตัิดา้นความแข็งแรง ทนความรอ้นและความดนัสงู มีน า้หนกัเบา สามารถพิมพล์วดลาย

กราฟิกลงบนบรรจภุณัฑไ์ด ้นอกจากนี ้ยงัมีคณุสมบตัิปอ้งกนัการซมึผา่นของอากาศ ความชีน้ แสงแดด และกลิน่เพื่อรกัษา

คณุภาพของสนิคา้ที่บรรจอุยูภ่ายในบรรจภุณัฑไ์ดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ   
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ทัง้นี ้รูปแบบของบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนที่บริษัท ผลิตและจ าหน่ายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ขึน้อยู่

กบัความตอ้งการของลกูคา้ ดงันี ้ 

1. ผลิตภณัฑป์ระเภทม้วน (Roll Form) 

รายไดห้ลกัของบรษัิท มาจากการจ าหนา่ยบรรจภุณัฑท์ี่เป็นมว้นฟิลม์ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 84.79 และรอ้ยละ 

81.70 ของรายไดจ้ากการขายบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดออ่นในปี 2561 และปี 2562 ตามล าดบั โดยผลิตภณัฑป์ระเภทนีม้ี

ลกัษณะเป็นมว้นฟิลม์ที่ผ่านขัน้ตอนการพิมพแ์ละเคลือบ หลงัจากนัน้จะน ามว้นฟิลม์ดงักล่าวมาผ่ามว้นตามขนาดหนา้

กวา้งตามที่ลกูคา้ก าหนด ซึง่ขนาดความกวา้งสงูสดุของมว้นฟิลม์ที่เครือ่งผา่มว้นของบรษัิท รองรบัไดอ้ยูท่ี่ 1,080 มิลลเิมตร 

ผลิตภณัฑป์ระเภทนีส้่วนใหญ่จะจ าหน่ายใหก้บักลุ่มผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคและบริโภคที่มีเครื่องขึน้ รูปซองของตนเอง โดย

บรรจภุณัฑรู์ปแบบมว้นฟิลม์จะตอ้งมีคณุสมบตัิทางกายภาพที่เหมาะสมกบัเครือ่งขึน้รูปซองของลกูคา้ เช่น ขนาดหนา้กวา้ง 

ความลื่นของผิวฟิลม์ เป็นต้น  เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวมีผลต่อการท างานของเครื่องขึน้รูปซอง ดังนั้นการผลิต  

บรรจุภณัฑท์ี่อยู่ในรูปแบบของมว้นฟิลม์จึงตอ้งอาศยัทกัษะและความเช่ียวชาญในการปรบัสตูรฟิลม์และวตัถดุิบหลกัอื่นๆ 

ไดแ้ก่ กาวและหมึก เพื่อใหไ้ดม้ว้นฟิลม์ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตรงตามที่ลกูคา้ก าหนด และสามารถน าไปใชก้บัเครื่องขึน้  

รูปซองของลกูคา้แตล่ะรายไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพซึง่งานมว้นท่ีบรษัิท มีหลายกลุม่ดงันี ้

กลุ่มที่สมัผสักับผลิตภณัฑ ์ภายในโดยตรง( fist primary packaging ) ทัง้ที่เป็น สินคา้อุปโภค และสินคา้

บริโภค  องคป์ระกอบจะมีทัง้ที่เป็นชัน้เดียว ( Mono layer film )  และ ฟิลม์ประกบจ านวน 2 ขึน้ไป เช่น มว้นน า้ยาปรบั 

ผา้นุม่ มว้นนา้ยาซกัผา้ มว้นใสผ่งซกัฟอก มว้นน า้ยาลา้งจาน มว้นมะหมี่ปรุงส าเรจ็รูป มว้น ไอศกรมี มว้นเครือ่งปรุง  

กลุม่ที่ไมส่มัผสักบัผลติภณัฑภ์ายใน โดยตรง ( Secondary packaging)  สว่นใหญ่จะเป็นฟิลม์ชัน้เดียว 

แลว้น าไปพิมพ ์เช่น มว้นฉลาก label บน ขวด นม,  มว้นฉลาก ขวดน า้ดื่ม เป็นตน้ 

  

 

 

 

2. ผลิตภณัฑป์ระเภทซอง (Pre Form Pouch) 

ผลติภณัฑป์ระเภทนีเ้ป็นการน ามว้นฟิลม์ที่ผา่นขัน้ตอนการพิมพแ์ละเคลอืบมาขึน้รูปในรูปแบบซองส าเร็จรูป

พรอ้มที่จะใชบ้รรจผุลติภณัฑข์องลกูคา้ ซึง่ลกูคา้ที่สั่งซือ้ผลติภณัฑใ์นรูปแบบ Pre Form Pouch จะเป็นผูผ้ลติสนิคา้อปุโภค
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บรโิภคที่ไมม่ีเครือ่งขึน้รูปซองของตนเอง หรอืมีเครือ่งขึน้รูปซองแตไ่มส่ามารถรองรบัวสัดขุองฟิลม์ที่น  ามาใชใ้นการผลติซอง

ไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้นี ้รูปแบบของซองที่บริษัท สามารถผลิตไดม้ีหลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กับความตอ้งการของลกูคา้ 

ไดแ้ก่  

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

บรรจุภณัฑท์ี่มีลกัษณะเป็นซองตัง้ ใชบ้รรจุผลิตภณัฑท์ี่มีปริมาตรหรือน า้หนกัมากและสามารถตัง้วาง
ชัน้โชวใ์หส้นิคา้โดดเดน่ เช่น น า้ยาปรบัผา้นุม่, น า้ยาซกัผา้, น า้ยาลา้งจาน, ครมีอาบน า้ เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัสามารถเพิ่ม
ซิปล็อคได ้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใชง้าน เช่น ซองอาหารสตัว ์ซองอาหารทั่วไป  รวมทัง้ ซองที่ซีลผนึก ด้วยฝาเทรนิ 
เปิด-ปิด ได ้( Spout ) ซึ่งเหมาะกับของเหลวที่ไม่ไม่มีความหนึดมาก เช่น น า้ยาปรบัผา้นุ่ม น า้ยาซกัผา้ น า้ ยาท าความ
สะอาด น า้ตาลเช่ือม เทงาน และปิดผนกึไดด้ี หลงัการใชง้าน  
 
 
 

 

 
 

 
 

(2) 3-Sided Seal Pouch, 3-Sided Seal Pouch with Zip 

บรรจภุณัฑท์ี่มีลกัษณะเป็นซองที่มีการซีลซองปิดทัง้ 3 ดา้น เปิดปากซองหรอืกน้ซองส าหรบับรรจสุินคา้
แลว้ซีลปิด สามารถเพิ่มรอยฉีก (V-Cut) เพื่อใชง้านง่าย หรือเพิ่มรูเจาะส าหรบัแขวนโชว ์พรอ้มใส่ซิปล็อคเพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการเปิดและปิดการใชง้านไดห้ลายครัง้ สามารถยืดอายกุารเก็บรกัษาสินคา้ไดน้านขึน้ เหมาะส าหรบัใชบ้รรจุสินคา้
ประเภทอาหาร ลกูอม 
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(3) Center Seal Pouch, Center Seal & Gusset Pouch  

บรรจุภณัฑท์ี่มีลกัษณะเป็นซองที่มีการซีลบริเวณกลางซองและซีลหวัซอง เปิดดา้นกน้ซองเพื่อใชบ้รรจุ
สินคา้ นิยมน ามาบรรจสุินคา้ที่มีน  า้หนกัไมม่าก ประเภทอาหาร เช่น ซองนอกบรรจุขนมขบเคีย้ว , ไอศครีม, ลกูอม, อาหาร
แช่แข็ง เป็นตน้ นอกจากนี ้ยงัสามารถท าเป็นซองมีการซีลดา้นหลงับรเิวณกลางซอง และดา้นขา้งมีรอยพบัทัง้สองดา้นเพื่อ
เพิ่มพืน้ท่ีการใชง้าน สามารถบรรจสุนิคา้ที่มีน า้หนกัได ้เช่น ซองอาหารสตัว ์เป็นตน้ 
 

 

 

 

(4) 4-Sided Seal Pouch 

บรรจุภณัฑท์ี่มีลกัษณะเป็นซองที่มีการซีลบริเวณมมุซองทัง้ 4 ดา้นโดยพบัขา้งซอง เป็นซองที่มีความ
แข็งแรงจึงเหมาะส าหรบับรรจสุินคา้ที่มีน า้หนกัมากและตอ้งการพืน้ที่ในการบรรจุสินคา้ปริมาณมาก โดยนิยมน ามาบรรจุ
สนิคา้ประเภทอาหาร เช่น กาแฟคั่วบด, กาแฟส าเรจ็รูป, อาหารสตัว ์เป็นตน้ 

 
 
 

 

 

(5) Flat Bottom Pouch 

บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นซองตั้งได้แบบฐานเรียบ มีรอยพับด้านข้าง เพื่อเพิ่มพืน้ที่การใช้งาน 

เนื่องจากรูปทรงของฐานที่มีลกัษณะแบนเรียบ จึงสามารถตัง้วางสินคา้บนชัน้วางไดอ้ย่างมั่นคง เหมาะกับผลิตภณัฑ์

น า้หนกัเบาหรอืเป็นผง เช่น โกโก ้ชา ซองน า้ตาลทราย และสามารถเพิ่มซิปลอ็คได ้
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(6)  Free Shape Die cut  

เป็นรูปแบบ ซองที่เพิ่มความแตกตา่งใหเ้ป็นท่ีจดจ า และสะดดุตา ท าใหส้ง่เสรมิการขายไดท้างหนึง่ โดย

การขึน้รูปตามลกัษณะที่ตอ้งการจะตอ้งใชอ้ปุกรณท์ี่ท  าใหเ้กิด โคง้มน ตามรูปแบบ เป็นมิดชุดตดั ที่ติดตัง้ใน กระบวนการ

ท าซอง  หรอืเรยีกวา่ ชดุ die cut  สามารถใช ้กบัรูปแบบซอง ได ้หลายรูปแบบ เช่น กลุม่งานซองตัง้ หรอืรูปทรง อิสระ ตา่งๆ  

ซองขนมเยลลี ่

 

 

 

กลยุทธใ์นการแข่งขัน 

1. การสร้างความเป็นพนัธมติรทางธุรกิจ (Business Partnership) กับลูกค้า 

หัวใจส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท คือ การสรา้งความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นพันธมิตร  

ทางธุรกิจ (Business Partnership) กับลูกค้า ทั้งนี  ้บริษัท มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า โดย

ด าเนินงานรว่มกนัภายใตแ้นวคิดของความเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจตอ่กนั ซึง่นอกเหนือจากการซือ้ขายสนิคา้ระหวา่งกนัแลว้ 

บริษัทจะท างานร่วมกับลูกคา้อย่างใกลชิ้ดในการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑท์ี่ตอบสนองต่อโจทยข์องลูกคา้และ

สถานการณท์างการตลาด ที่เปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบกบับริษัท มีการวางแผนการจดัสง่

สินคา้ลว่งหนา้รว่มกบัลกูคา้ทัง้ในดา้นปรมิาณสินคา้และระยะเวลาในการจดัสง่ เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้บัลูกคา้วา่บรษัิท 

จะสามารถส่งสินคา้ใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากนี ้เจา้หนา้ที่ฝ่ายขายและการตลาดจะมีการประชุม

รว่มกบัลกูคา้เป็นประจ าทกุเดือนเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารและวางแผนธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

ตลอดจนการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อย่างรวดเร็ว การสรา้งความสมัพันธ์ในลกัษณะดงักล่าวจะเป็นการสรา้งประโยชนใ์ห้

เกิดขึน้ทัง้สองฝ่ายจึงส่งผลท าใหก้ารท าธุรกิจกับคู่คา้เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว การด าเนินการดงักล่าว

ทัง้หมดสง่ผลใหบ้รษัิท ไดร้บัความไวว้างใจและการยอมรบัจากลกูคา้เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลกูคา้ที่เป็นองคก์รชัน้

น าของประเทศ และท าใหไ้ดร้บัโอกาสในการพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ  จากลกูคา้รวมไปถึงการน าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ใหล้กูคา้

พิจารณาไดอ้ย่างต่อเนื่อง ส่งผลท าใหย้อดขายของบริษัท เติบโตมาโดยตลอด จะเห็นไดจ้ากการที่บริษัท ไดร้บัรางวลั 

SSQR Awards (Superior Supplier Quality Relationship Award) ซึ่ง เป็นรางวัลที่พิจารณาจาก 3 ด้าน ได้แก่  Cost 

Competitive, Excellence Service และ Innovation จาก Unilever Thai Holding Ltd. เมื่อปี 2019 ซึ่งเป็นลกูคา้รายหลกั

มาอยา่งตอ่เนื่อง 
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2. การรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

บริษัท มุ่งเนน้การผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยจัดใหม้ีระบบการ

ควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑใ์นทุกขัน้ตอน เริ่มตัง้แต่การคดัเลือกและจัดหาวตัถุดิบจากผูผ้ลิตและผูจ้ัดจ าหน่ายที่มี

คณุภาพ โดยบรษัิทจะตรวจเยี่ยมผูผ้ลติวตัถดุิบหลกัเป็นประจ าทกุปี และในการรบัวตัถดุิบทกุครัง้แผนกประกนัคณุภาพจะ

ท าการตรวจสอบใบรบัรองคณุภาพจากผูข้าย (Certificate of Analysis) รวมถึงตรวจสอบคณุภาพของวตัถดุิบในหอ้งตรวจ

วิเคราะหข์องบรษัิท นอกจากนี ้บรษัิท ยงัมีการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสนิคา้ในทกุขัน้ตอนตัง้แตก่ารพิมพ ์(Printing) 

การเคลอืบ (Lamination) การผา่มว้น (Slitting) และการท าซอง (Bag Making) การด าเนินการทัง้หมดของบรษัิท ดงักลา่ว

ขา้งตน้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหม้ั่นใจไดว้า่สินคา้ที่ผลติไดม้ีคณุภาพไดม้าตรฐานและตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ โดยจะ

เห็นไดจ้ากการท่ีบรษัิท ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหาร 

FSSC 22000 (Food Safety System Certification), หลักเกณฑ์วิ ธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร  Good Manufacturing 

Practice; General Principles of Food Hygiene, มาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย HAACP (Hazard 

Analysis and Critical Control Point)  

 

 

 

 

   

นอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวขา้งตน้ ความสวยงามของบรรจุภัณฑถื์อเป็นปัจจัยส าคัญอีก

ประการหนึ่งที่ดึงดดูใหผู้บ้ริโภคเลือกซือ้ผลิตภณัฑน์ัน้ๆ บริษัท จึงใหค้วามส าคญักบัความสวยงามของภาพพิมพบ์นฟิลม์ 

ทัง้ในแง่ของความคมชดัของลายเสน้ สสีนัท่ีโดดเดน่และเฉดสทีี่ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้มากที่สดุ ความสวยงามของ

ภาพพิมพด์งักล่าวขึน้อยู่กับกระบวนการตัง้แต่การออกแบบและล าดบัชัน้สีแม่พิมพ ์การผลิตแม่พิมพ ์จนถึงขัน้ตอนในการ

พิมพ ์โดยบรษัิท มีบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการวิเคราะหแ์ละจดัล าดบักลุม่สเีพื่อน าไปใชใ้นการผลติแม่พิมพ ์รวมทัง้มี

ช่างเทคนิคที่มีความช านาญในการผสมสีใหไ้ดส้ดัส่วนที่เหมาะสม และควบคมุการท างานของเครื่องจกัรในระหว่างการ

ผลติทกุกระบวนการ  
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3. การบริหารตน้ทุนการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ตน้ทนุการผลิตถือเป็นค่าใชจ้่ายหลกัที่จะสง่ผลต่อความสามารถในการท าก าไร และความสามารถในการ

แข่งขนัของบริษัทอย่างมาก บริษัท จึงใหค้วามส าคญักบักระบวนการคดัเลือกวตัถดุิบโดยอาศยัทีมงานที่มีความช านาญเป็น 

ผูค้ดัเลือกผูผ้ลิตวตัถดุิบ ซึ่งจะตอ้งผ่านการตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื่อใหม้ั่นใจในมาตรฐานคุณภาพของวตัถดุิบและลด

การสญูเสียจากการผลิตที่เกิดขึน้จากการใชว้ตัถดุิบท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ประกอบกับบริษัท มีนโยบายในการควบคมุอตัราการ

สญูเสยีจากการผลิต (Waste) ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยอตัราการสญูเสยีจากการผลติเฉลีย่ของบรษัิท ในปีที่ผา่นมาอยู่

ที่รอ้ยละ 8.93 ของปรมิาณฟิลม์ที่น  าเขา้สูก่ระบวนการผลติ  

นอกจากนี ้บริษัท ไดพ้ฒันา และปรบัปรุงเครื่องจักรหรืออุปกรณท์ี่จะช่วยใหก้ารผลิตมีประสิทธิภาพมากขึน้               

ไม่ว่าจะเป็นการติดตัง้เครื่องผสมสี (Ink Dispensing) เพื่อท าใหข้ัน้ตอนการผสมสีรวดเร็วและแม่นย าตามสีที่ลกูคา้ตอ้งการ 

และการติดตัง้กลอ้งตรวจจับของเสียการผลิต รวมถึงฝ่ายวิจัยพฒันาผลิตภณัฑ ์จะท าหนา้ที่ในการพฒันาสตูรฟิลม์ใหม่ๆ                        

เพื่อเพิ่มทางเลอืกและช่วยในการบรหิารตน้ทนุของบรษัิทเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

4. การพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 

บรษัิท ใหค้วามส าคญัในการพฒันาบรรจภุณัฑรู์ปแบบใหม่ๆ  อยูเ่สมอโดยสามารถผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสติก

ชนิดอ่อนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดห้ลากหลายทัง้รูปแบบและวตัถุประสงคก์ารใชง้านเพื่อรองรบัความ

ตอ้งการของลกูคา้ เช่น ฟิลม์หด (Shrink Film), บรรจภุณัฑท์ี่สามารถผา่นการฆา่เชือ้ดว้ยหมอ้ตม้แรงดนัสงู (Retort Pouch) 

ซองเพาซพ์รอ้มฝา (Spout Pouch) เป็นตน้  นอกจากนี ้บริษัทยงัไดล้งทนุซือ้เครื่องจักรผลิตซองในลกัษณะ Flat Bottom 

Pouch ซึ่งเป็นซองตัง้ไดแ้บบฐานเรียบจึงสามารถตัง้วางสินคา้บนชัน้วางไดอ้ย่างมั่นคง แมว้่าของที่บรรจุด้ านในจะมี

น า้หนกัเบาหรอืปริมาณนอ้ยเพียงใดก็ยงัสามารถคงรูปอยูไ่ด ้จึงเหมาะส าหรบัการจดัวางสินคา้ใหโ้ดดเดน่ และง่ายตอ่การ

จดัเก็บ ช่วยประหยดัพืน้ท่ีชัน้ในซูเปอรม์ารเ์ก็ต ดว้ยรูปทรงที่เป็นถงุทรงสงูและความกวา้งนอ้ยกวา่เมื่อเทียบกบัถงุชนิดอื่น  

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 บริษัทฯ จ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนใชส้  าหรบับรรจุผลิตภณัฑท์ี่เป็นสินคา้อปุโภค และสินคา้บริโภค     

เป็นหลกั ดงันัน้ กลุ่มลกูคา้ของบริษัท จึงเป็นบริษัทผูผ้ลิตสินคา้อุปโภค และบริโภค โดยบริษัท มีลกูคา้หลกัที่เป็นผูผ้ลิต

สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นน าของประเทศ เช่น บริษัท นีโอแฟคทอรี่  จ ากัด บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด                                     

บริษัท ยนูิลีเวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จ ากดั บรษัิท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ไอ.พี. แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั และบริษัท 

เถา้แก่นอ้ย ฟู๊ ดแอนดม์ารเ์ก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ 
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  ทัง้นี ้หากพิจารณาสดัส่วนรายไดจ้ากการขายบรรจุภัณฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนจะพบว่ารายไดห้ลกัของบริษัท              

มาจากบรรจภุณัฑส์  าหรบัสนิคา้อปุโภคคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 70 - 75 และบรรจุภณัฑส์  าหรบัสินคา้บริโภคคิดเป็นสดัสว่น 

รอ้ยละ 20 - 25   

โดยประเภทสนิคา้ที่ลกูคา้น ามาบรรจใุนบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนดิออ่นของบรษัิท มีดงันี ้

บรรจุภณัฑส์ าหรับสนิค้าอุปโภค บรรจุภณัฑส์ าหรับสนิค้าบริโภค 

 น า้ยาปรบัผา้นุม่ (Fabric Softener) 

 น า้ยาลา้งจาน (Dish Wash) 

 ผงซกัฟอก (Detergent) 

 น า้ยาซกัผา้ (Liquid Detergent) 

 น า้ยาท าความสะอาดพืน้ (Floor Cleaner) 

 ครมีอาบน า้ (Liquid Soap) 

 ยาสระผม (Shampoo) 
 

 ไอศครมี (Ice-cream) 

 วุน้เสน้ (Vermicelli) 

 อาหารแช่แข็ง (Frozen Food)  

 ขนมขบเคีย้ว (Snack) 

 ซอสและเครือ่งปรุงตา่งๆ (Seasoning) 

 แปง้ (Flour) 

 กาแฟ (Coffee) 

 อาหารสตัว ์(Pet Food) 

 บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป 

 ขา้วสาร 
 

นโยบายราคา 

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดราคาขายของสินคา้จากตน้ทุนบวกอัตราก าไรขัน้ตน้ที่เหมาะสม (Cost Plus 

Margin) โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น ประเภทสนิคา้ ปรมิาณการสั่งซือ้ และภาวะการแขง่ขนัในตลาด เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษัิท 

มีการทบทวนราคาขายทกุ 6  เดือน เพื่อใหส้ินคา้ของบริษัทมีราคาอยู่ในระดบัที่เหมาะสมสามารถแข่งขนัได ้ หากตน้ทนุ

การผลิตเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญั บริษัทจะเจรจาต่อรองทัง้กบัผูจ้ัดจ าหน่ายวตัถดุิบและลกูคา้เพื่อปรบัระดบัราคาให้

เหมาะสมกบัตน้ทนุท่ีเพิ่มขึน้ 

 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุม่บรรจภุณัฑส์  าหรบัสินคา้อปุโภค 1,148.79 84.72 998.06 79.59 1,089.89 77.95 
กลุม่บรรจภุณัฑส์  าหรบัสินคา้บรโิภค 207.22 15.28 255.88 20.41 308.16 22.05 
รวมรายได้จากการขายบรรจุภัณฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน 1,356.01 100.00 1,253.94 100.00 1,398.05 100.00 
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การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

  บริษัทจ าหน่ายสินคา้ในประเทศเป็นหลกั โดยผ่านทีมงานฝ่ายขายและการตลาด ซึ่งท าหนา้ที่ในการติดตอ่หาลกูคา้

โดยตรง เนื่องจากสินคา้อุปโภคบริโภคโดยทั่วไป จะมีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภณัฑใ์หม้ีทนัสมยัและสวยงามอยู่เสมอ   

เพื่อสง่เสริมภาพลกัษณข์องผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นที่ดึงดดูใจของลกูคา้ ดงันัน้ เจา้หนา้ที่ฝ่ายขายและการตลาดจะติดตามงาน

กบัลกูคา้อย่างใกลชิ้ด และรบัโจทยค์วามตอ้งการจากลกูคา้เพื่อน าเสนอตวัอย่างงานใหล้กูคา้ไดพ้ิจารณาอย่างรวดเร็ว ทัง้นี ้

ฝ่ายขายและการตลาดจะมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นรายไตรมาส โดยจะพิจารณาจาก 3 เรื่อง ได้แก่          

การจดัสง่สินคา้ทนัเวลา คณุภาพสินคา้ และการใหบ้ริการในองคร์วม (Overall Service Performance) เพื่อน ามาพฒันา

และปรบัปรุงการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ  

ภาวะอุตสาหกรรม  

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

ส าหรบัผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4/2563 ลดลงรอ้ยละ 4.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีที่ผา่น

มา (YoY) ปรบัตวัดีขึน้จากที่ลดลงรอ้ยละ 6.4 ในไตรมาสที่ 3/2563 (YoY) โดยการใชจ้่ายเพื่อการอปุโภคบรโิภคขัน้สดุทา้ย

ของเอกชน และรัฐบาลขยายตัว การลงทุนในประเทศ และการส่งออกสินคา้ปรับตัวดีขึน้ ขณะที่รายรับจากบริการ

ต่างประเทศยังคงหดตัวต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐส่งผลให้ภาคการผลิตทั้ง

ภาคอตุสาหกรรมและบริการ เริ่มกลบัมาด าเนินการผลิตต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3/2563 โดยการผลิตสินคา้อตุสาหกรรม 

ลดลงรอ้ยละ 0.7 ปรบัตวัดีขึน้จากที่ลดลงรอ้ยละ 5.3 ในไตรมาสก่อนหนา้ ภาคบริการลดลงรอ้ยละ 5.9 เทียบกบัที่ลดลง

รอ้ยละ 7.2 ในไตรมาสก่อนหนา้ โดยกิจกรรมหลกัทางดา้นบรกิารเริม่มีการฟ้ืนตวั เช่น สาขาการขายสง่และ  การขายปลกีฯ 

สาขาการขนสง่และสถานท่ีเก็บสนิคา้ปรบัตวัดีขึน้ 

 

 

 

 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 1,360.99 99.99 1,253.57 99.83 1,396.76 99.91 
รายไดจ้ากการขายตา่งประเทศ 0.19 0.01 2.08 0.17 1.29 0.09 
รวมรายได้จากการขาย 1,361.18 100.00 1,255.65 100.00 1,398.05 100.00 
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กราฟแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

 
 ที่มา : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

ทัง้นีส้ภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตวัเลขผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ไตร
มาส 4/2563 และแนวโนม้เศรษฐกิจปี 2564 โดยจีดีพีไตรมาส 4/2563 ขยายตัวรอ้ยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
(QoQ) แต่หดตวัลงรอ้ยละ 4.2  เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ (YoY)  โดยเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ขยายตวัจากในเรื่องของการ
อปุโภคและบรโิภคภาครฐั และเอกชนท่ีขยายตวัดีตอ่เนื่อง  อยา่งไรก็ตามอตัราการขยายตวัของ GDP ตลอดปี 2563 หดตวั
รอ้ยละ 6.1 เนื่องจากเศรษฐกิจในปี 2563 ไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ท าใหภ้าคการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจในประเทศเสยีหายเป็นอยา่งมาก  

อุตสาหกรรมค้าปลีกในประเทศไทย 

 จากการที่บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนใหแ้ก่ลูกคา้ที่เป็นผูผ้ลิตและ
จ าหนา่ยสนิคา้อปุโภคและบริโภค ซึง่สนิคา้เหลา่นัน้ถกูจดัจ าหนา่ยผา่นช่องทางการคา้ปลกีตา่งๆ อาทิ หา้งสรรพสนิคา้ ดิส
เคานส์โตร ์ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นสะดวกซือ้  ดังนัน้ภาวะการเติบโตของอุตสาหกรรมคา้ปลีกจึงสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง
แนวโนม้ตลาดและการเติบโตของบริษัทไดอ้ีกทางหนึ่ง  อุตสาหกรรมคา้ปลีกถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสะทอ้นใหเ้ห็นการใชจ้่ายของประชากรในประเทศ เนื่องจากธุรกิจคา้ปลีกท าหนา้ที่เป็นตัวกลางในการ
เช่ือมโยงและกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ส าหรับธุรกิจคา้ปลีกปี 2563 หดตัวกว่ารอ้ยละ 10 จากปี 2562 
เนื่องจากไดร้บัผลกระทบเชิงลบจากมาตรการ ปิดพืน้ที่ ทั่วประเทศท าใหย้อดขายในส่วนของหนา้รา้นหายไป  แมว้่า
ผูป้ระกอบการหลายแห่งจะน ากลยทุธอ์อนไลนเ์ขา้มาปรบัใช ้แต่ก็ยงัไม่สามารถทดแทนยอดขายจากหนา้รา้นไดท้ั้งหมด  
ทัง้นีใ้นช่วงปลายปี 2563 เป็นช่วงที่ธุรกิจคา้ปลกีจะปรบัตวัดีขึน้ รวมถึงภาครฐัไดอ้อกมาตรการกระตุน้การใชจ้่ายตา่งๆ ทัง้
มาตรการ “คนละครึ่ง” ซึ่งเอือ้ประโยชน์ต่อรา้นค้าปลีกรายย่อยที่เน้นการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น รา้นธงฟ้า รา้นโชห่วย รา้นคา้ปลีกขนาดเล็ก และมีการออกมาตรการ “ชอ้ปดีมีคืน” ที่จะเอือ้ประโยชน์
ใหก้ับผูป้ระกอบการคา้ปลีก  อย่างไรก็ตามแมว้่าสถานการณธ์ุรกิจคา้ปลีกจะกลบัมาฟ้ืนตวัไดด้ีขึน้ในช่วงไตรมาส 3 ปี 
2563 แต่สถานการณก์ารแพร่ระบาดของของเชือ้ไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ที่กลบัมาในเดือนธันวาคม 2563 ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจคา้ปลีกในหลายจงัหวดัที่มีการประกาศปิดพืน้ที่ หรือบริเวณสถานที่ที่พบผูต้ิดเชือ้ โดยผูค้า้ปลีกรายยอ่ยที่
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ร้อยละ 
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จ าหนา่ยอาหารสด/แหง้เสือ้ผา้เครือ่งแตง่กาย และรา้นขายปลกีสนิคา้อื่นๆ บนแผงลอย ที่อยูใ่นพืน้ท่ีตลาดและตลาดนดัจะ
ไดร้บัผลกระทบเป็นกลุม่แรกๆ  

ตารางแสดงดัชนีค้าปลกี 

 

 

 

โดยแนวโนม้ธุรกิจคา้ปลีกในปี 2564  คาดการณ์หดตัวสูงในไตรมาสแรก หากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
COVID-19 มีผูต้ิดเชือ้เพิ่มมากขึน้และกระจายตวัออกไปยงัหลายจงัหวดั  อย่างไรก็ตามคาดวา่การแพรร่ะบาดจะสามารถ
ควบคมุไดใ้นระยะสัน้ ประกอบกบัการเริ่มใชว้คัซีนป้องกนัไวรสั COVID-19 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มในไตรมาสแรกปี 2564  การ
ฟ้ืนตวัของธุรกิจคา้ปลกีคาดวา่จะกลบัมาอีกครัง้ช่วงไตรมาส 2  

 

ที่มา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย, ประมวลผลโดยศนูยว์ิจยัธนาคารออมสิน 

ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑใ์นประเทศไทย 

จากรายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑร์ายปีของส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม แสดง

ใหเ้ห็นว่าปริมาณการผลิต และปริมาณการจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกในปี 2563 มีปริมาณรวม 1,370,513 ตนั และ 

973,072 ตัน ตามล าดับ  ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑพ์ลาสติกปรับตัวเพิ่มขึน้ที่รอ้ยละ 4.03 และ 2.10 

ตามล าดบั  เนื่องจากความตอ้งใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกในประเทศเพิ่มมากขึน้ เพื่อสขุลักษณะสว่นบคุคลและป้องกนัการ

ระบาดของเชือ้โควิด-19 ประกอบกบัการสั่งซือ้สินคา้อาหารเพื่อบริโภคที่บา้นเพิ่มจ านวนสงูขึน้มาก บรรจุภณัฑพ์ลาสติก

แบบใชค้รัง้เดียวมีปรมิาณการใชง้านสงูขึน้ ท าใหป้ระเด็นการลดการใชพ้ลาสติกในกลุม่ผูบ้รโิภคลดความส าคญัลงชั่วขณะ  

นอกจากนีต้ั้งแต่ต้นปี 2563 ที่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงในหลายประเทศ ผู้บริโภคมีความต้องการ

อาหารแหง้และอาหารแช่แข็งที่บรรจถุงุพลาสติกเพิ่มมากขึน้ ซึ่งถือเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัของ  การขยายตวัส าหรบับรรจุ

ภณัฑพ์ลาสติก นอกจากนีม้ลูค่าการสง่ออกบรรจุภณัฑพ์ลาสติกเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากปีก่อน ที่รอ้ยละ 0.58 สว่นมลูค่าการ

น าเขา้บรรจภุณัฑพ์ลาสติกปรบัตวัเพิ่มขึน้คอ่นขา้งสงู  เมื่อเทียบกบัปีก่อนที่รอ้ยละ 9.62 

โดยระบวุ่าแนวโนม้ในปี 2564 ปริมาณการผลิตและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑค์าดวา่จะเริ่มขยายตวัไดม้ากขึน้  ภาวะ

เศรษฐกิจน่าจะ เริ่มฟ้ืนตวัจากการคน้พบวคัซีนในการป้องกนัโรคโควิด-19  อย่างไรก็ตาม ความเขม้งวดส าหรบัมาตรการ

ลดใชพ้ลาสติก เช่น ถงุพลาสติก ฟิลม์ห่อแบบต่าง ๆ ฉลาก หลอดดดู และสินคา้ในรูปแบบแบ่งบริโภคขนาดเล็ก (single 

serve) ที่ใช ้บรรจุภณัฑพ์ลาสติก จะเริ่มชดัเจนมากขึน้อีกครัง้ การบริโภคภายในประเทศคาดว่าน่าจะยงัคงทรงตวั ท าให้ 

การขยายตวัของอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑใ์นภาพรวมนา่จะไมข่ยายตวัมากเทา่ที่ควรในปีถดัไป การผลติและจ าหนา่ย บรรจุ
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ภณัฑก์ระดาษน่าจะขยายตวัดีไดท้ี่รอ้ยละ 3.0-5.0  จากการขยายตวัของระบบการคา้ออนไลน ์สว่นบรรจุภณัฑ์ ขวดแกว้

คาดว่าทรงตวัตามการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตวั บรรจุภณัฑก์ระป๋องโลหะคาดว่าจะขยายตวัไดเ้ล็กนอ้ยประมาณ

รอ้ยละ 1.5-2.0  จากความตอ้งอาหารบรรจุกระป๋องเพื่อกักตุนเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ง

น่าจะยงัคงมีรุนแรงทั่วโลกในช่วงตน้ปี 2564 ก่อนที่จะมีการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไดท้ั่วถึง  อย่างไรก็ตามมลูค่าการน าเขา้

บรรจุภณัฑใ์นหมวดต่าง ๆ ยกเวน้ในบรรจุภณัฑข์วดแกว้ คาดว่าจะขยายตวัมากขึน้  ในขณะที่มูลค่าส่งออกมีแนวโนม้

ปรบัตวัลดลง ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑใ์นประเทศควรมองหาทางเลือกใหม่ที่แตกต่าง เช่น บรรจุภณัฑท์ี่ตอบโจทยค์วามตอ้งการ

ดา้นสุขภาพ ความสะดวก ความปลอดภัย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม สรา้ง  ความยืดหยุ่นในปริมาณการ

จ าหนา่ย และมองหาช่องทางการจ าหนา่ยในตลาดตา่งประเทศผา่นระบบการคา้ออนไลนม์ากขึน้ 

ตารางแสดงปริมาณการผลิต การจ าหน่าย มูลค่าการน าเข้าและมูลค่าการส่งออกบรรจุภณัฑร์ายปี 

    2560 2561 2562 2563 

บรรจุภัณฑพ์ลาสตกิ 

ปรมิาณการผลิต (ตนั) 1,470,677 1,420,032 1,317,482 1,370,512 

YoY (รอ้ยละ)  -0.45 -3.44 -7.22 4.03 

ปรมิาณการจ าหน่าย (ตนั) 1,063,747 1,023,842 953,022 973,072 

YoY (รอ้ยละ)  -0.32 -3.75 -6.92 2.10 

มลูคา่น าเขา้ (ลบ) 23,133 25,054 23,292 25,532 

YoY (รอ้ยละ)  13.57 8.30 -7.03 9.62 

มลูคา่สง่ออก (ลบ) 39,639 40,980 39,811 40,042 

YoY (รอ้ยละ) 2.08 3.38 -2.85 0.58 

บรรจุภัณฑก์ระดาษ 

ปรมิาณการผลิต (ตนั) 2,156,719 2,200,799 2,252,445 2,207,528 

YoY (รอ้ยละ) 1.25 2.04 2.35 -1.99 

ปรมิาณการจ าหน่าย (ตนั) 2,153,396 2,200,874 2,234,522 2,192,304 

YoY (รอ้ยละ) 1.19 2.20 1.53 -1.89 

มลูคา่น าเขา้ (ลบ) 4,869 4,963 5,123 6,244 

YoY (รอ้ยละ)  3.81 1.92 3.22 21.88 

มลูคา่สง่ออก (ลบ) 8,293 8,574 8,140 7,521 

YoY (รอ้ยละ) 5.24 3.38 -5.06 -7.60 

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กรมศลุกากร และกระทรวงพาณิชย ์
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อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสติกในประเทศไทย 

จากผลส ารวจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดย Smithers Pira คาดว่าปี 2563-2567 ตลาดบรรจุภัณฑ์

พลาสติกทั่วโลกจะเติบโตเฉลี่ยรอ้ยละ 2.8 ต่อปี คิดเป็นมลูค่า 1.1 ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2567  เพิ่มขึน้จาก 0.9 

ลา้นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ปี 2562  ขณะที่บริษัทวิจยั Markets and Markets คาดว่าปี 2565 มูลค่าตลาดของบรรจุภณัฑ์

พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible packaging) ส าหรบัสินคา้อปุโภคบริโภคจะอยู่ที่ 1.3 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เพิ่มขึน้จาก 

9.7 หมื่นลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ปี 2559  

ฝ่ายวิจัยกรุงศรีคาดว่าปริมาณการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกในประเทศไทยจะเพิ่มขึน้ 1.0% ในปี 2564 จากที่   

หดตวั 1.0-2.0% ปี 2563  โดยอตุสาหกรรมหลายสาขามีแนวโนม้ใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติกเพิ่มขึน้ อาทิ อตุสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่ม (รวมอาหารแช่แข็งและแปรรูปตา่งๆ)  เวชภณัฑแ์ละเครื่องส าอาง ภาคคา้ปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซ์ ขณะที่

การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกห่อหุม้สินคา้เพื่อรกัษาความสะอาด

เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลบวกตอ่กลุม่บรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน อาทิ ถงุพลาสติก กระสอบพลาสติก พลาสติกแผ่น และฟิลม์

พลาสติก อย่างไรก็ตาม นโยบายภาครฐัและกระแสรณรงคใ์หล้ดและเลิกการใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลยีม

แบบใช้ครัง้เดียวทิง้ซึ่งย่อยสลายได้ยาก  รวมถึงการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม        

อาจท าใหค้วามตอ้งการใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดออ่นบางประเภทอาจมีแนวโนม้ชะลอลงบา้ง 

ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพ์ลาสตกิชนิดอ่อน 

จากผลส ารวจของ Forst & Sullivan คาดว่าตลาดของบรรจุภณัฑพ์ลาสติกในประเทศไทย ปี 2567 จะมีมูลค่า

ประมาณ 9.1 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัฯ หรอืประมาณ 273 พนัลา้นบาท เพิ่มขึน้จากขนาด 189 พนัลา้นบาทในปี 2561 ซึง่ใน

จ านวนนีเ้ป็นสัดส่วนของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนอยู่ประมาณรอ้ยละ  50-53  ส  าหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชนิดอ่อน เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความสะดวกในการใช้งาน ราคาประหยัด และ

ความสามารถในการถนอมผลิตภณัฑท์ี่บรรจุ  ปัจจุบนัรูปแบบการใชชี้วิตที่มีความห่วงใยเรื่องสขุภาพมากขึน้ เพิ่มความ

ตอ้งการบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนขนาดเล็ก เพื่อน าไปบรรจุผลิตภณัฑอ์าหารไดห้ลายหลายยิ่งขึน้ ขณะที่ความคุม้คา่

และต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน สร้างความต้องการน าไปใช้กับผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาบ้าน  

(Home Care) (ที่มา: Euromonitor)  อยา่งไรก็ตามการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 เพิ่มความตอ้งการใชบ้รรจภุณัฑ์

พลาสติกชนิดออ่น ในรูปแบบตา่งๆ มากขึน้ โดยเฉพาะทางดา้นอาหารและเครือ่งดื่ม และดา้นเครือ่งมือแพทย  ์
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ภาวะการแข่งขัน 

จากฐานขอ้มลูกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตลาดบรรจุภณัฑพ์ลาสติกมีผูป้ระกอบการรวมทัง้สิน้ 

1,296 ราย ประกอบดว้ย ผูผ้ลติขนาดเลก็ 1,000 ราย ขนาดกลาง 201 ราย และขนาดใหญ่ 95 ราย หากเปรยีบเทียบในเชิง

ของสว่นแบ่งการตลาดซึ่งค านวณจากรายไดร้วมในปี 2560 ผูผ้ลิตขนาดเล็กและขนาดกลางมีสว่นแบ่งการตลาดรวมกัน

รอ้ยละ 33.14 และผูผ้ลติขนาดใหญ่มีสว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 66.86  

ตารางแสดงสัดส่วนผู้ผลิตในตลาดบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

ขนาดของผู้ผลิต 
จ านวน  
(ราย) 

รายได้รวม  
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ  
(ล้านบาท) 

ส่วนแบ่งการตลาด  
(ร้อยละ) 

ผูผ้ลิตขนาดเล็ก 1,000 14,357.87 (113.46) 7.53 
ผูผ้ลิตขนาดกลาง 201 48,858.54 1,654.23 25.61 
ผูผ้ลิตขนาดใหญ่ 95 127,536.50 7,268.97 66.86 

รวม 1,296 190,752.91 8,809.74 100.00 

ที่มา : ฐานขอ้มลูกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

หมายเหต ุ: 1)   หลกัเกณฑก์ารคดิขนาดของธุรกิจ ดงันี ้
  1.1)   กลุม่ธุรกิจขนาดเลก็ หมายถึง นิตบิคุคลท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 100 ลา้นบาท 
  1.2)   กลุม่ธุรกิจขนาดกลาง หมายถึง นิตบิคุคลท่ีมีรายไดม้ากกว่า 100 ลา้นบาท แตไ่ม่เกิน 500 ลา้นบาท 
  1.3)   กลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ หมายถงึ นิตบิคุคลท่ีมีรายไดม้ากกว่า 500 ลา้นบาท 

 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพ์ลาสติกถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากบรรจุภัณฑม์ีหลากหลาย

ประเภทและมีผูผ้ลิตทัง้รายเล็ก และรายใหญ่จ านวนมากท าใหล้กูคา้มีทางเลือกและมีสินคา้ทดแทนเป็นจ านวนมาก ซึ่ง 

บรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดออ่นเป็นหนึง่ผลิตภณัฑใ์นอตุสาหกรรมประเภทนี ้อยา่งไรก็ตาม ผูผ้ลติในแตล่ะกลุม่จะมีกลุม่ลกูคา้ที่

แตกตา่งกนัไป   โดยหากเป็นผูผ้ลติรายเลก็จะมุง่เนน้กลยทุธด์า้นราคามากกวา่คณุภาพ  ในขณะที่ผูผ้ลติขนาดกลางถึงใหญ่จะ

เนน้การผลิตสินคา้ ใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน ดงันัน้ การแข่งขนัในธุรกิจจึงเกิดขึน้เฉพาะในกลุ่มผูผ้ลิตที่เป็นผูป้ระกอบการ 

ที่มุง่เนน้กลุม่ลกูคา้เดียวกนั ซึง่ตามนิยามของส านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม บรษัิท จดัอยูใ่นกลุม่ผูผ้ลิต

ขนาดใหญ่ ซึง่บรษัิทสามารถผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนที่มีคณุภาพ สนิคา้ของบรษัิท ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระดบั

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) ซึ่งเป็นการรบัรองจรรยาบรรณในการ

ประกอบธุรกิจดา้นแรงงาน  ซึ่งเป็นขอ้ก าหนดของผูป้ระกอบการ ที่เป็นบริษัทขา้มชาติ นอกจากนี ้เครื่องจกัรที่ใชใ้นการผลิต

ของบรษัิท น าเขา้จากตา่งประเทศ เช่น ไตห้วนั อิตาล ีจีน เป็นตน้ และใชร้ะบบการพิมพแ์บบโรโตกราเวียร ์(Rotogravure) พิมพ์

ไดส้งูสดุ 10 สี ท าใหบ้รรจุภณัฑท์ี่ผลิตไดม้ีความสวยงาม โดยกลุม่ลกูคา้ของบริษัท เป็นผูผ้ลิตสินคา้อปุโภคและสินคา้บริโภค

รายใหญ่ของประเทศ จึงใหค้วามส าคญักบัการคดัเลือกผูผ้ลิตบรรจุภณัฑอ์ย่างมาก  เนื่องจากบรรจุภณัฑถื์อเป็นสว่นส าคญั

อีกปัจจยัหนึ่งที่จะช่วยสรา้งความแตกต่างและโดดเด่นของผลิตภณัฑข์องลกูคา้ ยิ่งไปกว่านัน้ บริษัท ยงัมุ่งเนน้การใหบ้ริการ 
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ทัง้ก่อนและหลงัการขายอย่างใกลชิ้ดและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของบริษัท กับผูผ้ลิตรายอื่นๆ ทัง้นี ้

คูแ่ขง่ที่ส  าคญั ที่อยูใ่นตลาดเดียวกนักบับรษัิท ไดแ้ก่ กลุม่บรษัิทแอมคอร ์บรษัิท ฮทูามากิ (ประเทศไทย) จ ากดั  บรษัิท ฟจิู เอซ 

จ ากัด บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิง้ จ ากัด บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จ ากัด บริษัท ฟิลม์มาสเตอร ์จ ากัด และบริษัท พริน้ท ์

มาสเตอร ์จ ากดั  

ตารางแสดงรายได้จากการขายและบริการของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ 

ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
ชื่อบริษัท ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. กลุม่บรษัิทแอมคอร์1), 2) 5,534.21 5,585.08 5,524.47 6,094.09 
2. บรษัิท ฮทูามากิ (ประเทศไทย) จ  ากดั 4,148.09 4,487.79 4,499.55 4,625.47 
3. บรษัิท ฟจูิ เอซ จ ากดั3) 4,187.64 4,394.27 4,567.68 4,077.44 
4. บรษัิท ไดอิชิแพคเกจจิง้ จ  ากดั 1,859.29 2,025.39 2,030.13 2,203.59 
5. บรษัิท พรแีพค ประเทศไทย จ ากดั 1,703.90 1,951.01 1,981.67 2,108.90 
6. บรษัิท ฟิลม์มาสเตอร ์จ  ากดั 1,461.47 1,514.85 1,422.81 1,512.59 
7. บริษัท สตารเ์ฟล็กซ ์จ ากัด (มหาชน) 1,170.40 1,337.87 1,361.18 1,255.64 
8. บรษัิท พริน้ท ์มาสเตอร ์จ ากดั 1,313.20 1,203.81 1,432.59 1,233.61 

บรษัิทอ่ืนที่ประกอบธุรกิจบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดออ่นจ านวน 13 ราย 7,257.80 7,252.97 7,351.66 7,993.27 
รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิารของผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม 
บรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดออ่น 

28,636.01 29,753.05 24,647.28 31,104.60 

ที่มา : ขอ้มลูผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนไดม้าจากบรษัิท ในขณะที่ขอ้มลูรายไดจ้ากการขายและบรกิารเป็นขอ้มลู 
 จากบิสซิเนสออนไลน ์
หมายเหต ุ: 1)    กลุม่บรษัิทแอมคอร ์ประกอบดว้ย บรษัิท แอมคอร ์เฟล็กซิเบิล้ กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), บรษัิท แอมคอร ์เฟล็กซิเบิล้    

 ชลบรุ ีจ  ากดั, บรษัิท แอมคอร ์เฟล็กซิเบิล้ เพชรบรุ ีจ  ากดั และบรษัิท แอมคอร ์เฟล็กซิเบิล้ ระยอง จ ากดั 
2)    รอบระยะเวลาบญัชีเริม่ตน้วนัที่ 1 กรกฎาคม และสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 
3)    รอบระยะเวลาบญัชีเริม่ตน้วนัที่ 1 เมษายน และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 

การจัดหาผลิตภัณฑ ์

การผลิต 

ปัจจุบันโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่  189/48-49 หมู่ที่  3 ต าบลบางเพรียง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  

บนเนือ้ที่รวม 18 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา บรรจุภัณฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนที่ผลิตทัง้หมดเป็นการผลิตตามค าสั่งซือ้ของลกูคา้ 

เครื่องจกัรที่ใชใ้นการผลิตเป็นเครื่องที่น  าเขา้จากต่างประเทศ เช่น ไตห้วนั อิตาลี จีน เป็นตน้ โดยบริษัทฯ ใชร้ะบบการพิมพ์

แบบโรโตกราเวียร ์(Rotogravure) พิมพไ์ดสู้งสุด 10 สี ซึ่งเป็นกรรมวิธีการพิมพแ์บบแม่พิมพร์่องลึก ส่วนที่เป็นภาพหรือ

ลายเสน้ที่พิมพจ์ะถกูกดัเจาะเป็นหลมุเลก็ๆ ซึง่เป็นสว่นที่เก็บหมึกส าหรบัที่จะพิมพล์งบนฟิลม์ สว่นบรเิวณที่ไมใ่ช่ภาพจะเป็น



                                                                                                          บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                               22 

 

ผิวเรยีบ การพิมพร์ะบบกราเวียรน์ีเ้ป็นระบบที่สามารถเก็บรายละเอียดของภาพพิมพไ์ดอ้ยา่งดีเยี่ยมท าใหภ้าพพิมพด์สูวยงาม

เป็นธรรมชาติ การท างานควบคมุระบบการจบัต าแหน่งมารค์ของภาพดว้ยคอมพิวเตอร ์ท าใหส้ามารถพิมพง์านไดร้วดเร็ว

และมีความแม่นย าสูง โดยคอมพิวเตอรจ์ะจับต าแหน่งของภาพแบบอัตโนมัติ และมีกลอ้งตรวจจับของเสียในระหว่าง

กระบวนการพิมพ ์ระบบดงักลา่วจะช่วยลดความสญูเสยีจากกระบวนการผลติและควบคมุคณุภาพไดด้ีและมีประสทิธิภาพ

มากขึน้นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดข้ยายก าลงัการผลิตเพื่อรองรบัการเติบโตในอนาคต โดยไดเ้ช่าพืน้ที่อาคารโรงงานและ

ส านกังาน ซึ่งตัง้อยูเ่ลขที่ 470/3-4 หมู่ 5 ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ พืน้ที่ใชส้อย

รวม 5,300 ตารางเมตร จากบริษัท เอ็น.เอส.พี.เค จ ากดั และซือ้เครื่องจกัรที่ใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน 

รวมถึงอปุกรณต์่างๆ จากบริษัท โฮลี่ พลาส จ ากดั ประกอบดว้ย เครื่องพิมพ ์เครื่องเคลือบ Dry Lamination เครื่องผา่มว้น 

และเครือ่งกรอ  

ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิต  

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ก าลงัการผลิตเต็มที่  (ลา้นเมตร) 131.82 184.44 207.81 207.81 
ปรมิาณการผลิตจรงิ  (ลา้นเมตร) 120.23 137.38 144.78 155.93 
อตัราการใชก้ าลงัการผลิต                     (รอ้ยละ) 91.21 74.48 69.67 74.95 

ก าลงัการผลิตเต็มที่ ค านวณจากประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกัร (Overall Equipment Efficiency : OEE) ของเครื่องพิมพ ์

ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยสูงสุด (Maximum Average) ของ 3 ปัจจัยหลกั ประกอบดว้ย อัตราเดินเครื่อง (Availability) 

ประสิทธิภาพเดินเครื่อง (Performance Efficiency) และอตัราคณุภาพ (Quality Rate) โดยจ านวนชั่วโมงท างานอยู่ที่วนัละ 

22 ชั่วโมง และจ านวนวนัท างานเฉลีย่อยู่ที่ 26 วนัตอ่เดือน บรษัิทฯ ไดล้งทนุซือ้เครื่องพิมพเ์พิ่มจ านวน 1 เครือ่ง โดยติดตัง้แลว้

เสรจ็ในเดือนธนัวาคม 2563 ซึง่คาดวา่จะท าใหก้ าลงัการผลติเต็มที่เพิ่มขึน้ในปี 2564 เป็นจ านวน 267.81 ลา้นเมตรตอ่ปี  

การจัดหาวัตถุดบิ 

ในการจดัหาวตัถดุิบที่ใชใ้นการผลติสนิคา้ของบรษัิท นัน้ จะพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ ดงันี  ้

1. คุณภาพของวัตถุดิบ 

จากการที่บริษัท ใหค้วามส าคญักับคุณภาพของผลิตภณัฑ ์จึงมุ่งเนน้การสั่งซือ้วตัถุดิบที่มีคุณภาพจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ัด

จ าหน่ายที่มีศักยภาพและความสามารถที่จะจัดส่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนและตรงตาม

ก าหนดเวลาที่ตอ้งการ โดยบริษัท มีการจดัท ารายช่ือผู้ผลิตและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดุิบ (Approved Vendor List) เพื่อ

ใชใ้นการกลั่นกรองผูผ้ลติและผูจ้ดัจ าหนา่ยที่มีคณุภาพ ทัง้นี ้บรษัิท จะมีกระบวนการในการตรวจสอบคณุภาพของวตัถดุิบ

รวมทัง้เยี่ยมชมและตรวจสอบโรงงานของผูผ้ลิตรายใหม่ก่อนที่จะอนมุตัิใหเ้ป็นผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายของบริษัท ซึ่ง

บริษัทจะท าการทบทวนผลการประเมินทุก 6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณภาพและประวตัิการส่งมอบวตัถุดิบเป็นหลกั 
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นอกจากนี ้แผนกตรวจสอบคณุภาพ (QA) จะท าการสุม่ตรวจสอบวตัถดุิบทกุครัง้ที่ผูผ้ลติและ/หรือผูจ้ดัจ าหนา่ยน าวตัถดุิบ

มาสง่ เพื่อใหม้ั่นใจในคณุภาพของวตัถดุิบที่จะน ามาใชใ้นการะบวนการผลติสนิคา้ของบรษัิท 

2. ระยะเวลาในการส่งมอบวัตถุดิบ 

การซือ้วตัถดุิบในประเทศจะมีระยะเวลาในการสง่มอบวตัถดุิบประมาณ 20-30 วนั ขึน้อยูก่บัประเภทวตัถดุิบ ในขณะท่ีการ

สั่งซือ้วตัถดุิบจากต่างประเทศมีระยะเวลาในการสง่มอบวตัถดุิบประมาณ 45-90 วนั เนื่องจากตอ้งเผ่ือระยะเวลาขนสง่ซึง่

ขึน้อยูก่บัประเทศที่สั่งซือ้  

3. ราคาและแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งฟิลม์ซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑข์องบริษัท ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงตามราคาน า้มนั

ในตลาดโลก ดงันัน้ ในการสั่งซือ้วตัถดุิบแตล่ะครัง้ บรษัิท จะตอ้งพิจารณาปรมิาณวตัถดุิบที่จะสั่งซือ้ ประกอบกบัระยะเวลา

ที่จะสั่งซือ้ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม โดยบริษัท จะมีการติดตามความเคลื่อนไหวและแนวโนม้ราคาวตัถดุิบอย่างใกลชิ้ด

เพื่อท่ีจะสามารถบรหิารตน้ทนุวตัถดุิบไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. การไม่พึ่งพิงผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายรายใดรายหน่ึงหรือน้อยราย 

 บรษัิทมีนโยบายการจดัหาวตัถดุบิหลกัไดแ้ก่ ฟิลม์ หมกึ กาว จากผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยวตัถดุิบอยา่งนอ้ย 

จ านวน 2 ราย เพื่อลดความเสีย่งจากการพึง่พงิผูผ้ลติและ/หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยรายใดรายหนึง่ อีกทัง้ยงัชว่ยเพิ่มอ านาจตอ่รอง

กบัผูผ้ลติและ/ หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยในดา้นของราคาและระยะเวลาการสง่มอบวตัถดุิบ 

ตารางแสดงสัดส่วนการซือ้วัตถุดิบจากในประเทศและต่างประเทศ 

การซือ้วัตถุดิบ  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ซือ้วตัถดุิบในประเทศ  74.95 79.64 64.69 

ซือ้วตัถดุิบตา่งประเทศ  25.05 20.36 35.31 

รวมซือ้วัตถุดิบ  100.00 100.00 100.00 

รายละเอียดหลักของวัตถุดบิทีส่ าคัญของบริษัทฯ มีดังนี ้

1. ฟิลม์ (Film) 

ฟิลม์ถือเป็นวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตทัง้ในกระบวนการพิมพ ์ (Printing) และเคลือบ (Lamination) คิดเป็นสดัสว่นรอ้ย

ละ 76.94  รอ้ยละ 68.17 และรอ้ยละ 61.54 ของมลูค่าการซือ้วตัถดุิบรวมในปี 2561-2563 ตามล าดบั บริษัท สั่งซือ้ฟิลม์

จากผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ าหน่ายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ขึน้อยู่กบัประเภทของฟิลม์ที่จะน ามาใชใ้นการผลิตซึง่จะแตกตา่ง

กนัตามคณุสมบตัิ (Specification) และวตัถปุระสงคใ์นการใชง้าน โดยบริษัท ไดร้ว่มกบัผูผ้ลิตแตล่ะรายในการพฒันาสตูร
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ฟิลม์ขึน้มากกวา่ 40 สตูร เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกตา่งกนัของลกูคา้แตล่ะราย ปัจจบุนั ฟิลม์ที่ใชใ้นการผลติบรรจุ

ภณัฑพ์ลาสติกชนิดออ่นของบรษัิท สามารถแบง่ออกเป็นกลุม่ตามคณุสมบตัิของฟิลม์ได ้3 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ฟิลม์ที่รองรบัการพิมพ ์ (Printability) เนือ้ฟิลม์ประเภทนีจ้ะสามารถซึมซับสีไดด้ี ใหส้ีสนัที่สวยงาม  
เมื่อมีการพิมพแ์ลว้หมึกพิมพจ์ะไม่เลอะออกจากแบบแม่พิมพ ์ฟิลม์ประเภทนี ้ไดแ้ก่  OPA, PET และ 
OPP  

1.2 ฟิล์มที่มีคุณสมบัติปกป้องบรรจุภัณฑ์ภายในจากปัจจัยต่างๆ (Barrier) เนือ้ฟิล์มประเภทนีจ้ะมี
คณุสมบตัิเดน่ในการปอ้งกนัแสงแดด ความชืน้ และอากาศเขา้สูบ่รรจภุณัฑ ์ซึง่จะช่วยในการถนอมและ
รกัษาคณุภาพของผลติภณัฑท์ี่อยูใ่นบรรจภุณัฑ ์ฟิลม์ประเภทนี ้ไดแ้ก่ MPET และอลมูิเนียมฟอยล ์

1.3 ฟิลม์ที่ใชปิ้ดผนึกขึน้รูป (Sealant) ซึ่งเป็นฟิลม์ประเภทที่บริษัท มีการใชม้ากที่สดุ โดยลกัษณะของเนือ้
ฟิลม์ประเภทนีจ้ะมีคุณสมบัติเด่นที่มีจุดหลอมเหลวต ่า เมื่อเนือ้ฟิลม์ถูกความรอ้นที่ระดบั 100-200 
องศาเซลเซียส จะสามารถละลายติดกันไดง้่ายและปิดผนึกขึน้รูปไดด้ี โดยเนือ้ฟิลม์ที่มีคุณสมบัติ
ดงักลา่วมกัจะถกูใชเ้ป็นฟิลม์ชัน้ในสดุที่จะสมัผสักบัผลิตภณัฑท์ี่อยูภ่ายในบรรจุภณัฑจ์ึงตอ้งเป็นฟิลม์
ประเภท Food Grade หรือฟิลม์ที่สามารถสมัผสักบัอาหารไดโ้ดยตรง ไดแ้ก่ LLDPE, WLLDPE, CPP, 
MCPP และ MOPP  

2. หมึกพิมพ ์(Ink) 

บริษัทฯ สั่งซือ้หมึกพิมพท์ัง้หมดจากผูผ้ลิตและจดัจ าหนา่ยหลกัในประเทศจ านวน 6-8 ราย ทัง้นี ้คณุสมบตัิ ของหมึกพิมพ์

ของผูผ้ลิตแต่ละรายจะแตกต่างกนั เช่น ความหนืด, ความละเอียดของเม็ดสี, การเกาะติด เป็นตน้ ดงันัน้ ในการพิจารณา

เลือกซือ้หมึกพิมพจ์ากผูผ้ลิตใดๆ บริษัท จะค านึงถึงระดับความหนืดที่เหมาะสมกับฟิลม์ที่จะใช้ผลิตและคุณสมบตัิที่

ตอ้งการในชิน้งานนัน้ๆ เพื่อใหส้นิคา้ที่ผลติไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

3. กาว (Adhesive) 

กาวเ ป็นวัตถุดิบที่ ใช้ในการประสานระหว่างชั้น ฟิล์มในกระบวนการเคลือบ (Laminate) บริ ษัท สั่ งซื ้อกาว 

จากผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายในประเทศจ านวน 7-10 ราย โดยผูผ้ลิตแต่ละรายสามารถจดัหากาวที่มีคณุสมบตัิใกลเ้คียงกนั 

 และอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีบรษัิท ยอมรบัได ้

4. ตัวท าละลาย (Solvent) 

ตวัท าละลาย (Solvent) เป็นสารเคมีที่น  ามาผสมกับหมึกพิมพเ์พื่อใหห้มึกพิมพม์ีระดบัความหนืดตามที่ตอ้งการ ตวัท า

ละลายที่บรษัิท ใช ้เช่น Ethyl Acetate, Toluene, IPA เป็นตน้ ปัจจบุนั บรษัิท สั่งซือ้ตวัท าละลายจากผูผ้ลติและจดัจ าหนา่ย

หลกัในประเทศจ านวน 6-7 ราย นอกเหนือจากวตัถดุิบหลกัตามที่กลา่วขา้งตน้ แม่พิมพ์ (Cylinder) ถือเป็นอปุกรณท์ี่ใชใ้น

การผลิตที่มีผลต่อคณุภาพงานพิมพอ์ยา่งมาก โดยแผนกพฒันาภาพพิมพ ์(Image) จะน าไฟลแ์บบพิมพท์ี่ไดร้บัจากลกูคา้

มาท าการจดักลุม่สแีละแยกกลุม่สอีอกเป็นชัน้ๆ ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เมื่อน าแตล่ะชัน้มาประกอบกนัจะท าใหไ้ดภ้าพ
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พิมพบ์นบรรจุภณัฑต์ามแบบที่ลกูคา้ก าหนด โดยแบบพิมพท์ี่ไดจ้ากการจัดชัน้สีดงักลา่วจะถกูน าไปเป็นแบบในการผลิต

แม่พิมพ ์ซึ่งบริษัท จะจา้งผูผ้ลิตแม่พิมพจ์ากภายนอกในการผลิตแม่พิมพใ์หแ้ก่บริษัท ปัจจุบนั บริษัทสั่งผลิตแม่พิมพจ์าก

ผูผ้ลติจ านวน 7 ราย โดยจะพิจารณาจากระยะเวลาในการจดัสง่และราคาเป็นหลกั 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

กระบวนการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนของบริษัทฯ จะมีขยะปนเป้ือนสารเคมี ไดแ้ก่ หมึกพิมพ ์กาว และตวัท า

ละลาย ที่เกิดจากการใชต้วัท าละลายในการลา้งท าความสะอาดหมึกพิมพแ์ละกาวออกจากวสัดอุปุกรณต์่างๆ โดยจะน า

ของเสียดงักลา่วไปผ่านกระบวนการกลั่น ซึ่งจะท าใหไ้ดส้ารละลายที่อยูใ่นรูปของเหลวและกาก โดยสารละลายที่อยู่ในรูป

ของเหลว บริษัทฯ จะน ากลบัไปใช้ในการท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และสารละลายที่อยู่ในรูปกาก 

ปัจจุบนั บริษัทฯ ว่าจา้งบริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากัด (มหาชน) เพื่อน ากากดงักล่าวไปท าลายดว้ยกระบวนการที่

ถกูตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัจดัใหม้ีการตรวจสอบสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมทกุปี โดยวา่จา้งบรษัิท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั เขา้มาตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้มในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก่ การตรวจวดัคณุภาพอากาศ การตรวจวดัปริมาณสารเจือ

ปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง การตรวจวัดความเขม้ขน้ของแสง การตรวจสอบความดังของเสียง รวมถึงการ

ตรวจสอบระดบัความรอ้นในสถานประกอบการ พบว่าผลการตรวจวดัในทุกประเด็นมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด  
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ปัจจัยความเส่ียงและการจัดการ 

1.  ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (Covid-19)  

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา หรอืโควิด-19 ตัง้แตป่ลายปี 2562 จนถึงปัจจบุนั 

บริษัทเตรียมความพรอ้มในดา้นต่างๆ รวมถึงเพิ่มความเขม้ขน้ในการด าเนินการตามมาตรการของบริษัท เช่น การบริหาร

สภาพคลอ่ง มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของพนกังานและจากบคุคลภายนอก รวมถึงด าเนินการซอ้มเหตกุารณจ์ าลอง

ตามแผนบริหารความต่อเนื่องจากธุรกิจ (Business Continuity Plan) ซึ่งไดจ้ าลองทัง้เหตกุารณป์กติไปจนถึงเหตกุารณท์ี่

เลวรา้ยที่สดุ โดยไดส้ื่อสารไปยงัคูค่า้ของบริษัท และไดจ้ดัท าแผนการบริหารวตัถดุิบ แผนการจดัหาซพัพลายเออรท์ี่รองรบั

การผลิตในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงปรบัปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององคก์ร (Business Continuity Plan) ให้

สอดคลอ้งกบัสถานกาณณปั์จจบุนั เพื่อใหส้ามารถรบัมือกบัภาวะวิกฤติทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวใหด้ียิ่งขึน้ตอ่ไป 

2.  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

บรษัิทขยายตลาดใหค้รอบคลมุฐานลกูคา้ที่กวา้งขึน้ ทัง้ในสว่นบรรจภุณัฑส์  าหรบัสนิคา้อปุโภคและบรโิภค ดว้ย

การเจาะตลาดส าหรบัสินคา้ใหม่ๆ เช่น อปุกรณท์างการแพทย ์เป็นตน้ รวมถึงการขยายตลาดไปยงักลุม่บรรจภุณัฑส์  าหรบั

สินคา้บริโภคเพิ่มขึน้ โดยบริษัทมีการเพิ่มทีมการตลาดใหม่ เพื่อรบัผิดชอบลกูคา้ที่เป็นผูป้ระกอบการในกลุม่สินคา้บริโภค

เป็นหลัก เพื่อที่จะสามารถติดตามดูแลและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างใกลชิ้ดและต่อเนื่อง นอกจากนี ้บริษัทยังให้

ความส าคญัในการพฒันาบรรจภุณัฑรู์ปแบบใหม่ๆ  เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชง้านของลกูคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายไมว่า่

จะเป็น Shrink Film, Retort Pouch, Spout Pouch เป็นตน้ ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัท สามารถขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มลกูคา้

ใหม่ๆ  ไดเ้พิ่มขึน้อีกดว้ย   

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก 

ในปี 2563 ระดบัราคาน า้มนัดิบในตลาดโลกมีความผนัผวนสงู ซึ่งระดบัราคาของน า้มนัดิบมีความผนัผวน

ปรบัขึน้ลงตามก าลงัการผลติ จากความผนัผวนของระดบัราคาน า้มนัดิบและเม็ดพลาสติก สง่ผลใหฟิ้ลม์มีราคาคอ่นขา้งผนั

ผวนตามไปด้วย ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในการซือ้วัตถุดิบโดยตรงจากผู้ผลิต ท าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต  

มีอ านาจในการต่อรองราคาและสามารถติดตามสถานการณแ์นวโนม้ราคาไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ่งปัจจุบนับริษัทสามารถส ารอง

วตัถดุิบที่ส  าคญัเพียงพอตอ่การผลติ ซึง่ถือเป็นการบรหิารตน้ทนุในการสั่งซือ้วตัถดุิบไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

4. ความเสี่ยงจากการมีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับสูง 

บริษัทมีนโยบายควบคุมดูแลการบริหารจัดการสินคา้คงเหลือทัง้ในส่วนของวตัถุดิบ งานระหว่างท า และ

สินคา้ส าเร็จรูปใหส้อดคลอ้งกบัแผนการขายประจ าปี โดยมีการจดัท ารายงานวิเคราะหอ์ายสุินคา้คงเหลือและรายงานการ

เคลื่อนไหวของสินคา้ส าเร็จรูปทกุสิน้เดือน เพื่อรายงานใหผู้บ้ริหารที่เก่ียวขอ้ง เพื่อวิเคราะหแ์ละวางแผนในการด าเนินการ
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จัดจ าหน่ายสินคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและความลา้สมยัของสินคา้ นอกจากนีย้งัมีการจัดท า

ระบบ Dashboard เพื่อเป็นเครื่องมือใหผู้บ้ริหารสามารถดขูอ้มลูปริมาณสินคา้คงคลงัแบบ  Real time ซึ่งช่วยใหผู้บ้ริหาร

สามารถวิเคราะหข์อ้มูลรวมถึงตดัสินใจและวางแผนการด าเนินการต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว ส าหรบัการจัดซือ้วตัถุดิบนัน้ 

แผนกวางแผนและแผนกคลงัสินคา้จะพิจารณาจากวตัถดุิบท่ีมีอยูใ่นคลงัสนิคา้ประกอบกบัความตอ้งการใชง้านตามค าสั่ง

ซือ้ของลูกคา้ หากปริมาณวัตถุดิบคงเหลือนอ้ยกว่าขัน้ต ่าที่บริษัทก าหนดไว ้จึงจะสั่งซือ้เพื่อรกัษาปริมาณวัตถุดิบให้

เพียงพอตอ่การผลิต จากการด าเนินการดงักลา่วของบริษัทสง่ผลใหบ้ริษัท สามารถควบคมุปริมาณสินคา้คงเหลือไดอ้ยา่ง

เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

5.  ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารต าแหน่งที่ส าคัญ 

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนขึน้ เพื่อ ด าเนินการสรรหา พิจารณา

ค่าตอบแทน และคัดกรองบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับ  

กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมั่นใจไดว้่าบุคคลที่จะเขา้มาเป็นกรรมการ และผูบ้ริหารระดับสูงเป็นผูท้ี่มี

ความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณท์ี่เหมาะสม นอกจากนีม้ีการจัดใหม้ีกระบวนการดา้นการบริหารงานบุคคล

ส าหรบัต าแหน่งงานส าคญัของบริษัท ตามนโยบายส่งเสริมพฒันาบุคลากรใหม้ีคณุภาพ มีทกัษะ ความช านาญ เพื่อให้

พนักงานมีทักษะที่หลากหลาย เหมาะสมต่อการสืบทอดต าแหน่งที่ส  าคัญของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทมีระบบการ

ประเมินผลงาน และค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาสวสัดิการที่เหมาะสมเพื่อสรา้งแรงจูงใจใหพ้นกังานท างานกบับรษัิท

อยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว 

6. ความเสี่ยงจากการพึง่พิงแรงงานที่มีฝีมือ 

การผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนตอ้งอาศยัแรงงานฝีมือที่มีทกัษะและความช านาญในการผลิตสูง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะหแ์ละจัดล าดบัชัน้สีของแม่สี การผสมสีใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ รวมถึงการ

ควบคมุเครือ่งจกัรในกระบวนการพิมพฟิ์ลม์ ซึง่เป็นขัน้ตอนการผลติที่จะสง่ผลตอ่ความสวยงามของภาพพิมพบ์นฟิลม์ หาก

บริษัทขาดแรงงานท่ีมีฝีมือในการผลติ การพฒันาทกัษะและความช านาญดงักลา่วตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝน และสว่นใหญ่

จะเป็นการฝึกฝนจากการปฏิบตัิงานจรงิ (On the Job Training)  

บริษัทจัดใหม้ีแผนพฒันา Supervision/ IDP/ Succession Plan ซึ่งเป็นแผนการพฒันาดา้นบุคคล เพื่ออบรม

และฝึกฝนพนกังานอย่างต่อเนื่อง สง่เสริมใหพ้นกังานมีทกัษะและความสามารถในระดบัสงู และมีความเจริญกา้วหนา้และ

สามารถเติบโตไปในองคก์รไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง ประกอบกบับริษัทยงัมีการจดัระบบสวสัดิการที่ดี โดยมีเป้าหมายที่ชดัเจนเพื่อจงู

ใจใหพ้นกังานท างานกบับรษัิทอยา่งต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนีบ้รษัิทมีการจดัท าคูม่ือการปฏิบตัิงาน และมีนโยบายที่จะใช้

เครื่องจกัรเขา้มามีสว่นช่วยในการรกัษามาตรฐานของผลิตภณัฑม์ากขึน้ ไดแ้ก่ เครื่องผสมสี (Ink Dispensing) ท าใหข้ัน้ตอนการ

ผสมสไีดส้ทีี่ชดัเจน รวดเรว็ แมน่ย าตามสทีี่ลกูคา้ตอ้งการ และลดการพึง่พิงทกัษะและฝีมือของบคุลากรลงไดใ้นระดบัหนึง่  
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7. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บรษัิทมีนโยบายในการก าหนดราคาสินคา้โดยค านงึถึงความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่จะ

ท าใหบ้ริษัทสามารถก าหนดราคาขายสินคา้ไดอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัตน้ทนุของสินคา้ไดใ้นระดบัหนึ่ง นอกจากนี ้

บริษัทจะมีการติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกลชิ้ดและจะพิจารณา

ปอ้งกนัความเสีย่งดว้ยการซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ (Forward Contract) ตามสถานการณแ์ละความ 

8. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน 

บริษัทใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑรู์ปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้อย่างต่อเนื่องและทนัต่อเหตกุารณเ์ปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึน้ โดยจะท างานรว่มกนัระหว่างหน่วยงาน

ตา่งๆ ไดแ้ก่ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ ์ฝ่ายผลติ ฝ่ายจดัซือ้ และฝ่ายประกนัคณุภาพ รวมถึงคู่

คา้ที่เป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบหลกั โดยฝ่ายขายและการตลาดจะรบัโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้รวมถึงติดตามแนวโนม้ของ

ตลาดอย่างใกลชิ้ด เพื่อใหฝ่้ายงานที่เก่ียวขอ้งเตรียมพรอ้มในการศกึษาและพฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ดต้ามความตอ้งการของ

ลกูคา้หรอืตลาดที่เปลีย่นแปลงไป นอกจากนี ้บรษัิทยงัมุง่เนน้การใหบ้รกิารท่ีรวดเรว็และใกลชิ้ดกบัลกูคา้ โดยมีการติดตาม

ความพงึพอใจของลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ และมีการจดัประชมุเพื่อรว่มวางแผนกบัลกูคา้เจา้หลกัเป็นประจ า ทัง้นี ้เพื่อแกไ้ข

ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ และเตรียมพรอ้มวางแผนการผลิต รวมทัง้ปรบักลยทุธท์างธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัภาวะการแข่งขนัใน

ตลาดที่อาจเปลีย่นแปลงไปไดอ้ยา่งทนัการณ ์

9. ความเสี่ยงจากมาตรการจากภาครัฐเกี่ยวกับบรรจุภณัฑพ์ลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการตระหนกัและใหค้วามส าคญัในเรือ่งปัญหาสิง่แวดลอ้ม และรองรบัพฤติกรรมของทัง้ผูผ้ลติสนิคา้และ

ผูบ้ริโภคสินคา้ที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม ฝ่ายวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษัทก าลงัพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆที่เป็นมิตรกับ

สิง่แวดลอ้ม ทัง้ประเภทท่ีสามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ และที่เป็นวตัถดุิบประเภทเดียวกนัซึง่สามารถน าไปรไีซเคิลได ้

และไดเ้ตรยีมพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว โดยการรว่มใหท้นุกบัคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

เพื่อสนบัสนุนการวิจัยและพฒันาบรรจุภณัฑท์ี่สามารถย่อยสลายได ้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความพรอ้มในการพฒันาบรรจุ

ภณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อนใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้และสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นสิ่งแวดลอ้มของภาครฐัอยา่ง

ตอ่เนื่อง 
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การวิจัยและพัฒนา 

 บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัของการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม้ีคณุภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกคา้ไดอ้ย่างหลากหลายโดยสามารถบริหารตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนส าคญัที่จะสรา้งความ
แตกต่างและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัของบริษัท ทัง้นีก้ารวิจัยและพฒันาของบริษัท ประกอบการการวิจยัและพฒันาที่
ด  าเนินการโดยฝ่ายนวตักรรมและวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัท และวิจยัรว่มกบัหน่วยงานภายนอก ซึ่งสามารถสรุปได้
ดงันี ้ 

การวิจัยและพัฒนาโดยฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยพัฒนาผลิตภณัฑ ์

1. การพัฒนาผลิตภณัฑ ์

 บริษัทมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่โดยมุง่เนน้ใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษัท สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกค้าได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาร่วมกับลูกค้า โดยลูกค้าจะก าหนดคุณสมบัติ (Specification) ของ
ผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งการ และบริษัทจะพฒันาสตูรและโครงสรา้งวตัถดุิบรวมถึงจัดหาวตัถดุิบจากผูผ้ลิตและหรือผูจ้ดัจ าหนา่ย
วตัถดุิบใหร้องรบักบัความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากนี ้บริษัทยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หมเ่พื่อเจาะกลุม่ลกูคา้ใหม่ๆ  อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น บรรจุภัณฑท์ี่สามารถผ่านการฆ่าเชือ้ดว้ยหมอ้ตม้แรงดันสูง (Retort Pouch) ซองเพาซพ์รอ้มฝา (Spout 
Pouch) เป็นตน้ 

 2. การพัฒนาวัตถุดิบ 

นอกเหนือจากการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่แลว้ บริษัทยงัมีการพฒันาสตูรวตัถุดิบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเลือกใช้

วตัถดุิบ อีกทัง้ช่วยลดตน้ทนุการผลติไดอ้ีกทางหนึง่ดว้ย ยิ่งไปกวา่นัน้ ฝ่ายวิจยัและพฒันายงัเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการ

พฒันาวตัถดุิบใหส้ามารถรองรบัแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงการใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสติกใหส้อดคลอ้งกบักระแสการอนรุกัษ์

สิ่งแวดลอ้ม เช่น การพฒันาฟิลม์ประเภท Organics Biodegradable ซึ่งจะถกูย่อยสลายโดยจุลินทรียใ์นสิ่งแวดลอ้มเมื่อ

อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม การพฒันาสตูรฟิลม์ใหส้ามารถน ากลบัมารีไซเคิลไดง้่าย โดยการจดัเรียงโมเลกุลของฟิลม์แบบ 

MDO (Machine Direction Orientation) และแบบ Biaxial Orientation การพฒันาสตูรเม็ดพลาสติกและเรซิ่นจากการรี

ไซเคิลใหส้ามารถน ามาผสมกบัเม็ดพลาสติกและเรซิ่นบรสิทุธ์ิได ้โดยเป็นสตูรท่ีเหมาะสมกบัโครงสรา้งผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

การวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยภายนอก 

นอกจากการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑข์องฝ่ายนวตักรรมและวิจยัพฒันาผลิตภณัฑแ์ลว้ บริษัทยงัรว่มใหท้นุกบั

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม เพื่อสนบัสนนุการวิจยัและพฒันา เรื่อง การพฒันาเทคโนโลยีชัน้สงูในการผลิตผลิตภณัฑ์

นวตักรรมชีวภาพจากชีวมวลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรดว้ยกระบวนการไบโอรไีฟเนอรี่ โดยคณะอตุสาหกรรม

เกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ซึง่มีวตัถปุระสงคใ์นการวิจยัเพื่อพฒันาบรรจภุณัฑจ์ากวสัดเุหลือใชท้างการเกษตรและ

อุตสาหรรม เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรและอุตสาหกรรม
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การเกษตร และเพื่อพฒันาบรรจุภณัฑ์ที่สามารถย่อยสลายได ้(Composable packaging) ทัง้นีโ้ครงการใชร้ะยะเวลาใน

วิจยัและพฒันา 3 ปี  

ส าหรบัคา่ใชจ้่ายในการวิจยัและพฒันาของบรษัิทในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา สรุปไดด้งันี ้

ปี ค่าใช้จ่ายในการวจิัยและพัฒนา  

2561 3.59 ลา้นบาท 

2562 6.46 ลา้นบาท 

2563 7.91 ลา้นบาท 
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5.  ทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1  รายละเอียดของทรัพยส์นิที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มีทรพัยส์นิท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพยส์นิ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ที่ดิน - โรงงานของบรษัิทฯ 

โฉนดเลขที่ 35455 35456 35457 35460 

35461 อ าเภอบางบอ่ จงัหวดั

สมทุรปราการ 

รวมพืน้ท่ี 18 ไร ่3 งาน 86 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ - 98.62 

ที่ดินเปลา่ (ขา้งโรงงาน) 

โฉนดเลขที่ 35458 35459 35462 35463 

อ าเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ 

รวมพืน้ท่ี 13 ไร ่28 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ - 54.20 

อาคาร เป็นเจา้ของ - 74.25 

สว่นปรบัปรุงอาคาร เป็นเจา้ของ -  36.42 

เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์ เป็นเจา้ของ - 140.11 

เช่าซือ้ สญัญาเชา่ทางการเงิน 39.04 

เครือ่งตกแตง่และเครือ่งใชส้  านกังาน เป็นเจา้ของ - 6.09 

คอมพิวเตอร ์ เป็นเจา้ของ - 3.00 

 เช่าซือ้ สญัญาเชา่ทางการเงิน 1.32 

ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ - 3.12 

เช่าซือ้ สญัญาเชา่ทางการเงิน 3.46 

สนิทรพัยร์ะหวา่งติดตัง้ เป็นเจา้ของ - 59.39 

รวม 519.02 
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5.2 สรุปสัญญาที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

5.2.1  สัญญาเช่าหอ้งชุดเพือ่ใช้เป็นส านักงาน 

คู่สัญญา นายสมชาย มีเปรมวัฒนา ในฐานะ “ผู้ให้เช่า” 
บริษัท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้เช่า” 

วันที่ในสัญญา :  วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 
ความสัมพนัธก์ับบริษัทฯ :  ไมม่ ี
ทรัพยส์ินที่ใหเ้ช่า :  หอ้งชดุตามเอกสารราชการโฉนดที่ดินเลขท่ี 243044 หอ้งชดุเลขที่ 

1093/147 (เลขทีใ่หมเ่ป็น 589/147) ชัน้ 27 (ปุ่ มกดในลฟิตแ์ละเลขบอกชัน้
เป็นชัน้ที่ 26) อาคารเซ็นทรลั ซิตี ้ทาวเวอร ์ทะเบียนอาคารชดุเลขที่ 24/2537 
แขวงบางนา เขตพระโขนง จงัหวดักรุงเทพมหานคร รวมเนือ้ที่ประมาณ 
355.34 ตารางเมตร 

วัตถุประสงค ์ :  ใชเ้ป็นส านกังานของบรษัิทฯ 
อายุของสัญญา :  3 ปี เริม่ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2566 
เงือ่นไขการบอกเลิกสัญญา :  หากผูเ้ช่าผิดนดัไมช่ าระคา่เชา่ หรอืประพฤติผิดสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใด หรอืไม่

ปฏิบตัิตามหนา้ที่ของผูเ้ช่าตามกฏหมาย หรอืผูเ้ชา่ถกูยดึหรอืถกูอายดั
ทรพัยส์นิในสถานที่เช่าตามค าสั่งศาล หรอืผูเ้ช่าถกูฟอ้งในคดีลม้ละลาย 
ผูใ้หเ้ชา่มีสทิธิบอกเลกิสญัญาเชา่ไดท้นัที 

 

5.2.2  สัญญาเช่าคลังสินค้า 

คู่สัญญา บริษัท เคอารซ์ี ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั ในฐานะ “ผู้ให้เช่า” 
บริษัท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้เช่า” 

วันที่ในสัญญา :  วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 
ความสัมพนัธก์ับบริษัทฯ :  ไมม่ ี
ทรัพยส์ินที่ใหเ้ช่า :  อาคารเลขท่ี 188/1 หมูท่ี่ 3 ซอยโครงการบางเพรยีงพฒันา ถนนเคหะ-       

ลาดหวาย  ต าบลบางเพรยีง อ าเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ พืน้ท่ีใช้
สอย 4,750 ตารางเมตร 

วัตถุประสงค ์ :  ใชเ้ป็นคลงัสนิคา้ของบรษัิทฯ 
อายุของสัญญา :  1 ปี เริม่ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
เงือ่นไขการบอกเลิกสัญญา :  หากผูเ้ช่ามีความประสงคจ์ะเลกิเช่าอาคาร ก่อนครบก าหนดระยะเวลาเช่า 

ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี ้ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนัก่อนสญัญาเช่าสิน้สดุลง 
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5.2.3  สัญญาเช่าอาคารโรงงานและส านักงาน 

คู่สัญญา บริษัท เอน็.เอส.พี.เค จ ากดั ในฐานะ “ผู้ให้เช่า” 
บริษัท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้เช่า” 

วันที่ในสัญญา :  วนัท่ี 1 เมษายน 2562 
ความสัมพนัธก์ับบริษัทฯ :  ไมม่ ี
ทรัพยส์ินที่ใหเ้ช่า :  อาคารโรงงาน ส านกังาน และสว่นปรบัปรุงอาคาร เลขที่ 470/3-4 หมูท่ี่ 5 

ต าบลแพรกษาใหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
รวมเนือ้ที่ 5,300 ตารางเมตร 

วัตถุประสงค ์ :  ใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัประกอบการผลติสนิคา้ของบรษัิทฯ 
อายุของสัญญา :  3 ปี เริม่ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
เงือ่นไขการต่อสัญญา :  ผูเ้ช่ามีสทิธิตอ่สญัญาไดอ้กีคราวละสามปี โดยมีหนงัสอืแจง้ความประสงค์

ตอ่สญัญาใหก้บัผูใ้หเ้ช่าลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบก าหนด
สญัญาเดมิ และผูใ้หเ้ชา่ตกลงจะตอ่สญัญาใหก้บัผูเ้ชา่ตามเง่ือนไขเดิมทกุ
ประการ ยกเวน้ในสว่นของคา่เชา่ซึง่คูส่ญัญาจะไดต้กลงราคาขึน้ลงตาม
สภาพเศรษฐกิจ ณ เวลาดงักลา่ว 

เงือ่นไขการเลิกการเช่ากอ่น
ก าหนด 

:  ผูเ้ช่ามีสทิธิเลกิการเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามที่ระบไุวใ้นสญัญา 
โดยแจง้ใหผู้ใ้หเ้ชา่ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 90 วนั 

เงือ่นไขการบอกเลิกสัญญา :  กรณีผูเ้ช่าไม่ช าระหรือคา้งช าระค่าเช่าอาคารดังกล่าวเป็นระยะเวลา 3 
เดือนติดต่อกนั ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิยกเลิกสญัญาเช่าไดท้นัที หรือกรณีคู่สญัญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ประพฤติผิดนอกจากที่ระบไุวเ้ป็นอยา่งอื่น คูส่ญัญาอีกฝ่าย
มีสิทธิแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งโดยก าหนดระยะเวลาใหพ้อสมควรแลว้แตล่ะ
กรณี หากไม่สามารถแกไ้ขไดต้ามก าหนดใหคู้ส่ญัญาฝ่ายที่ไม่ผิดสญัญามี
สทิธิบอกเลกิสญัญาไดท้นัที 
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5.2.4  สัญญาเช่าสาธารณูปโภค 

คู่สัญญา บริษัท เอน็.เอส.พี.เค จ ากดั ในฐานะ “ผู้ให้เช่า” 
บริษัท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้เช่า” 

วันที่ในสัญญา :  วนัท่ี 1 เมษายน 2562 
ความสัมพนัธก์ับบริษัทฯ :  ไมม่ ี
ทรัพยส์ินที่ใหเ้ช่า :  ระบบสาธารณปูโภค ซึง่ตัง้อยู ่ณ อาคารโรงงาน เลขที่ 470/3-4 หมูท่ี่ 5 ต าบล

แพรกษาใหม ่อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
วัตถุประสงค ์ :  ใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบการผลติสนิคา้ของบรษัิทฯ 
อายุของสัญญา :  3 ปี เริม่ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
เงือ่นไขการต่อสัญญา :  ผูเ้ช่ามีสทิธิตอ่สญัญาไดอ้กีคราวละสามปี โดยมีหนงัสอืแจง้ความประสงคต์อ่

สญัญาใหก้บัผูใ้หเ้ชา่ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนครบก าหนดสญัญาเดิม 
และผูใ้หเ้ชา่ตกลงจะตอ่สญัญาใหก้บัผูเ้ช่าตามเง่ือนไขเดิมทกุประการ ยกเวน้
ในสว่นของคา่เชา่ซึง่คูส่ญัญาจะไดต้กลงราคาขึน้ลงตามสภาพเศรษฐกิจ ณ 
เวลาดงักลา่ว 

เงือ่นไขการเลิกการเช่ากอ่น
ก าหนด 

:  ผูเ้ช่ามีสทิธิเลกิการเช่าก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามที่ระบไุวใ้นสญัญา โดย
แจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 90 วนั 

เงือ่นไขการบอกเลิกสัญญา : กรณีผูเ้ช่าไม่ช าระหรือคา้งช าระค่าเช่าอาคารดงักลา่วเป็นระยะเวลา 3 เดือน
ติดต่อกนั ผูใ้หเ้ช่ามีสิทธิยกเลิกสญัญาเช่าไดท้นัที หรือกรณีคู่สญัญาฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งประพฤติผิดนอกจากที่ระบุไวเ้ป็นอย่างอื่น คู่สญัญาอีกฝ่ายมีสิทธิ
แจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งโดยก าหนดระยะเวลาใหพ้อสมควรแลว้แตล่ะกรณี หาก
ไม่สามารถแกไ้ขไดต้ามก าหนดใหคู้่สญัญาฝ่ายที่ไม่ผิดสญัญามีสิทธิบอกลกุ
สญัญาไดท้นัที 
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5.2.5 สัญญาประกันภยั 

5.2.5.1  กรมธรรมป์ระกันภยัความเสี่ยงภยัทรัพยส์ิน 

โรงงานสตารเ์ฟล็กซ ์และโกดงัเก็บสนิค้า 

บริษัทประกนั : บรษัิท คุม้ภยัโตเกียวมารนีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทประกนัภยัรว่ม 
ผู้เอาประกัน : บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทกรมธรรม ์ : กรมธรรมป์ระกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 
ที่ตั้งทรัพยส์นิ : (1) โรงงานสตารเ์ฟลก็ซ ์(2) โกดงับางเพรยีง (โกดงัสนิคา้) 
ทรัพยส์ินที่เอา
ประกันภยั 

: 1. สิง่ปลกูสรา้ง (รวมรากฐาน) รวมทัง้สว่นปรบัปรุงตอ่เติมอาคาร รัว้ ก าแพง ประตรูัว้ 
ป้อมยาม โรงจอดรถ ศาลพระภมูิ เฟอรน์ิเจอร ์เครื่องตกแตง่ติดตัง้ตรงึตรา เครื่องใช้
และอปุกรณไ์ฟฟา้ตา่งๆ เครือ่งมือเครือ่งใชภ้ายในส านกังาน เครือ่งคอมพิวเตอรแ์ละ
อปุกรณส์ว่นควบหมอ้แปลงไฟฟา้ เครือ่งก าเนิดไฟฟา้ ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ เช่น 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท ์ระบบปรบัอากาศ ระบบดับเพลิง และ
ทรพัยส์นิอื่นๆ ท่ีอยูภ่ายในความดแูลของบรษัิทฯ ในฐานะผูร้กัษาทรพัย ์
2. เครือ่งจกัรตา่งๆ ท่ีใชใ้นการผลติ รวมถึงอะไหลแ่ละอปุกรณส์ว่นควบตา่งๆ 
3. สต็อกสินคา้ต่างๆ รวมถึงสินคา้ที่อยู่ในระหว่างการผลิต สินคา้ส าเร็จรูป วตัถดุิบ
ต่างๆ วสัดุบรรจุหีบห่อต่างๆ รวมถึงสินคา้เพื่อส่งเสริมการขาย สินคา้ตวัอย่างและ
สนิคา้ที่มีไวเ้พื่อจ าหนา่ยทกุชนิด 

ทุนประกนัภยั : 900,450,000.00 บาท 
ระยะเวลาเอาประกัน : 31 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
ความคุ้มครอง : ความสญูเสยีหรอืเสยีหายทางกายภาพตอ่ทรพัยส์ินท่ีเอาประกนัภยัจากภยัตา่งๆเช่น

อคัคีภยั ฟา้ผา่ ภยัระเบิด การถกูชนโดยยวดยานพาหนะ ลกูเห็บ ภยัเนื่องจากน า้ ภยั
ลมพาย ุภยัแผ่นดินไหว อากาศยาน ควนัไฟป่า ภยัจากจราจลและนดัหยดุงาน ภยั
เนื่องจากการกระท าป่าเถ่ือนและเจตนารา้ย และความเสียหายโดยอุบตัิเหตุจาก
สาเหตภุายนอกอื่นๆ ซึง่ไมไ่ดอ้ยูใ่นขอ้ยกเวน้ภายใตก้รมธรรมป์ระกนัภยัทรพัยส์นิ 
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5.2.5.2  กรมธรรมป์ระกันภยัธุรกิจหยดุชะงกั 

โรงงานสตารเ์ฟล็กซ ์และโกดงัเก็บสนิค้า 

บริษัทประกนั : บรษัิท คุม้ภยัโตเกียวมารนีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทประกนัภยัรว่ม 
ผู้เอาประกัน : บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทกรมธรรม ์ : กรมธรรมป์ระกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 
ที่ตั้งทรัพยส์นิ : (1)โรงงานสตารเ์ฟลก็ซ ์ (2) โกดงับางเพียง (โกดงัสนิคา้) 

ทรัพยส์ินที่เอา
ประกันภยั 

:  ก าไรขัน้ตน้ 

ระยะเวลาในการชดใช ้ : 12 เดือน 
ทุนประกนัภยั : 40,000,000.00 บาท 
ระยะเวลาเอาประกัน : 31 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
ความคุ้มครอง : ความสญูเสยีหรอืเสยีหายของก าไรขัน้ตน้ และ/หรอื คา่ใชจ้่ายในการท างานท่ีเพิ่มขึน้

อันเนื่องมาจากธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากความเสียหายที่
เกิดขึน้แก่ทรพัยส์นิท่ีผูเ้อาประกนัภยัใชเ้พื่อประกอบธุรกิจ 
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5.2.5.3  การประกันภยัความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  

โรงงานสตารเ์ฟล็กซ ์และโกดงัเก็บสนิค้า 

บริษัทประกนั  : บรษัิท คุม้ภยัโตเกียวมารนีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทประกนัภยัรว่ม 
ผู้เอาประกัน : บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทกรมธรรม ์ : การประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอก 

ที่ตั้งทรัพยส์นิ : (1) โรงงานสตารเ์ฟลก็ซ ์ (2) โกดงับางเพยีง (โกดงัสนิคา้) 
ความคุ้มครอง : คุม้ครองความรบัผิดตามกฎหมายของผูเ้อาประกนั ตอ่การเสยีชีวิต หรอืความ

บาดเจ็บตอ่รา่งกาย หรอืความเจ็บป่วย หรอืความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิของ
บคุคลภายนอก ความรบัผิดตามกฎหมายดงักลา่วขา้งตน้ตอ้งเกิดขึน้โดยอบุตัิเหต ุ
อนัเก่ียวกบักิจการหรอืธุรกิจของผูเ้อาประกนั ภายใตข้อบเขตการเสีย่งภยัที่เอา
ประกนัไว ้และเกิดขึน้ในระหวา่งระยะเวลาประกนัภยั ณ อาณาเขตคุม้ครองซึง่ระบุ
ไวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผิดตอ่
บคุคลภายนอก 

ทุนประกนัภยั : 20,000,000.00 บาท 
ระยะเวลาเอาประกัน : 31 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 
ความคุ้มครอง : คุม้ครองความรบัผิดตามกฎหมายของผูเ้อาประกันภยั ต่อการเสียชีวิต หรือความ

บาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเจ็บป่วย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก ความรบัผิดตามกฎหมายดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งเกิดขึน้โดยอุบตัิเหต ุ
อนัเก่ียวกบักิจการหรือธุรกิจของผุเ้อาประกนัภยั ภายใตข้อบเขตการเสี่ยงภยัที่ เอา
ประกนัภยัไว ้และเกิดขึน้ในระหว่างระยะเวลาประกนัภยั ณ อาณาเขตการคุม้ครอง
ซึ่งระบไุวใ้นตารางกรมธรรมป์ระกนัภยั ตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผิด
ตอ่บคุคลภายนอก 
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5.2.5.4  กรมธรรมป์ระกันภยัความเสี่ยงภยัทรัพยส์ิน 

โรงงาน 2 (แพรกษาใหม่) 

บริษัทประกนั : บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
ผู้เอาประกัน : บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทกรมธรรม ์ : กรมธรรมป์ระกนัภยัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิ 

ทรัพยส์ินที่เอา
ประกันภยั 

: เครือ่งจกัร Blown film ยี่หอ้ Alpine 

ทุนประกนัภยั : 35,200,000.00 บาท 
ระยะเวลาเอาประกัน : 13 กรกฎาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 
ความคุ้มครอง : ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่ เอาประกันภัย  อันมีสาเหตุ

เนื่องมาจากอคัคีภยั ฟ้าผ่า ภยัระเบิด ภยัน า้ท่วม ภยัอากาศยาน ภยัจากยวดยาน
พาหนะ ภยัจากควนั ภยัลกูเห็บ ภยัไฟป่า ภยัจากการประทว้ง การนดัหยดุงาน การ
จราจลหรือ การกระท าอันมีเจตนารา้ย(ยกเวน้ การกระท าเพื่อผลทางการเมือง 
ศาสนา หรือลทัธินิยม) การลกัทรพัยท์ี่ปรากฎร่องรอยการงดัแงะจากตวัอาคารโดย
การเขา้ไปหรือ  ออกจากตวัอาคาร การชิงทรพัย ์การปลน้ทรพัยแ์ละรวมถึงอบุตัิเหตุ
ที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกทุกชนิดที่ไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นขอ้ยกเวน้ในกรมธรรม์
ประกนัความเสีย่งภยัทรพัยส์นิฉบบัมาตรฐาน 

หมายเหต ุ: ส าหรบัอาคารส านกังานและโรงงานท่ีใชเ้ป็นสถานประกอบการของโรงงาน 2 นัน้ บรษัิท เอ็น.เอส.
พี.เค จ ากดั ในฐานะผูใ้หเ้ชา่ เป็นผูจ้ดัท าประกนัภยัดงักลา่วเอง ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้น
สญัญาเชา่ 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ ไมเ่ป็นคูค่วามหรอืคูก่รณี ในคดีดงัตอ่ไปนี ้

 1. คดีที่อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทฯ ที่มีจ านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 2. คดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็น
ตวัเลขได ้

 3. คดีที่มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบรษัิทฯ  
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7. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

ชื่อบริษัทภาษาไทย  บริษัท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากัด (มหาชน)  
ช่ือบรษัิทภาษาองักฤษ STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ SFLEX 
ประเภทธุรกิจ ผลติและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนดิออ่น (Flexible Packaging)  

ตามค าสั่งซือ้ของลกูคา้ (Made to Order)  
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ 189/48-49 หมูท่ี่ 3 ต าบลบางเพรยีง อ าเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ 

10560 
เลขทะเบียนบรษัิท 0107562000092 
โทรศพัท ์ 0-2708-2555 
เว็บไซต ์ www.starflex.co.th 
ทนุจดทะเบียน 410,000,000 บาท 
ทนุช าระแลว้ 410,000,000 บาท 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

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

ผูส้อบบญัชี บรษัิท ส านกังาน อี วาย จ ากดั  
อาคารเลครชัดา ชัน้ 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก คลองเตย  
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2264-0777 เว็บไซต ์www.ey.com/th 

ผูต้รวจสอบภายใน บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั 
281/157 เดอะฟิฟท ์อเวนิว อาคารบี ชัน้ 2 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบรุ ี 
ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรุ ี11000 
โทรศพัท ์0-2526-0777  เว็บไซต ์www.plcorporation.com 

 

 

http://www.plcorporation.com/
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ส่วนที ่2 การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

8. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น

8.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียนจ านวน 410 ลา้นบาท และมีทนุท่ีออกและเรยีกช าระแลว้จ านวน 

410 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้สามญั 820 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท  

8.2 ผู้ถอืหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัตอ่ไปนี ้

รายช่ือผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ สดัสว่นการถือหุน้ (%) 

1. นายปรนิทรธ์รณ ์อภธินาศรวีงศ์ 327,140,000 39.89 
2. นายเอก พิจารณจ์ิตร 90,000,000 10.97 
3. นางสาวกชกร วณิชานวุตัร 54,059,000 6.59 
4. นางสาวปัณณิภสัร ์ใตธ้งชยั1) 26,587,200 3.24 
5. บรษัิท ไทยเอ็นวีดอีารจ์  ากดั 25,260,816 3.08 
6. นายกฤปมยั พิจารณจ์ิตร2) 21,386,000 2.61 
7. กองทนุส่วนบคุคล นางสาวบรุณี รชัไชยบญุ โดย บรษัิทหลกัทรพัย ์

ทรนีีตี ้จ  ากดั (3)
14,341,800 1.75 

8. นางจนัทรทิ์พย ์วานิช 12,820,000 1.56 
9. นายนพดล  มลิินทางกรู 12,734,600 1.55 
10. นางสาวจรรยาภรณ ์ วลัยะเสวี3) 11,088,200 1.35 

หมายเหต ุ: 1) นางสาวปัณณิภสัร ์ใตธ้งชยั เป็นนอ้งสาวของนายปรนิทรธ์รณ ์อภิธนาศรีวงศ ์
2) นายกฤปมยั พิจารณจ์ิตร เป็นบุตรของนายเอก พิจารณจ์ิตร
3) นางสาวจรรยาภรณ ์ วลัยะเสวี เป็นพ่ีสาวของนายสมโภชน ์ วลัยะเสวี

8.3 การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

- ไมม่ี -
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8.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บรษัิทฯ ในแตล่ะปี ภายหลงัการหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ อาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกตา่งไปจากนโยบายที่ก าหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง
ทางการเงิน และความจ าเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจ ส าหรบัในปี 2563 บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ จ านวน 2 ครัง้ ดงันี ้

 ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 4/2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอการจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานตัง้แต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 แก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท 
รวมเป็นเงิน 61.5 ลา้นบาท โดยน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  

 ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหเ้สนอการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานตัง้แต่ 1 มกราคม - 30 มิถนุายน 2563 แก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.08 
บาท รวมเป็นเงิน 32.8 ลา้นบาท โดยน าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563  
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ส ำนกัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและเลขำนุกำรบริษทั  

Secretary Office
กลุ่มบริหำรระบบคุณภำพ

Quality Management System Group

สำยปฏิบติักำร
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีสำยปฏิบติักำร
Chief Operating Officer : COO

ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษยแ์ละธุรกำร
Human Resources and          

General Affairs Department 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน
Account and Finance Department

ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ
Information Technology 

Department

ฝ่ำยขำยและกำรตลำด          
Sales and Marketing Department

ฝ่ำยผลิต     
Production Department

ฝ่ำยบ ำรุงรักษำ         
Maintenance Department

ฝ่ำยซพัพลำยเชน
Supply Chain Department 

ฝ่ำยประกนัคุณภำพ
Quality Assurance Department   

ผูอ้  ำนวยกำร 
Director

กลุ่มบริหำรกระบวนกำรผลิต  
Process Management Group

ฝ่ำยนวตักรรมและวจิยัพฒันำ
ผลิตภณัฑ ์                 

Innovation & Research and  
Development  Department

สำยบญัชีและกำรเงิน
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีสำยบญัชี และกำรเงิน

Chief Financial Officer : CFO

คณะกรรมกำรบริษทั
Board of  Directors   

คณะกรรมกำรบริหำร
Executive Committee

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   
Risk Management Committee

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
Nomination and Remuneration Committee

ผูอ้  ำนวยกำร 
Director

ผูอ้  ำนวยกำร 
Director

ผูอ้  ำนวยกำร 
Director

ผูอ้  ำนวยกำร 
Director

คณะกรรมกำรตรวจสอบ   
Audit Committee

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน      
Internal Audit Department

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร   
Chief  Executive Officer

ฝ่ำยจดัซ้ือ
Purchasing Department  
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9.2 คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทมกีรรมการจ านวนทัง้สิน้ 9 ทา่น ประกอบดว้ย 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นายปกรณ ์มาลากลุ ณ อยธุยา กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
2. นายปรนิทรธ์รณ ์อภิธนาศรวีงศ ์ กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ ประธานกรรมการบรหิาร 
3. พลเอกมนตร ีสงัขทรพัย ์ กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายเอก พิจารณจ์ิตร กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ รองประธานกรรมการบรหิาร 
5. นายรงค ์ หิรญัพานิช กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
6. นายขจิตภมูิ สดุศก กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7. นายชยัฤทธ์ิ  สิมะโรจน ์ กรรมการอสิระ 
8. นายสมโภชน ์วลัยะเสวี กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการบรหิารความเสี่ยง/  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
9. นายสมชาย วงศร์ศัม ี กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

โดยมี นายอรรถวุฒิ  บัวบุตร รองผูจ้ัดการฝ่ายประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและเลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่แทน   

เลขานกุารบรษัิท  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายปรนิทรธ์รณ ์อภิธนาศรวีงศ ์หรอืนายสมโภชน ์ วลัยะเสวี หรอืนายสมชาย วงศร์ศัมี กรรมการสองในสาม

ทา่นลงลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2563 บริษัทมีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวน 9 ครัง้ โดยรายละเอียดการเขา้รว่มประชุม

ของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้
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ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ / 
จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2563 
1. นายปกรณ ์มาลากลุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 9/9 
2. นายปรนิทรธ์รณ ์อภธินาศรวีงศ์ ประธานกรรมการบรหิาร 9/9 
3. พลเอกมนตร ีสงัขทรพัย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน 
9/9 

4. นายเอก พิจารณจ์ิตร รองประธานกรรมการบรหิาร 9/9 
5. นายขจิตภมูิ สดุศก ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 8/9 
6. นายรงค ์ หิรญัพานิช กรรมการ 4/9 
7. นายชยัฤทธ์ิ  สิมะโรจน ์ กรรมการ 4/9 
8. นายสมโภชน ์วลัยะเสวี กรรมการ 9/9 
9. นายสมชาย วงศร์ศัมี กรรมการ 9/9 

หมายเหต ุ กรรมการล าดบัท่ี 6, 7 ไดร้บัการแตง่ตัง้ตามมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 

9.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท มีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
1. พลเอกมนตร ีสงัขทรพัย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายขจิตภมูิ สดุศก กรรมการ 
3. นายรงค ์ หิรญัพาณิชย์ กรรมการ 

ทั้งนี ้นายขจิตภูมิ  สุดศก เป็นกรรมการที่มีความรูแ้ละประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ 

สอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได ้ 

โดยมีนางสาวจันทนา ตู้เจริญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี 2563  บริษัทมีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 7 ครัง้ โดยรายละเอียดการเขา้รว่มประชุมของ

กรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ / 
จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2563 
1. พลเอกมนตร ีสงัขทรพัย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 
2. นายขจิตภมูิ สดุศก กรรมการ 7/7 
3. นายรงค ์ หิรญัพาณิชย์ กรรมการ 4/7 
หมายเหต ุ กรรมการล าดบัท่ี 3 ไดร้บัการแตง่ตัง้ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 

9.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของบรษัิท มีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. พลเอกมนตร ีสงัขทรพัย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายขจิตภมูิ สดุศก กรรมการ 
3. นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี กรรมการ 

โดยมีนายพิเชฐพงศ ์ ศรีตะปัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากที่

ประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2563  บริษัทมีการจดัประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 2 ครัง้ โดยรายละเอียดการ

เขา้รว่มประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ / 
จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2563 
1. พลเอกมนตร ีสงัขทรพัย ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน 2/2 
2. นายขจิตภมูิ สดุศก กรรมการ 2/2 
3. นายสมโภชน ์วลัยะเสวี กรรมการ 2/2 
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9.4  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท มีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 7 ทา่น ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. นายขจิตภมูิ สดุศก ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
2. นายรงค ์ หิรญัพาณิชย์ กรรมการ 
3. นายสมโภชน ์วลัยะเสวี กรรมการ 
4. นายสมชาย  วงศร์ศัมี กรรมการ 
5. นายภาณวุฒัน ์ จิวรรจนะโรดม กรรมการ 
6. นายนพณทัฐ์  มนสัทรงธรรม กรรมการ 
7. นายพิเชฐพงศ ์ ศรตีะปันย์ กรรมการ 

โดยมีนายอรรถวุฒิ  บวับุตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 2 มิถนุายน 2563 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในปี 2563  บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 4 ครัง้ โดยรายละเอียดการเขา้ร่วม

ประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น มีดงันี ้

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 
จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ / 
จ านวนการประชมุทัง้หมด 

ปี 2563 
1. นายขจิตภมูิ สดุศก ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 4/4 
2. นายรงค ์ หิรญัพาณิชย ์ กรรมการ 2/4 
3. นายสมโภชน ์วลัยะเสวี กรรมการ 4/4 

4. นายสมชาย  วงศร์ศัมี กรรมการ 4/4 

5. นายภาณวุฒัน ์ จิวรรจนะโรดม กรรมการ 4/4 

6. นายนพณทัฐ์  มนสัทรงธรรม กรรมการ 4/4 

7. นายพิเชฐพงศ ์ ศรตีะปันย์ กรรมการ 4/4 

หมายเหต ุ กรรมการล าดบัท่ี 2 ไดร้บัการแตง่ตัง้ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 7/2563 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2563 
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9.5 คณะกรรมการบริหาร 

บรษัิทมีกรรมการบรหิารจ านวนทัง้สิน้ 7 ทา่น ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. นายปรนิทรธ์รณ ์อภิธนาศรวีงศ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายเอก พิจารณจ์ิตร กรรมการ 
3. นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี กรรมการ 
4. นายสมชาย วงศร์ศัมี กรรมการ 
5. นายภาณวุฒัน ์จิวรรจนะโรดม กรรมการ 
6. นายนพณทัฐ์ มนสัทรงธรรม กรรมการ 
7. นายพิเชฐพงศ ์ศรตีะปันย์ กรรมการ 

9.6 ผู้บริหาร 

บรษัิทมีผูบ้รหิารจ านวนทัง้สิน้ 7 ทา่น ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหนง่ 

1. นายสมโภชน ์ วลัยะเสวี ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
2. นายสมชาย วงศร์ศัมี ประธานเจา้หนา้ท่ีสายบญัชีและการเงิน 
3. นายภาณวุฒัน ์จิวรรจนะโรดม ประธานเจา้หนา้ท่ีสายปฏิบตัิการ 
4. นายนพณทัฐ์ มนสัทรงธรรม ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาด 
5. นายพิเชฐพงศ ์ศรตีะปันย์ ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรมนษุยแ์ละธรุการ 
6. นายนพดล  คณะเจรญิ ผูอ้  านวยการฝ่ายนวตักรรมและวิจยัพฒันาผลิตภณัฑ ์
7. นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

หมายเหต ุ ผูบ้รหิารล าดบัท่ี 3 ไดล้าออกจากการเป็นพนกังานของบรษิัท เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 

ผูบ้รหิารล าดบัท่ี 6 ไดร้บัการแตง่ตัง้ เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 

เลขานุการบริษัทและผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี 

เลขานุการบริษัท 

โดยมี นายอรรถวุฒิ  บัวบุตร รองผูจ้ัดการฝ่ายประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและเลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่แทน  

เลขานกุารบรษัิท ทัง้นี ้หนา้ที่ความรบัผิดชอบของเลขานกุารบรษัิท มีดงันี ้

1. ดแูลและใหค้  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้รหิารเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัของบรษัิท และติดตามดแูลใหม้ีการปฏิบตัิอยา่งถกูตอ้งและสม ่าเสมอ

2. รบัผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงานใหม้ีการ
ปฏิบตัิตามมติของที่ประชมุดงักลา่ว
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3. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รบัผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์
รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง

4. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
4.1 ทะเบียนกรรมการ

4.2 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ

4.3 หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้

4.4 รายงานประจ าปีของบรษัิท

4.5 รายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการผูบ้รหิาร

5. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายหรอืประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

นายจรูญ เส็งดอนไพร ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัท โดยนายจรูญ เส็งดอนไพร เข้าร่วมงานในด้านการท าบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ 

วนัท่ี 1 มิถนุายน 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการจ านวน 5,730,000 บาท ประกอบดว้ย ค่าเบีย้ประชุม 

คา่ตอบแทนรายเดือนส าหรบัประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ และคา่บ าเหน็จกรรมการ โดยคา่ตอบแทน

ที่กรรมการแตล่ะทา่นไดร้บัมีดงันี ้
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ช่ือ-สกลุ ต าแหนง่ ปี 2562 ปี 2563 
1. นายปกรณ ์มาลากลุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 1,220,000 1,305,000 
2. นายปรนิทรธ์รณ ์ อภิธนาศรีวงศ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร 675,000 825,000 
3. พลเอกมนตรี สงัขทรพัย์ กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1,040,000 1,174,000 

4. นายเอก พิจารณจ์ิตร กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร 175,000 717,000 
5. นายขจิตภมูิ สดุศก กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 615,000 825,000 
6. นายรงค ์ หริญัพานิช กรรมการ - 452,000 
7. นายชยัฤทธ์ิ  สิมะโรจน์ กรรมการ - 262,000 
8. นายสมโภชน ์วลัยะเสวี กรรมการ 615,000 95,000 
9. นายสมชาย วงศร์ศัมี กรรมการ 175,000 75,000 

รวม 4,515,000 5,730,000 

หมายเหต ุกรรมการล าดบัท่ี 6, 7 ไดร้บัการแตง่ตัง้ตามมตท่ีิประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 

ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 ไดม้ีมติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2563 ดงันี ้

ต าแหนง่ เบีย้ประชมุ 
(บาท/ คน/ ครัง้) 

คา่ตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

บ าเหน็จ 

ประธานกรรมการบรษิัท 30,000 30,000 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาจัดสรรใหก้รรมการ
ตามความเหมาะสมในวงเงิน
ไม่เกิน 3 ลา้นบาท 

กรรมการบรษิัท 25,000 - 
ประธานกรรมการบรหิาร 20,000 - 
รองประธานกรรมการบรหิาร 15,000 - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 20,000 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 - 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 - 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 - 
ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 15,000 - 
กรรมการบรหิารความส่ียง 10,000 -
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ในปี 2563 บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิารจ านวน 29.32 ลา้นบาท ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถึง

เงินเดือน โบนสั เงินสมทบเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

ปี จ านวนผูบ้รหิาร (ราย) คา่ตอบแทน (บาท) 
2562 6 28,446,300 
2563 7 29,320,820 

นโยบายและวิธีก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนส าหรบักรรมการและผูบ้ริหาร ไดแ้ก่  ประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร ประธานเจา้หนา้ที่สายบญัชีและการเงิน ประธานเจา้หนา้ที่สายปฏิบตัิการ ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการ

จะตอ้งน าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  

ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชุมตามจ านวนครั้งที่เข้าประชุม และ 

คา่บ าเหน็จกรรมการ ซึง่จะตอ้งไมเ่กินวงเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการตรวจสอบจะไดร้บัคา่ตอบแทนเพิ่มเติมเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

จะพิจารณาจากภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบและการปฏิบัติหนา้ที่ของกรรมการที่ก่อใหเ้กิดประโยชนก์ับบริษัท โดย

กรรมการที่ไดร้บัมอบหมายใหม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบเพิ่มมากขึน้จะไดร้บัค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่

ไดร้บัมอบหมายเพิ่มขึน้  

ในส่วนของค่าตอบแทนผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูง  

3 ต าแหน่ง ประกอบดว้ย ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ประธานเจ้าหนา้ที่สายบัญชีและการเงิน และประธานเจ้าหนา้ที่  

สายปฏิบตัิการ ซึง่พิจารณาจากภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานตามเปา้หมายที่ก าหนด รวมถึงผลการ

ด าเนินงานในภาพรวมของบริษัท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะตอ้งสามารถเทียบเคียงไดก้ับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเดียวกนั และอยู่ในระดบัเพียงพอที่จะสามารถรกัษาผูบ้ริหารที่มีคณุสมบตัิตามที่บริษัท ตอ้งการ รวมทัง้สรา้ง

แรงจงูใจใหม้ีการปฏิบตัิงานที่มีคณุภาพและมาตรฐานท่ีดี  
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บุคลากร 

จ านวนบุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนกังานรวมทัง้สิน้จ านวน 561 คน (ไม่นบัรวมผูบ้ริหารจ านวน 7 คน) โดย

แบง่ตามสายงานหลกัไดด้งันี ้

สายงาน 
จ านวนพนักงาน (คน) 

พนักงานประจ า พนักงานรายวนั รวม 
1. ส านกัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและเลขานกุาร 5 - 5 
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 - 1 
3. ฝ่ายผลิตและกลุ่มบรหิารกระบวนการผลิต 341 - 341 
4. ฝ่ายประกนัคณุภาพ 65 - 65 
5. กลุ่มบรหิารระบบคณุภาพ 3 - 3 
6. ฝ่ายนวตักรรมและวิจยัพฒันาผลติภณัฑ์ 13 - 13 
7. ฝ่ายจดัซือ้ 7 - 7 
8. ฝ่ายซพัพลายเชน 32 - 32 
9. ฝ่ายบ ารุงรกัษา 15 - 15 
10. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 17 - 17 
11. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 - 13 
12. ฝ่ายขายและการตลาด 15 - 15 
13. ฝ่ายทรพัยากรมนษุยแ์ละธุรการ 33 - 33 
14. หน่วยงานความปลอดภยั 1 - 1 

รวม 561 - 561 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญ ประจ าปี 2563  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

-ไมม่ี-

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหารของบริษัท) จ านวน 174.90 ลา้นบาท โดยเป็น

คา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน คา่คอมมิชชั่น คา่ลว่งเวลา โบนสั เงินสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุ

ส ารองเลีย้งชีพ 
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10. การก ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีวา่เป็นสิง่ส  าคญัที่จะช่วยสง่เสริมการด าเนินงาน
ของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพ เกิดความโปรง่ใส เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่
ความเช่ือมั่นของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายวา่การด าเนินงานของบริษัทฯกระท าดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์
สงูสดุของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่ายตัง้แต่พนกังาน นกัลงทนุ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่นๆ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ 
จึงเห็นควรใหม้ีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการขึน้ โดยยึดหลกัปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดท าโดยคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารองคก์รท าใหเ้กิดความเช่ือมั่นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ว่าด าเนินการดว้ยความเป็นธรรม 
โปรง่ใส และค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย ดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอยา่งยั่งยนื 

เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ไดเ้ขา้ใจในบทบาทและตระหนกัถึงหนา้ที่ความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  า
องค์กร บริษัทฯ ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน 
นอกเหนือจากหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามกฎหมายซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจและหนา้ที่ในการ
บริหารจัดการบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความ
รบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริตแลว้ บริษัทฯ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจหนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบในการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนกลยุทธ ์แผนงาน และ
งบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ รวมถึงการก ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนงาน และงบประมาณประจ าปีที่ก าหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานและดูแลรายงานผลการด าเนินงาน
ดงักลา่ว  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยและคณะท างานเพื่อท าหนา้ที่สนับสนุน  
ตรวจสอบ และก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ประจ าปีที่ก าหนด โดยประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะท างานบริหารความเสี่ยง และ
บรษัิทฯ ไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย และคณะท างานบรหิารความเสีย่ง
ไวอ้ย่างชัดเจน ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดท ากฎบตัรส าหรบัคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และด าเนินการให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุย่อยไดร้บัทราบเก่ียวกบักฎบตัรดงักลา่ว บริษัทฯ ก าหนดใหม้ีการทบทวนกฎ
บตัรดงักลา่วทกุปีอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของบรษัิทฯ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดม้ีการจดัท าจรยิธรรมทางธุรกิจและนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการเพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการใหม้ีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อ  
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ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย และด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้สามารถปรบัตวัไดภ้ายใต้
ปัจจยัการเปลีย่นแปลง 

หลักปฏิบัติ 2 : ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื  

คณะกรรมการบรษัิทฯ มีการก าหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์รที่ชดัเจนและเหมาะสมกบัองคก์ร เพื่อ
สือ่สารใหก้บัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายเขา้ใจในวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร และเพื่อใหบ้คุลากรในทกุระดบัของ
องคก์รยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายที่ก าหนดไว ้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทบทวนและพิจารณาก าหนดแผนกลยทุธแ์ละงบประมาณทกุปีเพื่อใหม้ั่นใจวา่
แผนกลยุทธ์และงบประมาณดงักล่าวสอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจและศกัยภาพขององคก์ร รวมถึงส่งเสริมใหม้ีการสรา้ง
นวตักรรมและน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นกิจการ  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทฯ ยงัมีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลและติดตามการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตาม
กลยทุธแ์ละงบประมาณที่ก าหนด รวมทัง้ก ากบัดแูลการจดัสรรทรพัยากรที่ส  าคญั 

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

บริษัทฯ มีนโยบายในการก าหนดโครงสรา้งคณะกรรมการใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัธุรกิจและขนาดของ 
บริษัทฯ และเป็นตามที่กฎหมายก าหนด โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็น
ผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารที่สะทอ้นอ านาจที่ถ่วงดลุอย่างเหมาะสม และต าแหน่งประธานกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารของบริษัทฯ จะไม่เป็นบคุคลคนเดียวกัน เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนใหด้า้นความรบัผิดชอบระหว่างการก าหนด
นโยบายการก ากบัดแูลและการบรหิารงานประจ า  

ทัง้นี ้เพื่อใหก้รรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในบริษัทไดอ้ย่างเพียงพอ บริษัทฯ ก าหนดให้
กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไดร้วมแลว้ไม่เกิน 5 บริษัท และจะตอ้งเขา้รว่มประชุม
คณะกรรมการไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการทัง้หมดที่จดัขึน้ในปีนัน้ๆ โดยบรษัิทฯ ก าหนดจะจดั
ใหม้ีประชมุคณะกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี  

คณะกรรมการบริษัทฯ จะท าหนา้ที่ในการสรรหาบุคคลซึ่งมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ที่
เหมาะสมและสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ที่เป็นประโยชนก์บัธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้
ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และภายหลงัที่บริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยแลว้ บรษัิทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูของกรรมการและผูบ้ริหาร อาทิ อาย ุประวตัิการศกึษา ประสบการณ ์สดัสว่นการถือ
หุน้ จ านวนปีที่ด  ารงต าแหนง่กรรมการ จ านวนครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทฯ ทัง้ที่เป็นตวัเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงินการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบ และรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยในรายงานประจ าปีของบรษัิทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพื่อดูแลและใหค้  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหาร
เก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบัติอย่าง
ถกูตอ้งและสม ่าเสมอ และรบัผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ และการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงาน
ใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของที่ประชมุดงักลา่ว รวมถึงหนา้ที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
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ในการก ากบัดแูลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทรว่ม  บริษัทฯ จะสง่กรรมการหรือผูบ้ริหารที่มีคณุสมบตัิและ
ประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบรษัิทย่อย และ/หรอืบรษัิทรว่มนัน้ๆ เพื่อ
ก าหนดนโยบายที่ส  าคญัและควบคมุการด าเนินธุรกิจของบรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทรว่มดงักลา่ว ทัง้นี ้กรรมการซึง่เป็นตวัแทน
ของบริษัทฯ จะตอ้งท าหนา้ที่ในการก ากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ใหบ้ริหารจัดการหรือด าเนินงานต่างๆ ตาม
นโยบายที่บรษัิทฯก าหนด รวมถึงจะตอ้งใชด้ลุยพินิจตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
ที่อนมุตัิในเรื่องที่ส  าคญัของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่ม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทฯ และเพื่อการเติบโตอยา่ง
ยั่งยืนของบรษัิท 

หลักปฏิบัติ 4  : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

บริษัทฯ มีการก าหนดแผนผูส้ืบทอดต าแหน่งส าหรบัต าแหน่งผูบ้ริหารที่ส  าคญัรวมถึงต าแหน่งประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างตอ่เนื่อง และมีนโยบายที่จะจ่ายคา่ตอบแทนใหเ้หมาะสม
เพื่อเป็นแรงจูงใจใหก้ับประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารที่มีความส าคัญกับองค์กรมีความตั้งใจในการท างานเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

บรษัิทฯ มีนโยบายจะจดัใหม้ีการเสรมิความรูใ้หแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิารที่ส  าคญั โดยจดัสรรใหแ้ตล่ะท่าน
เขา้ร่วมการอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสรา้งความรูแ้ละมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจัดใหม้ีโครงการส าหรบัพัฒนา
ผูบ้รหิารเพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงาน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติหนา้ที่ของประธานเจ้าหนา้ที่บริหารและ
ผูบ้ริหารที่ส  าคญัทกุปี เพื่อเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพฒันาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน 

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการสรา้งวัฒนธรรมองค์กร  ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมที่
ก่อใหเ้กิดประโยชนร์่วมกันทัง้บริษัทฯ ลูกคา้ คู่คา้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทฯ 
ค านงึถึงการพฒันาคณุภาพของการใหบ้รกิาร   การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ การค านงึถึงสิง่แวดลอ้ม และความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมมาโดยตลอด ทัง้นีเ้พื่อสรา้งความสมดลุระหวา่งผลก าไรทางธุรกิจและการตอบแทนสูส่งัคม  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนกัถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ไมว่่าจะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายใน หรอืผู้
มีส่วนไดเ้สียภายนอก ทัง้นี ้เพื่อสรา้งความเขา้ใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย อันจะเป็น
ประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจและสรา้งความเช่ือมั่นรวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบรษัิทฯ ในระยะยาว บรษัิทฯ 
จึงไดม้ีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น : บรษัิทฯ มุง่มั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวม 
ดว้ยความรูแ้ละทกัษะในการบรหิารจดัการอยา่งมีประสทิธิภาพ ความซื่อสตัยส์จุรติ และ
เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายย่อย โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานที่ดี มีการ
เจรญิเติบโตอยา่งมั่นคง และคงไวซ้ึง่ความสามารถในการแขง่ขนั 
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พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการ
ขบัเคลือ่น ใหบ้รษัิทฯ สามารถพฒันาการด าเนินธุรกิจตอ่ไปในอนาคต บรษัิทฯ จึงมุง่เนน้
การพัฒนาศักยภาพและความรูค้วามสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนปลกูฝังทศันคติและจิตส านึกที่ดี รวมถึงพิจารณาใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมตาม
ความรูค้วามสามารถของพนักงานแต่ละคนและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่
ประกอบธุรกิจเดียวกนั  

ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลกูคา้โดยเนน้การจัดหาสินคา้ และ/หรือผลิตสินคา้ที่มี
คุณภาพ ไดม้าตรฐาน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครบถว้น การ
รกัษาความลบัของ ลกูคา้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัใหค้วามส าคญัต่อการก าหนดราคาขาย
และเง่ือนไขที่เหมาะสมใหแ้ก่ลกูคา้อยา่งเทา่เทียม 

คู่ค้าและเจ้าหนี้  :  บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิต่อคู่คา้และเจา้หนีอ้ย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสตัยใ์นการ
ด าเนินธุรกิจ ไม่เอารดัเอาเปรียบ รกัษาผลประโยชนร์่วมกับคู่คา้และเจา้หนี ้รวมถึงมี
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการค้า และ/หรือ
ข้อตกลงตามสัญญาที่ท าร่วมกันอย่างเคร่งครดั เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่
ก่อใหเ้กิดประโยชนข์องทัง้สองฝ่าย 

คู่แข่ง :  บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัที่ดีและกฎหมายที่ก าหนดไว ้รักษาบรรทดั
ฐานของขอ้พงึปฏิบตัิในการแขง่ขนั และหลกีเลีย่งวิธีการไมส่จุรติเพื่อท าลายคูแ่ขง่ 

ชุมชนและสังคม  :  บริษัทฯ เนน้การปลกูฝังจิตส านึก ความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมใหเ้กิดขึน้ในบริษัทฯ 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สว่นรวม และไม่กระท า
การใดๆ ท่ีขดัหรอืผิดกฎหมาย 

สิ่งแวดล้อม  : บรษัิทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั
และใหค้วามส าคญักับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มี
นโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวิต และ
ทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดใหม้ีกรอบการก ากับดแูลและบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบั
องคก์รที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษัทฯ รวมทัง้ดแูลใหม้ีการท าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาศทาง
ธุรกิจและพฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบ้ริษัทฯ สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
องคก์ร 
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หลักปฏิบัติ 6 : ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายจดัใหม้ีระบบควบคมุภายในที่ครอบคลมุทกุดา้นทัง้ดา้น
การเงิน และการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และจดัใหม้ีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยส์ินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดใหม้ีการก าหนดขัน้ตอนของ
อ านาจอนมุตัิ และความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดลุซึ่งกนัและกนั ก าหนดระเบียบ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร บริษัทฯ มีการว่าจ้างผูต้รวจสอบภายในภายนอก ท าหนา้ที่ตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานของทกุหนว่ยงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว ้รวมทัง้ประเมินประสทิธิภาพและความเพียงพอของการควบคมุ
ภายในของหนว่ยงานตา่งๆ ในบรษัิทฯ 

บริษัทฯ มีการแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยงเพื่อท าหนา้ที่ในการพิจารณาและวิเคราะหค์วาม
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้กบับริษัท และน าเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ 
และก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไปตามนโยบายบรหิารความเสีย่งที่ก าหนด  

คณะกรรมการบริษัทฯ ใหค้วามส าคญักับการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยใหก้ าหนดเป็นนโยบายที่
ชดัเจนและสื่อสารใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทราบและยึดถือปฏิบตัิตาม และไดก้ าหนดนโยบายในการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน
เพื่อเป็นกลไกในการก ากับดแูลใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่างๆ ที่ก าหนดขึน้ที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการอีก
ดว้ย 

บริษัทฯ จดัใหม้ีมาตรการในการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการกระท าผิดกฎหมาย จริยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมที่อาจสอ่ถึงการทจุริตคอรร์ปัชั่นของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในองคก์ร โดย
จัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผู้มีส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน
มายงับริษัทฯ ไดส้ะดวกและเหมาะสม โดยผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเรื่องที่ตอ้งการแจง้ 
พรอ้มช่ือ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดตอ่ได ้สง่มายงัช่องทางการรบัเรือ่งตามที่บรษัิทฯ ก าหนด  

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

  คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง
กบัการเปิดเผยขอ้มลู โดยบรษัิทฯ จะใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใสทัง้ข้อมลูของบรษัิทฯ 
ขอ้มลูทางการเงิน และขอ้มลูทั่วไปท่ีมิใช่ขอ้มลูทางการเงิน เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทัง้หมดไดร้บัทราบขอ้มลูอยา่งเทา่เทียมกนั  

คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูร้บัผิดชอบในการจดัท ารายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 
(แบบ 56-1) รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี การจดัท ารายงาน
ทางการเงินเป็นการจดัท าตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองโดยทั่วไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิ
สม ่าเสมอ และใชด้ลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท า รวมทัง้ก าหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมาย
เหตปุระกอบงบการเงิน โดยคณะ กรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้แูลเก่ียวกบัคณุภาพของ
รายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้หค้วาม เห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังใหค้วามส าคัญเก่ียวกับสภาพคล่องทางการเงินกิจการ และ
ความสามารถในการช าระหนีข้องบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของ
กิจการเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ รบัทราบเป็นประจ าทกุไตรมาส  

ภายหลงัจากที่บริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
บริษัทฯจะท าการเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุน้และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพรข่อ้มลู
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซดข์องบริษัทฯ  และมอบหมายให ้นายสมชาย วงศร์ศัมี ประธานเจา้หนา้ที่
สายบญัชีและการเงิน ท าหนา้ที่ติดตอ่และใหข้อ้มลูกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงบคุคลใดๆ ซึง่ขอ้มลูดงักลา่วจะเป็นขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงตอ่ความเป็นจรงิ 

หลักปฏิบัติ 8  : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัตอ่สิทธิของผูถื้อหุน้โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรอืริดรอนสิทธิของผู้
ถือหุน้ นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานของผูถื้อหุน้ เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรพัยท์ี่ตนถืออยู่ สิทธิในการไดร้บัส่วน
แบ่งผลก าไรจากบริษัทฯ สิทธิในการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ในการไดร้บัขอ้มูล
ของบริษัทฯ อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั เพื่อประกอบการตดัสินใจในทกุๆ เรื่อง คณะกรรมการ
บรษัิทฯ จึงก าหนดนโยบายดงันี ้

1. บริษัทฯ จะจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาเรื่องที่ส  าคัญตามที่
กฎหมายก าหนด หรอืเรือ่งที่อาจมีกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ

2. บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือนดัประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ก่อน
การประชมุตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรอืระเบียบที่เก่ียวขอ้งก าหนด เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้ไดศ้ึกษาขอ้มลูอย่างครบถว้นก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่ง
ค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยจะก าหนดหลกัเกณฑใ์นการส่งค าถามและเผยแพร่หลกัเกณฑ์
ดงักล่าวบน website ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อน าค าถามที่ส  าคัญไปสอบถามในที่
ประชมุตอ่ไป

3. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
หรือเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมไดก้่อนการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะก าหนดเป็นหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน
และเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ และจะแจง้เหตผุลที่ไมน่  าขอ้เสนอวาระการ
ประชมุของผูถื้อหุน้บรรจเุป็นวาระการประชมุของบรษัิทฯ ตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครัง้นัน้ๆ

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้
ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่ง
หรอืจดัใหม้ีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและลงมติแทนผูถื้อหุน้
ดงักลา่ว โดยจะแจง้รายช่ือพรอ้มขอ้มลูของกรรมการอิสระดงักลา่วไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้

5. ในกรณีที่บริษัทฯ มีผูถื้อหุน้ต่างชาติ บริษัทฯ จะจัดท าหนงัสือนดัประชุมพรอ้มขอ้มูลประกอบการ
ประชมุทัง้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ และจดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ตา่งชาติพรอ้มกบัการจดัสง่ฉบบัภาษาไทย
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6. เพิ่มช่องทางในการรบัทราบขา่วสารของผูถื้อหุน้ผา่นทาง website ของบริษัทฯ จะด าเนินการใหม้ีการ
เผยแพรห่นงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 28 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
ดาวนโ์หลดขอ้มลูระเบียบวาระการประชมุไดอ้ยา่งสะดวกและครบถว้น  

7. บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการเขา้รว่มประชุมทัง้ในเรื่อง
สถานที่และเวลาที่เหมาะสม 

8. ในการประชุมผูถื้อหุน้ จะด าเนินการประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ โดยจะพิจารณา
และลงคะแนนเรยีงตามล าดบัวาระที่ก าหนดไว ้ไมเ่ปลีย่นแปลงขอ้มลูที่เป็นสาระส าคญั หรอืเพิ่มวาระ
การประชุมโดยไม่จ าเป็น และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเท่าเทียมกนัในการสอบถาม แสดงความ
คิดเห็น และขอ้เสนอแนะตา่งๆ 

9. บริษัทฯ จะใชบ้ตัรลงคะแนนในวาระที่ส  าคญั และจัดใหม้ีบุคคลที่เป็นอิสระ อาทิเช่น ผูส้อบบัญชี
ภายนอก ท่ีปรกึษากฎหมาย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสยีงในที่การประชมุ 

10. บรษัิทฯ จะสง่เสรมิใหก้รรมการทกุทา่นและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพื่อตอบขอ้ซกัถามจาก
ผูถื้อหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 

11. จดบนัทึกรายงานการประชุมใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกรายช่ือกรรมการและ
ผูบ้ริหารที่เขา้ร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึง
ประเด็นซกัถามและขอ้คิดเห็นที่ส  าคญัไวใ้นรายงานการประชมุเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบไดใ้ห้
แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่มีการประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการบนัทกึวีดี
ทศันภ์าพการประชุมเพื่อเก็บรกัษาไวอ้า้งอิง และภายหลงัจากที่บรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นบรษัิทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทฯ จะน าสง่รายงานการประชุมดงักลา่วไปยงั
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายในเวลาที่ก าหนด รวมถึงน ารายงาน
การประชมุผูถื้อหุน้เผยแพรใ่น website ของบรษัิทฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา 
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คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรา้งกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการทัง้สิน้ 5 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะ
กรรม การตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรหิาร 
ซึ่งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ของบรษัิทฯ มีดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

1. คณะกรรมการมีอ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการบริหารจัดการและด าเนินกิจการของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัย์
สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 

2. จัดใหม้ีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผูส้อบ
บญัชีตรวจสอบแลว้ และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคมุก ากบั
ดแูล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนมุตัินโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์แผนงานการด าเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่เสนอ
โดยฝ่ายบรหิาร 

5. ติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
6. ด าเนินการใหบ้รษัิทฯ มีระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัใหม้ีการรายงานทางการเงินและ

การสอบบญัชีที่เช่ือถือได ้รวมทัง้จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

7. พิจารณาก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร และก ากับ
ดูแลใหม้ีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรบัและวิธีควบคุมเพื่อลด
ผลกระทบตอ่ธุรกิจของบรษัิทฯ อยา่งเหมาะสม 

8. พิจารณาก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของบุคคล
ดงักลา่ว ทัง้นี ้การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ก าหนดนัน้ตอ้งไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  า
ใหค้ณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักลา่วสามารถพิจารณา
และอนุมตัิรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดท ากบับริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ
พิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 
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9. จดัท ารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และรบัผิดชอบต่อการจดัท าและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผา่นมา และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ

10. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได ้โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วมี
อ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจ
ยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร

ทัง้นี ้การมอบอ านาจนัน้ตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนมุตัิ
รายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดที่จะท า
ขึน้กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 

การประเมินตนของคณะกรรมการ 

บริษัทฯไดจ้ดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานและทบทวนผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและ /
หรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทกุปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อช่วยใหก้รรมการของบริษัทไดม้ีการพิจารณาทบทวน
ผลงาน ปัญหาและอปุสรรคต่างๆในระหว่างปีที่ผ่านมา อนัจะช่วยใหก้ารท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึน้ 
เพราะทราบถึงความรบัผิดชอบของตนไดช้ดัเจน และยงัเป็นการช่วยปรบัปรุงความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการบรษัิทกับ
ฝ่ายจดัการ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิทแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเอง 

กระบวนการและหลักเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการ 

เลขานกุารบริษัทเป็นผูจ้ดัสง่แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการชดุ
ยอ่ยที่ตนด ารงต าแหนง่ เมื่อไดร้บัคืนใบประเมินครบถว้นแลว้เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้
สรุปผลและน าเสนอผลการประเมินคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยในที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานผลการประเมินปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการและ/หรอืคณะกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาตอ่ไป 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการที่มีผลท าใหก้ารท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่
จ านวนกรรมการว่ามีความเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิท ความรูแ้ละประสบการณข์อง
คณะกรรมการ นิยามกรรมการอิสระ จ านวนคณะกรรมการอิสระ คุณสมบตัิและแต่งตัง้เลขานุการบริษัท
เป็นตน้

2. การด าเนินการในเรื่องที่ท  าใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชุมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของเวลาที่ใชใ้นการประชมุคณะกรรมการ การไดร้บัเอกสารประกอบการประชมุและมี
เวลาไดศ้กึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอ บรรยากาศในหอ้งประชมุ เป็นตน้

3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการใหค้วามส าคญั ใชเ้วลาในการพิจารณา ทบทวน
และปฏิบตัิในเรือ่งตา่งๆ ที่ส  าคญัของบรษัิทอยา่งเพียงพอ ไดแ้ก่ การก ากบัดแูลกิจการของบรษัิท ทิศทาง กล
ยุทธ์ และแผนงานการด าเนินธุรกิจของบริษัท รายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการเก่ียวโยง
การจดัการความเสีย่ง นโยบายการแจง้เบาะแส การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เป็นตน้

4. เรื่องอื่นๆ ไดแ้ก่ การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้ริหาร ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณะกรรมการ  และฝ่าย
จดัการ เป็นตน้

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคลประกอบด้วย 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการที่มีผลท าใหก้ารท างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่
คุณสมบัติ ความรูแ้ละประสบการณท์ี่เหมาะสมกับธุรกิจ และความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี

2. การด าเนินการในเรื่องที่ท  าใหค้ณะกรรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชุมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ไดแ้ก่ ไดศ้กึษาเอกสารและขอ้มลูก่อนการประชมุ ไดใ้หค้วามเห็นที่เป็นประโยชนต์อ่ที่ประชมุอยา่งเหมาะสม
ไดง้ดเวน้การเขา้รว่มประชมุและงดออกเสยีงในรายการท่ีตนเองมีสว่นไดส้ว่นเสยี เป็นตน้

3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ไดแ้ก่ ไดป้ฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตามที่
กฎหมาย กฎเกณฑ ์และกฎบตัรไดก้ าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การทุม่เทในการปฏิบตัิหนา้ที่ใหบ้รษัิท ไม่
แทรกแซงการท างานของฝ่ายจดัการการควบคมุและติดตามการด าเนินงานของฝ่ายจดัการอย่าง เหมาะสม
เป็นตน้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิทรายคณะและรายบคุคลมีช่องแสดงความเห็นแบง่เป็น 5 ระดบั คือ 

0 = ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่งหรอืไมม่ีการด าเนินการในเรือ่งนัน้ 
1 = ไมเ่ห็นดว้ยหรอืมีการด าเนินการในเรือ่งนัน้เลก็นอ้ย 
2 = เห็นดว้ยหรอืมีการด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 
3 = เห็นดว้ยคอ่นขา้งมากหรอืมีการด าเนินการในเรือ่งนัน้ดี 
4 = เห็นดว้ยอยา่งมากหรอืมีการด าเนินในเรือ่งนัน้อยา่งดีเยี่ยม 

นอกจากนีย้งัมีช่องวา่งใหก้รรมการไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผลการประเมิน (รอ้ยละ) 

คณะกรรมการบรษัิท  
1. คณะกรรมการบรษัิท (ทัง้คณะ) 92.00 
2. คณะกรรมการบรษัิท (รายบคุคล) 95.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงาน
อื่นใดที่รบัผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และ
เสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุม
ดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ
ตอ่บรษัิทฯ 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

7. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะประกอบด้วย 

1.  โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม ท าใหก้ารท างานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ จ านวนกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสม มีความรู ้ประสบการณ์ และ
เหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ กรรมการอิสระในคณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนที่เหมาะสม กระบวนการสรร
หาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาเป็นกรรมการตรวจสอบ มีความโปรง่ใส ยตุิธรรม ไม่อยู่ภายใตอ้ิทธิพลของ
บคุคลใดบคุคลหนึง่ เป็นตน้  

2.  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบไดด้  าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชุมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ไดร้บัทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปีลว่งหนา้ จ านวน
ครัง้ของการประชุมมีความเหมาะสม การประชุมแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม ไดร้บัเอกสาร
ประกอบการประชุมล่วงหนา้ มีเวลาศึกษาขอ้มูล บรรยากาศในการประชุมเอือ้อ านวยใหเ้กิดการแสดงความ
คิดเห็นอยา่งสรา้งสรรค ์กรรมการผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีไมม่ีสว่นรว่มในการตดัสนิใจการท ารายการ เป็นตน้ 

3.  บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามส าคัญใชเ้วลาในการพิจารณา 
ทบทวน และปฏิบตัิตามอย่างเพียงพอ คือ สอบทานใหบ้ริษัทมีงบการเงินที่ถกูตอ้งและน่าเช่ือถือ สอบทานให้
บริษัทด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบใหถู้กตอ้งสอบทานใหม้ีระบบตรวจสอบภายในท่ีดี พิจารณา
รายการเก่ียวโยงและรายการที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฏเกณฑ ์ใหค้วามเห็นในการ
แต่งตัง้ ถอดถอนฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี ด าเนินการใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีกระบวนการด าเนินการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นตน้ 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิทรายคณะและรายบคุคลมีช่องแสดงความเห็นแบง่เป็น 5 ระดบั คือ 

 0 = ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่งหรอืไมม่ีการด าเนินการในเรือ่งนัน้ 
 1 = ไมเ่ห็นดว้ยหรอืมีการด าเนินการในเรือ่งนัน้เลก็นอ้ย 
 2 = เห็นดว้ยหรอืมีการด าเนินการในเรือ่งนัน้พอสมควร 
 3 =  เห็นดว้ยคอ่นขา้งมากหรอืมีการด าเนินการในเรือ่งนัน้ดี 
 4 = เห็นดว้ยอยา่งมากหรอืมีการด าเนินในเรือ่งนัน้อยา่งดีเยี่ยม 

  นอกจากนีย้งัมีช่องวา่งใหก้รรมการไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผลการประเมิน (รอ้ยละ) 
คณะกรรมการตรวจสอบ 91.00 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ด้านสรรหา 

1. พิจารณาโครงสรา้ง ขนาด องคป์ระกอบ รวมทัง้คณุสมบตัิของกรรมการบริษัท กรรมการ ชุดย่อย และผูบ้ริหาร
ระดบัสงู ตามความจ าเป็นและเหมาะสมของบรษัิทฯ 

2. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ
ผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

3. พิจารณาสรรหา คดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมใหด้ ารงต าแหนง่ กรรมการบรษัิท กรรมการชดุยอ่ย และ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู ที่ครบวาระ และ/หรอืมีต  าแหนง่วา่งลง และ/หรอืแตง่ตัง้เพิ่ม โดย
มีก าหนดวิธีการสรรหา อยา่งมีหลกัเกณฑ ์และโปรง่ใส ตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

4. ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับเกณฑค์ุณสมบัติที่ก าหนดไว ้เพื่อใหม้ั่นใจว่าบุคคล
ดงักลา่วมีความยินดีที่จะมาด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ หากไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูถื้อหุน้ 

5. เสนอรายช่ือบคุคลที่คดัเลือกตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่
พน้จากต าแหนง่ 

6. จัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม ส าหรบัต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ 

7. ด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวกบัการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

 ด้านก าหนดค่าตอบแทน 

1. จดัท าหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท และกรรมการชดุยอ่ย เพื่อเสนอ
ตอ่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้แลแ้ตก่รณี 

2. ก าหนคา่ตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบรษัิทเป็นรายบุคคล
ในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมะสมกบัภาระหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษัทฯ ใน
ธุรกิจที่คลา้ยคลงึกนั และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บัจากกรรมการ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อขออนมุตัิ 

3. รบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหนา้ที่ใหค้  าชีแ้จง ตอบค าถามเก่ียวกับค่าตอบแทนของกรรมการ
บรษัิทในที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

4. พิจารณาเกณฑก์ารประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และประธานเจา้หนา้ที่สายงานตา่งๆ ตามที่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

5. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตผุลของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบรษัิท 
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6. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานต่างๆ ตาม
หลกัเกณฑก์ารจ่ายไดพ้ิจารณาไว ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมตัิค่าตอบแทนของประธาน
เจา้หนา้ที่บรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานตา่งๆ

7. พิจารณางบประมาณการขึน้ค่าจา้ง การเปลี่ยนแปลงค่าจา้งและผลตอบแทน เงินรางวลัประจ าปีของพนกังาน
บรษัิทฯก่อนน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทเป็นประจ าทกุปี

8. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใ์หม่ใหก้รรมการและ
พนกังานโดยยดึหลกัใหเ้กิดความเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ และสรา้งแรงจงูใจใหก้รรมการและพนกังานปฏิบตัิหนา้ที่
เพื่อใหเ้กิดการสรา้งมลูคา่เพิ่มใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาวและสามารถรกัษาบคุลากรที่มีคณุภาพไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

9. ปฏิบตัิการอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรายคณะประกอบด้วย 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสม ท าใหก้ารท างาน
ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ จ านวนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีความเหมาะสม มี
ความรู ้ประสบการณ ์และเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ กรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนมีจ านวนที่เหมาะสม กระบวนการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาเป็นกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน มีความโปรง่ใส ยตุิธรรม ไมอ่ยูภ่ายใตอ้ิทธิพลของบคุคลใดบคุคลหนึง่ เป็นตน้

2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดด้ าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ได้รับทราบก าหนดการประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในแต่ละปีลว่งหนา้ จ านวนครัง้ของการประชุมมีความเหมาะสม
การประชุมแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอเหมาะสม ไดร้บัเอกสารประกอบการประชุมลว่งหนา้ มีเวลาศึกษา
ขอ้มลู บรรยากาศในการประชุมเอือ้อ านวยใหเ้กิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค ์กรรมการผูม้ีสว่นได้
สว่นเสยีไมม่ีสว่นรว่มในการตดัสนิใจการท ารายการ เป็นตน้

3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดใ้หค้วามส าคญัใชเ้วลา
ในการพิจารณา ทบทวน และปฏิบตัิตามอยา่งเพียงพอ คือ ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู จดั
ใหม้ีโครงการพฒันาและสืบทอดงานของกรรมการและผูบ้ริหาร วางแผนและพฒันากรรมการอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาแนวทางการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู และก าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์
การก าหนดคา่ตอบแทน เป็นตน้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิทรายคณะและรายบคุคลมีช่องแสดงความเห็นแบง่เป็น 5 ระดบั คือ 

0 = ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่งหรอืไมม่ีการด าเนินการในเรือ่งนัน้ 
1 = ไมเ่ห็นดว้ยหรอืมีการด าเนินการในเรือ่งนัน้เลก็นอ้ย 
2 = เห็นดว้ยหรอืมีการด าเนินการในเรือ่งนัน้พอสมควร 
3 = เห็นดว้ยคอ่นขา้งมากหรอืมีการด าเนินการในเรือ่งนัน้ดี 
4 = เห็นดว้ยอยา่งมากหรอืมีการด าเนินในเรือ่งนัน้อยา่งดีเยี่ยม 

นอกจากนีย้งัมีช่องวา่งใหก้รรมการไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผลการประเมิน (รอ้ยละ) 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 96.00 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลมุถึงความเสีย่ง
ประเภทตา่งๆ ที่ส  าคญัเช่น ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์ความเสีย่งดา้นปฏิบตัิการ ความเสีย่งดา้นการเงิน ความ
เสี่ยงดา้นกฏระเบียบ และความเสี่ยงดา้นอื่นๆ ทีมีผลกระทบตอ่องคก์ร เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบรษัิทให้
ความเห็นชอบ

2. ก าหนดกลยทุธ ์และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ
บริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม และมี
แนวทางปฏิบตัิ ใหส้ามารถรบักบัเหตกุารณเ์มื่อเกิดความเสีย่งนัน้ๆขึน้

3. ประเมินและทบทวนความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโนม้ของผลกระทบที่อาจมีตอ่บรษัิทฯ ทัง้ความเสีย่ง
จากภายนอกและภายในองคก์ร ในประเด็นต่างๆเช่น ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ
ความเสีย่งดา้นการเงิน ความเสีย่งดา้นกฏระเบียบ และความเสีย่งดา้นอื่นๆ ทีมีผลกระทบตอ่องคก์ร

4. ติดตาม ก ากบั ดแูล ตลอดจนทบทวนเก่ียวกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยทุธ ์และวิธีปฏิบตัิ
เมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อ
เหตกุารณ ์และไดน้ าไปปฏิบตัิอยา่งมีประสทิธิภาพ

5. รายงานขอ้มลูความคืบหนา้ในการบริหารจดัการความเสี่ยง และสิ่งที่ดอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย และกลยทุธท์ี่ก าหนดตามความเหมาะสมตอ่คณะกรรมการบรษัิท หรอืคณะกรรมการ
ตรวจสอบทกุไตรมาส

6. ใหค้  าแนะน า และการสนบัสนนุแก่คณะกรรมการฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ ในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งระดงั
องคก์รรวมถึงส่งเสริม และสนบัสนุนใหม้ีการปรบัปรุงพฒันาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองคก์รให้
เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง และสม ่าเสมอ

7. สนนัสนนุใหเ้กิดมีวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
8. พิจารณาทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา

อนมุตัิอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้
9. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายคณะประกอบด้วย 

1. โครงสรา้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม ท าใหก้ารท างานของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ จ านวนกรรมการบรหิารความเสี่ยงมีความเหมาะสม มีความรู้
ประสบการณ ์และเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ กรรมการอิสระในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ านวนที่
เหมาะสม กระบวนการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความโปรง่ใส
ยตุิธรรม ไมอ่ยูภ่ายใตอ้ิทธิพลของบคุคลใดบคุคลหนึง่ เป็นตน้

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดด้  าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบตัิหนา้ที่
ในการประชุมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ ไดร้บัทราบก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
แต่ละปีล่วงหนา้ จ านวนครัง้ของการประชุมมีความเหมาะสม การประชุมแต่ละวาระมีระยะเวลาเพียงพอ
เหมาะสม ไดร้บัเอกสารประกอบการประชมุลว่งหนา้ มีเวลาศกึษาขอ้มลู บรรยากาศในการประชมุเอือ้อ านวยให้
เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสรา้งสรรค ์กรรมการผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจการท า
รายการ เป็นตน้

3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดใ้หค้วามส าคัญ ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวน และปฏิบตัิตามอย่างเพียงพอ คือ ดแูลและด าเนินการดา้นการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธแ์ละเป้าหมายธุรกิจ รวมถึงสภาวการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป เสนอแนะ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะท างานบริหารความเสี่ยงขององคก์ร พิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึน้ รวมทัง้ก าหนดมาตรการควบคมุดแูลความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นตน้

 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบรษัิทรายคณะและรายบคุคลมีช่องแสดงความเห็นแบง่เป็น 5 ระดบั คือ 

0 = ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่งหรอืไมม่ีการด าเนินการในเรือ่งนัน้ 
1 = ไมเ่ห็นดว้ยหรอืมีการด าเนินการในเรือ่งนัน้เลก็นอ้ย 
2 = เห็นดว้ยหรอืมีการด าเนินการในเรือ่งนัน้พอสมควร 
3 = เห็นดว้ยคอ่นขา้งมากหรอืมีการด าเนินการในเรือ่งนัน้ดี 
4 = เห็นดว้ยอยา่งมากหรอืมีการด าเนินในเรือ่งนัน้อยา่งดีเยี่ยม 

นอกจากนีย้งัมีช่องวา่งใหก้รรมการไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผลการประเมิน (รอ้ยละ) 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 89.00 
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คณะกรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. พิจารณากลั่นกรองขอ้เสนอของฝ่ายจัดการและน าเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณ

ประจ าปีของบรษัิทฯ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

2. ควบคมุ ก ากบัดแูล และติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการ

ด าเนินธุรกิจ กลยทุธท์างธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดไว ้และอ านาจบริหารต่างๆ ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบรษัิทฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเอือ้ตอ่สภาพธุรกิจ  

3. พิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทนุต่างๆ ตามงบลงทนุหรือ

งบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นตน้ โดยวงเงินส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตาม

ตารางอ านาจอนมุตัิที่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

4. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปีเพื่อ

เสนอคณะกรรมการบรษัิทฯ อนมุตัิ 

5. น าเสนอโครงสรา้งองคก์รที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

อนมุตัิ  

6. ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่

ภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการบรหิาร หรอือาจมอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลดงักลา่วมีอ านาจตามที่คณะ

กรรมการบรหิารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการบริหาร

อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดต้ามที่

เห็นสมควร 

7. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจ หรอืมอบอ านาจช่วงที่ท าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรอืบคุคลที่อาจ

มีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด) มีสว่นไดเ้สยี หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย และ/

หรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าว

จะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนมุตัิต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ

รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซึง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรอื 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
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ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการ และ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษัิทฯ 
2. จัดท านโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบรษัิทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
3. ก ากบัดแูลการด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่

ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษัิทฯ รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดและสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลที่ดี และมีหนา้ที่รายงานผลการ
ด าเนินงานการบรหิารจดัการ รวมถึงความคืบหนา้ในการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิทฯ 

4. พิจารณาอนุมตัิการด าเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทนุหรืองบประมาณที่ไดร้บั
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินส าหรบัแต่ละรายการเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นตารางอ านาจ
อนุมตัิที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้ แต่ไม่เกินงบประมาณประจ าปีที่ไดร้บัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ รวมถึงการเขา้ท าสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักลา่ว 

5. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใชจ้่ายในการด าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่ไดร้บั
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอ านาจอนุมตัิที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท
แลว้  

6. มีอ านาจในการอนมุตัิอตัราก าลงัคน การก าหนดอตัราจา้ง ค่าตอบแทน และโบนสั การประเมินผลงานและ
การแตง่ตัง้โยกยา้ยพนกังาน ส าหรบัพนกังานตามระดบัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทฯ 

7. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
นโยบายและเพื่อผลประโยชนข์องบรษัิทฯ รวมถึงเพื่อรกัษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

8. มีอ านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานชดุตา่งๆ เพื่อประโยชนแ์ละประสิทธิภาพการจดัการที่ดีและ
โปรง่ใส และมีอ านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด 
โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อใหบ้คุคลดงักล่าวมีอ านาจ
ตามที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร
อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ๆ ไดต้ามที่
เห็นสมควร 

9. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษัิทฯ 

ทัง้นี ้ในการด าเนินการเรื่องใดที่ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด) มีสว่นไดส้ว่นเสียหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ประธานเจา้หนา้ที่บริหารไม่มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินการในเรื่องดงักล่าว โดยเรื่องดงักล่าว
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จะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัิ
รายการท่ีเป็น ไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการคา้ปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหนว่ยงานที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 

การคดัเลอืกบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิทฯ จะกระท าผา่นการประชมุผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลอืกจากประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถ และคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากบรษัิทฯ ยงั
ไม่มีคณะกรรมการสรรหาคดัเลือกบคุคลที่จะด ารงต าแหนง่ดงักลา่ว จากนัน้ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะท าการคดัเลือกกรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ 

องคป์ระกอบและการสรรหา แต่งตัง้ ถอดถอน หรือพน้จากต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นัน้ ไดก้ าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่สามารถสรุปเป็นสาระส าคญัไดด้งันี ้

1. ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทฯ
2. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัรและตอ้งมีคณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด
3. บริษัทฯมีนโยบายใหป้ระธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อใหเ้กิดความ

ชดัเจนในดา้นความรบัผิดชอบระหวา่งการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบรหิารงานประจ า
4. โครงสรา้งคณะกรรมการ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระในจ านวนที่เหมาะสมกบัการก ากบัดแูลกิจการ โดยตอ้งมี

จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

5. การแต่งตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษัทฯ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้จะตอ้งมีความโปรง่ใส่และ
ชดัเจนในการสรรหากรรมการ และในการพิจารณาควรจะตอ้งมีประวตัิการศกึษาและประสบการณก์ารประกอบ
วิชาชีพของบคุคลนัน้ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประโยชนใ์นการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
ผูถื้อหุน้

6. กรรมการที่พน้จากต าแหนง่ตามวาระอาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกได้

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะรว่มกนัพิจารณาเบือ้งตน้ถึงคณุสมบตัิของบคุคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผูท้รงคุณวฒุิ ประสบการณก์ารท างาน และความ
เหมาะสมดา้นอื่นๆ ประกอบกนั จากนัน้จะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 3 ทา่น 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
รว่ม หรอืนิติบคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาต
ตอ่ ก.ล.ต.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา
มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอื
บคุคลที่จะไดร้บัการ เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย

4. ไมม่ีหรอืเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของ
ส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนญุาตตอ่ ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือ
นิติบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้
แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูถื้อ
หุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของผูข้ออนุญาตหรือบริษัท
ยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน
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ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ  
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือ
บรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 
ท่าน โดยแต่งตัง้จากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด นอกจากนี ้กรรมการอิสระท่ีด ารง
ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมดงันี ้ 

1. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้

2. ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน
3. มีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ตอ้งมีกรรมการ

ตรวจสอบอย่างนอ้ยหนึ่งคนที่มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความ
นา่เช่ือถือของงบการเงินได้
ทัง้นี ้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษัิทฯ 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องไดร้ับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย
กรรมการ ไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยกรรมการมากกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดควรเป็นกรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระเพื่อความโปรง่ใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่
อย่างแท้จริง และกรรมการไม่ควรเป็นผู้บริหาร(Non-executive Director) อยู่ในคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนสามารถแตง่ตัง้พนกังานของบรษัิทฯ จ านวน 1 คนท าหนา้ที่
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได ้โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนตอ้งมี
คณุสมบตัิเพิ่มเติมดงันี ้ 

1. ประธานกรรมการบริษัทไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้
เพื่อใหก้ารท าหนา้ที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีความเป็นอิสระอยา่งแทจ้รงิ

2. มีความรู ้ความสามารถ มีความซื่อสตัย ์สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีวิสยัทศันก์วา้งไกล ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องที่เก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทน และการสรรหา กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงูในระดับ
สากล เพื่อน ามาปรบัปรุงนโยบายดา้นการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทนของบรษัิทฯ

3. มีวฒุิภาวะและความมั่นคง และกลา้แสดงความเห็นที่แตกตา่งและเป็นอิสะ
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4. สามารถอทุิศเวลาอยา่งเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ที่ เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์

5. มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลผูท้ี่สมควรไดร้บัการเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษัิททดแทนกรรมการบรษัิทท่ีครบวาระ หรอืกรณีอื่นๆ  

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการบรษัิท 
และ/หรือผูบ้ริหารจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน โดยประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งตอ้งไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิท เช่นกนั และสามารถแตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
เพื่อช่วยเหลือด าเนินการและประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกบัการนดัหมายประชุมจดัเตรียมวาระการ
ประชมุ น าสง่เอกสารการประชมุ และบนัทกึการประชมุ รวมทัง้ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่ไดร้บัมอบหมายจากประธานคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งมีคณุสมบตัิเพิ่มเติมดงันี ้ 

1. มีความรูด้า้นการบรหิารความเสีย่ง และมีความสามารถดา้นการบรหิารจดัการองคก์รเป็นอยา่งดี 
2. เป็นผูท้ี่ไดร้บัความเช่ือถือ ไวว้างใจ และเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป 
3. มีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษัิทฯ เป็นอยา่งดี 
4. มีความเขา้ใจหลกัการบรหิารที่ดี มีวิจารณญาณและทกัษะในการตดัสินใจ สามารถวิเคราะหปั์ญหา และให้

ขอ้เสนอแนะไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. มีความคิดสรา้งสรรค ์สามารถแสดงความคิดเห็นและรบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 
6. สามารถอทุิศเวลาการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ จะพิจารณาลงทนุในบริษัทท่ีมีวตัถปุระสงคใ์นการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ หรือ
กิจการที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั หรือกิจการที่สนบัสนุนกิจการของบริษัทฯ อนัจะท าใหบ้ริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผล
ก าไรเพิ่มมากขึน้ หรือลงทนุในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน ์(Synergy) ใหก้บับริษัทฯ โดยสามารถสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกั
ของบริษัทใหม้ีความครบวงจรมากยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจ
พิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลกัหรือธุรกิจอื่นของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าธุ รกิจ
ดงักลา่วเป็นธุรกิจที่มีศกัยภาพและการลงทนุดงักลา่วเป็นประโยชนแ์ก่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้โดยรวมในการก ากบัดแูลบริษัท
ยอ่ยและบรษัิทรว่ม บรษัิทฯ จะสง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารที่มีคณุสมบตัิและประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจเพ่ือ
เป็นตวัแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ๆ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในแต่ละบริษัท เพื่อก าหนด
นโยบายที่ส  าคญัและควบคมุการด าเนินธุรกิจของบรษัิทยอ่ย และ/หรอืบรษัิทรว่มดงักลา่ว ทัง้นี ้กรรมการซึง่เป็นตวัแทนของ
บริษัทฯ จะตอ้งท าหนา้ที่ในการก ากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ใหบ้ริหารจัดการหรือด าเนินงานต่างๆ ตาม
นโยบายที่บริษัทฯ ก าหนด รวมถึงจะตอ้งใชด้ลุยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ ท่ีอนมุตัิในเรื่องที่ส  าคญัของบริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทรว่ม เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทฯ และเพื่อการ
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เติบโตอยา่งยั่งยืนของบรษัิทฯ ทัง้นี ้การสง่ตวัแทนของบรษัิทฯ เขา้ไปเป็นกรรมการในแตล่ะบรษัิทยอ่ย และ/หรอื บรษัิทรว่ม 
จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ โดยค านงึถึงความแหมาะสมในแตล่ะบรษัิท 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

1. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ น าความลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของบริษัท
ฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพื่อประโยชนแ์ก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม และไมว่า่จะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนหรอืไมก็่ตาม 

2. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร  พนักงาน และลกูจา้งของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสหรือผูท้ี่อยู่กินดว้ยกนัฉนัสามี
ภรรยา บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ และนิติบคุคลที่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักลา่ว ใชข้อ้มลูภายในของบรษัิทฯ ที่
มีหรอือาจมีผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ซึง่ยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน เพื่อ
ท าการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนใหบ้คุคลอื่นซือ้ ขาย เสนอซือ้หรือเสนอขายหลกัทรพัยข์อง
บริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มก่อนที่ขอ้มูลนัน้จะไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท า
ดงักลา่วจะกระท าเพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ้ื่น หรือเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท าดงักลา่วโดยตนไดร้บัประโยชน์
ตอบแทน ผูใ้ดฝ่าฝืนจะถกูลงโทษตามมาตรการทางวินยัของบรษัิทฯ 

3. บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการแจง้ใหผู้บ้รหิารเขา้ใจและรบัทราบภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยใ์น
บรษัิทฯ ของตนเอง คูส่มรสหรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ รวมถึงนิติบคุคลที่
เก่ียวขอ้งของบุคคลดงักล่าว ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

4. บรษัิทฯ ไดก้ าหนดมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ รวมถึงคูส่มรสหรอืผูท้ี่อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภรรยา 
บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ และนิติบคุคลที่เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักลา่ว ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษัิทฯ ทราบเก่ียวกบัขอ้ก าหนดขา้งตน้  

11. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเนน้
การประกอบกิจการดว้ยความดแูลเอาใจใสต่่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวงัว่าการด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อสงัคมจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อส่วนรวม
พรอ้มกบัการเจรญิเติบโตของบรษัิทฯ ควบคูก่นัไปดว้ย ทัง้นีบ้รษัิทฯ ไดจ้ดัท านโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมโดยแบง่เป็น 
7 ขอ้ ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสตัยส์ุจริต เป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดเ้คารพ
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ต่อสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื่น โดยมีนโยบายใหบุ้คลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกับสิทธิใน
ทรพัยส์นิทางปัญญา อาทิ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์มีลขิสทิธ์ิถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ 

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัใหค้วามส าคญัตอ่การด าเนินงานอยา่งมีธรรมาภิบาลเพื่อความมั่นคงอยา่งยั่งยืน โดย
มุ่งเนน้ถึงเรื่องความสมัพนัธท์ี่ดีกบัลกูคา้ และคู่คา้ทกุราย รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัมาตรฐาน คณุภาพสินคา้ และการ
สง่มอบสนิคา้ตามเวลาที่ก าหนด 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลกัการการก ากับดแูลกิจการ 
และปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยก าหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่กระท าการทุจริตคอรร์ปัชั่นทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอ การให้
ค ามั่นสญัญา การขอ การเรียกรอ้ง การเรียกหรือรบัผลประโยชน ์การใหผ้ลประโยชน ์การชกัจูงสูก่ารกระท าที่ผิดตอ่กฎหมาย 
หรือการท าลายความไวใ้จ หรือการกระท าอื่นใดที่เป็นการทุจริตคอรร์ปัชั่น เป็นตน้ เพื่อประโยชนต์่อตนเองหรือบคุคลอื่น 
โดยระบเุป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมทัง้ติดประกาศใหพ้นกังานและผูบ้ริหารของบรษัิทฯ ไดท้ราบและยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิโดย
ทั่วกนั ทัง้นี ้ปัจจุบนั บริษัทฯ ยงัไม่ไดเ้ขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต (Collective 
Anti-Corruption : CAC)  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิตอ่ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งไมว่า่
จะเป็นพนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนุษย ์ค านึงถึงความเสมอภาคและ
เสรภีาพท่ีเทา่เทียมกนั ไมล่ะเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐาน และไมเ่ลอืกปฏิบตัิไมว่า่จะเป็นในเรือ่งของเชือ้ชาต ิสญัชาติ ศาสนา ภาษา 
สผิีว เพศ อาย ุการศกึษา สภาวะทางรา่งกาย หรอืสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัใหม้ีการดแูลไมใ่หธุ้รกิจของบรษัิทฯ เขา้ไปมี
สว่นเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ เป็นตน้   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเคารพในสิทธิสว่นบคุคลของพนกังานทกุคน โดยไม่น าขอ้มลูสว่นตวัรวมถึง ประวตัิ
การพยาบาล ประวตัิครอบครวั และเงินเดือน ไปเปิดเผยกับผูท้ี่ไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้มูลที่จ  าเป็นตอ้งเปิดเผยตาม
ขอ้บงัคบัทางกฎหมาย อีกทัง้บรษัิทฯ ไดห้มั่นตรวจตรา เพื่อปอ้งกนัเพื่อไมใ่หธุ้รกิจของบรษัิทฯ มีสว่นรว่มในการละเมิดสทิธิ
มนษุยชนทัง้ทางตรง และทางออ้ม โดยมีนโยบายใหพ้นกังานทกุคนสามารถรอ้งเรียน หรือแจง้เบาะแสะการทจุริตภายใน
บรษัิทฯ ได ้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของแรงงานและพนกังานทกุคนที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 
โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการ
เจรญิเติบโตอยา่งยั่งยืนของบรษัิทในอนาคต ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี  ้

4.1 เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชนและปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 
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4.2 จดัใหม้ีกระบวนการจา้งงานและเง่ือนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดคา่ตอบแทนและ
การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตก้ระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม 

4.3 สง่เสรมิการพฒันาบคุลากร โดยจดัใหม้ีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเขา้รว่ม
สมัมนาและฝึกอบรมวิชาการดา้นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของ
บคุลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4.4 จัดใหม้ีสวสัดิการดา้นต่างๆ ส าหรบัพนกังานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสงัคม เป็นตน้ 
และนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวิตและอบุตัิเหต ุเป็นตน้ รวมถึง
การสนบัสนนุเงินช่วยเหลอืประเภทตา่งๆ เช่น เงินกูย้ืมเพื่อการศกึษา ทนุการศกึษาบตุร รางวลัอายุ
งาน และเงินช่วยเหลอืฌาปนกิจ เป็นตน้ 

4.5 จดัใหม้ีบริการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยั
ความเสีย่งตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแตล่ะบคุคล 

4.6 ด าเนินการใหพ้นกังานปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีสขุอนามยัในสถานท่ีท างานท่ีดี โดยจดัให้
มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสรา้งใหพ้นักงานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั 
รวมถึงจดัการฝึกอบรมและส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขอนามยัที่ดี มีสถานที่ท  างานที่ถกูสขุลกัษณะ
สอดคลอ้งกบัหลกัอาชีวอนามยัมีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

4.7 เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรอ้งเรียนเก่ียวกับปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม 
ความไมเ่สมอภาค ความเหลือ่มล า้ สวสัดิภาพ รวมถึงใหก้ารคุม้ครองพนกังานตามบทบญัญัติแหง่
กฏหมาย 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งเนน้การผลิตสินคา้ที่มีคณุภาพ มีความปลอดภยัและถกูตอ้งตามมาตรฐานบรรจุภณัฑ ์เพื่อสรา้ง
ความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคา้ มีความโปรง่ใสตอ่การจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ รวมทัง้พยายามแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่งๆ ที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยมุ่งเนน้และรกัษาความสมัพนัธท์ี่ยั่ งยืนกับลกูคา้ รวมถึงมีการก าหนดตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานในทกุ
บรบิท โดยใชค้วามพงึพอใจของลกูคา้และความถกูตอ้งตามกฏหมายเป็นท่ีตัง้  

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาติ โดยบริษัทฯ ด าเนินการและควบคุมกระบวนใหก้ารผลิตสินคา้เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้ ้

6.1 บริษัทฯ มีการออกแบบและพฒันาปรบัปรุงกระบวนการผลิต เครื่องจกัร และอปุกรณใ์หส้ามารถ
ควบคมุมลพิษและ/หรอืลดมลพิษโดยใหค้รอบคลมุเรือ่งน า้เสยี ฝุ่ น ก๊าซ รวมทัง้ของเสยีตา่งๆ อยา่ง
เป็นระบบ 
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6.2 บริษัทฯ ก าหนดผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ ์
โดยตอ้งควบคุมดูแลไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มเกินกว่าที่มาตรฐานก าหนดไว ้และตอ้ง
ควบคมุการใชท้รพัยากรธรรมชาติและการจดัการพลงังานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

6.3 บรษัิทฯ มีความมุง่มั่นในการลดการเกิดขยะหรอืของเสยี และใหค้วามรว่มมือในการก าจดัขยะหรอื
ของเสยีดว้ยวิธีการท่ีถกูตอ้งไดม้าตรฐานอยา่งเป็นรูปธรรม 

6.4 บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้ม สขุภาพ และ
ความปลอดภยั ก่อนที่จะมีการลงทนุหรอืรว่มทนุในกิจการใดๆ โดยบรษัิทฯ ไดด้  าเนินกิจการภายใต้
แนวคิดการใสใ่จและรกัษาสิง่แวดลอ้ม สงัคม ชมุชนอยา่งเป็นระบบ 

6.5 บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และป้องกนัผลกระทบตอ่
ระบบนิเวศวิทยา  

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม  โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  ส่งเสริม
ช่วยเหลือ ด าเนินกิจกรรมทัง้ดา้นการศึกษา ศาสนา กีฬา ครอบครวั สขุภาพ เพื่อสรา้งความเขม้แข็ งในการพฒันาชุมชน
และสงัคมอยา่งยั่งยืน   

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บรษัิทฯ สนบัสนนุใหม้ีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานในองคก์ร และในระดบัความรว่มมือระหว่าง
องคก์ร ซึง่หมายถึงการท าสิง่ตา่งๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ  และยงัอาจหมายถึงการเปลีย่นแปลงทางความคิด การผลติ เพื่อเพิ่มมลูคา่
เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าใหส้ิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ ก่อผลิตผลที่
เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคมสงูสดุ 

จากการที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกใหค้วามส าคญักับปัญหาสิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากขยะพลาสติกอย่างมาก 
ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกนั ถึงแมจ้ะยงัไมม่ีนโยบายในการจดัการขยะพลาสติกอยา่งเป็นรูปธรรม แตส่  านกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ไดม้ีการจัดท าแผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม โดยใหง้ดหรือเลิกการใชก้ล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวสัดุที่ย่อยสลายไดย้าก ตลอดจนการพฒันา
พลาสติกชีวภาพรวมถึงวสัดอุื่นที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มใหส้ามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หมไ่ด ้เพื่อสง่เสริมใหม้ีการน า
พลาสติกชีวภาพกลบัมาใชอ้ยา่งคุม้คา่ บริษัทฯ จึงมีการพฒันาสตูรวตัถดุิบใหม่ๆ  เพื่อรองรบัแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงการ
ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้สอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาฟิล์มประเภท Organics 
Biodegradable ซึ่งจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรียใ์นสิ่งแวดล้อมเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม, การพัฒนาสูตรฟิลม์ให้
สามารถน ากลบัมารไีซเคลิไดง้่าย โดยการจดัเรยีงโมเลกลุของฟิลม์แบบ MDO (Machine Direction Orientation) และแบบ 
Biaxial Orientation, การพฒันาสตูรเม็ดพลาสติกและ เรซิ่นจากการรีไซเคิลใหส้ามารถน ามาผสมกบัเม็ดพลาสติกและเร
ซิ่นบรสิทุธ์ิได ้เป็นตน้  
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12. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในส าหรบัระดับบริหารและระดับปฏิบตัิการ เพื่อป้องกันความ

เสียหายที่อาจเกิดขึน้กับบริษัทฯ จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ได้
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ ในดา้นตา่งๆ 5 สว่น ประกอบดว้ย 

1.  สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 
2.  การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 
3.  กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
4.  ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 
5.  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ี
บคุลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบดงักลา่วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถท าใหก้ารด าเนินกิจการของบรษัิทฯ  
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปรง่ใส  นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัจดัใหม้ี
ระบบการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าจะสามารถป้องกันทรพัย์สินของบริษัทฯ จากการที่
กรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการท า
ธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้หรอืบคุคลที่เก่ียวโยงกนั  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดด้  าเนินการตรวจสอบภายในตามแนวปฏิบตัิแห่งมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและกรอบ
แนวทางปฏิบตัิดา้นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission: 
COSO ที่ยอมรบัไดท้ั่วไปตามหลกัการและสาระส าคญัของการประเมินในปี 2563  

การด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหนา้ที่สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่ เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ   
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุรว่มกนัอยา่งนอ้ยทกุไตรมาส เพื่อพิจารณาและด าเนินการใหม้ีรายงานทางการเงิน
ที่ถูกตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย ์
ซึง่ในการประชมุจะมีผูส้อบบญัชีเขา้รว่มประชมุเพื่อใหข้อ้สงัเกตจากการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทฯ 

เพื่อใหร้ะบบควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงาน
อิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไดว้่าจา้ง บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากัด เพื่อท าหนา้ที่
ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ ในปี 2563 โดยผูต้รวจสอบภายในดงักลา่วไดจ้ดัท ารายงานผลการประเมินและ
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ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ และน าเสนอรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอยา่งตอ่เนื่องเป็น
ประจ าทกุไตรมาส ซึ่งบริษัทฯ ไดด้  าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการปฏิบตัิงานในฝ่ายต่างๆ ตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบ
ภายในมาโดยตลอด  

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและติดตามระบบบรหิารงานหลกัดา้นตา่งๆ ของบริษัทฯ ประกอบดว้ย (1) ระบบ
การบริหารวงจรรายได ้ (2) ระบบการบริหารวงจรรายจ่าย  (3) ระบบการบริหารจดัการกระบวนการผลิต (4) ระบบการบริหาร
สินคา้และคลงัสินคา้  และ (5) ระบบการควบคมุภายในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทฯ โดยไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อให้
บริษัทฯ แกไ้ขปรบัปรุงเพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบตัิงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็น
การพฒันาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลท าใหบ้ริษัทฯ มีระบบการก ากับดแูลกิจการที่ดี 
โดยผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบและผลการตรวจติดตามระบบการบริหารงานหลักดังกล่าวให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบแลว้  

การบริหารความเส่ียง  

บริษัท สตารเ์ฟล็กซ ์จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัและสนบัสนนุใหเ้กิดระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยคณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเสีย่งก ากบัดแูลการบริหารความเสีย่งขององคก์ร มีหนา้ที่
พิจารณาและทบทวนนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสีย่ง เพื่อก ากบัดแูลและสนบัสนนุใหม้ีการด าเนินงานดา้น
การบริหารความเสี่ยงองคก์ร ใหส้อดคลอ้งกับกลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อใหร้ะบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มี
ประสทิธิผลอยา่งเป็นรูปธรรม โดยการบรหิารจดัการความเสีย่งนัน้ ไดค้  านงึถึงความเหมาะสมของสภาวะแวดลอ้มทัง้ภายนอก
และภายใน ที่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อบริษัทดงันัน้จึงมีการประเมิน ติดตาม และก ากับดูแลความเสี่ยงอย่าง
ตอ่เนื่อง 

นอกจากนีไ้ดก้ าหนดใหม้ีการประชุมหารือกนัในระดบัผูบ้ริหารเพื่อประเมินสถานการณ ์และก าหนดกลยทุธใ์นการ
ด าเนินงาน เพื่อรองรบัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ และใหถื้อวา่การบรหิารความเสีย่งเป็นหนา้ที่รบัผิดชอบของทกุหนว่ยงานในการ
จดัการและควบคมุความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ทนัต่อเหตกุารณแ์ละเป็นปัจจุบนั ท าใหอ้งคก์รสามารถแกไ้ขหรือลด
ความรุนแรงของผลกระทบในดา้นตา่งๆ ได ้อีกทัง้ยงัเป็นการวิเคราะหเ์พื่อเปลีย่นวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสของบรษัิทฯ อีกดว้ย  

13. รายการระหว่างกัน 

 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั  

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนซ์ึ่งเป็นรายการที่เป็น

ขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอ านาจ

ตอ่รองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง บริษัทฯ สามารถ
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ด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลกัการที่คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอนุมตัิ และจัดท ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิททราบทกุไตรมาส 

ส าหรบัมาตรการและขัน้ตอนในการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัท่ีไมเ่ป็นรายการทางการคา้ปกติ บรษัิทฯ จะ

จัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึน้ บรษัิทฯ จะพิจารณาใหบ้คุคลที่

มีความรูค้วามช านาญพิเศษ เช่น ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์นิ ผูส้อบบญัชี ส านกักฎหมาย เป็นตน้ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบั

รายการระหว่างกนัดงักลา่วต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชใ้นการประกอบการตดัสินใจ

และใหค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิทหรอืผูถื้อหุน้ ตามแตก่รณี เพื่ออนมุตัิรายการดงักลา่วก่อนการเขา้ท ารายการ  

นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีการก าหนดมาตรการไมใ่หผู้บ้รหิารหรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีสามารถเขา้มามีสว่นรว่มในการอนมุตัิ

รายการที่ตนเองมีสว่นไดเ้สียทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม และคณะกรรมการบริษัทดแูลใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บังคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท า

รายการที่เก่ียวโยงกัน และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินท่ีส  าคัญของบริษัทฯ รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานบัญชีที่

ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะท าการเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้น

หมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ  

นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  

บริษัทฯ อาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยรายการระหว่างกนัที่จะเกิดขึน้นัน้เป็นไป

เพื่อความจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบรษัิทฯ ไดแ้ก่ การค า้ประกนัโดยผูถื้อหุน้ใหญ่

และ/หรือกรรมการ  ซึ่งการค า้ประกันดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดโดยธนาคารพาณิชยแ์ละ/หรือสถาบนัการเงิน 

โดยผูถื้อหุน้ใหญ่และ/หรือกรรมการไม่มีการคิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัเงินกูย้ืมดงักลา่วจากบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละใหค้วามเห็นถึงความสมเหตสุมผลของรายการที่เกิดขึน้ทกุ

ไตรมาส  

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกนักับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้

บริษัทฯ จะก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดที่สามารถอา้งอิงเปรียบเทียบไดก้บั

ราคาหรอืเง่ือนไขที่เกิดขึน้กบัธุรกรรมประเภทเดียวกนัท่ีบรษัิทฯ กระท ากบับคุคลภายนอก ส าหรบัรายการระหวา่งกนัที่มิได้

เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทฯ จะจดัใหม้ีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้มาสอบทานการปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑแ์ละแสดงเหตผุลในการท ารายการดงักลา่วก่อนที่บริษัทฯ จะเขา้ท ารายการนัน้ๆ  โดยจะด าเนินการตามมาตรการ

และขัน้ตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัตามที่ระบุขา้งตน้ อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
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ขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ในอนาคต คณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของคณะกรรมการตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเก่ียวโยงกนั และการไดม้า

หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีและ

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
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13. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกนัของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในรอบปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 สามารถสรุปได้ดังนี ้

บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ 
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 
บรษิัท สตารป์ริน๊ท ์จ ากดั 
(มหาชน) หรือ “STARP” 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตกล่อง 
บรรจภุณัฑ ์

นายปรนิทรธ์รณ ์อภิธนาศรีวงศ ์
เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
และถือหุน้ใน STARP จ านวน 
332,999,500 หุน้ คดิเป็น รอ้ย
ละ 66.60 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัท่ี 
24 เมษายน 2563  

1. คา่เช่าเครื่องจกัร ไม่มี 0.72 รายการเช่าเครื่องจักร เพ่ือผลิตงานฟิล์มเคลือบกระดาษ (S-Board) 
เน่ืองจากบริษัทฯ มียอดการสั่งซือ้ผลิตภัณฑใ์หม่ บริษัท ฯ มีการซือ้
เครื่องจกัรเพ่ือน ามาผลิต แตล่กูคา้ตอ้งการสินคา้เรง่ด่วน จากระยะเวลา
ท่ีลูกคา้ก าหนด ไม่สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามค าสั่งซือ้ จึงท  าการเช่า
เป็นการชั่วคราวระยะเวลา 36 วนั นบัตัง้แต ่25/2/2563 – 31/3/2563  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้มีความเป็นธรรมของ
ราคาและเ ง่ื อนไขของรายการเช่ นเดี ยวกับท่ีท  ารายการกับ
บคุคลภายนอก 
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บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ  
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 
 2. คา่บรกิาร 

 
ไม่มี 2.88 รายการค่าบริการ เพ่ือผลิตงานฟิล์มเคลือบกระดาษ (S-Board) 

เน่ืองจากบริษัทฯ มียอดการสั่งซือ้ผลิตภัณฑใ์หม่ บริษัท ฯ มีการซือ้
เครื่องจักรเพ่ือน ามาผลิต แต่ลูกค้าต้องการสินค้าเร่งด่วน จาก
ระยะเวลาท่ีลกูคา้ก าหนด ไม่สามารถผลิตสินคา้ไดต้ามค าสั่งซือ้ จงึท  า
ใหบ้ริการเป็นการชั่วคราวระยะเวลา 36 วัน นับตัง้แต่ 25/2/2563 – 
31/3/2563 
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาและเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตสุมผลของรายการรวมทัง้มีความเป็นธรรมของราคาและ
เง่ือนไขของรายการเช่นเดียวกบัท่ีท  ารายการกบับุคคลภายนอก 

บรษิัท สตารป์ริน๊ท ์จ ากดั 
(มหาชน) หรือ “STARP” 
 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตกล่องบรรจุ
ภณัฑ ์

นายปรนิทรธ์รณ ์อภิธนาศรีวงศ ์
เป็นกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
และถือหุน้ใน STARP จ านวน 
332,999,500 หุน้ คดิเป็น รอ้ย
ละ 66.60 ของจ านวนหุน้ท่ี
จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมด ณ วนัท่ี 
24 เมษายน 2563  

 

3. ซือ้วตัถดุิบ 

 

ไม่มี 1.21 การซือ้วตัถดุิบเป็นการซือ้ฟิลม์ MPET ซึง่เป็นราคาท่ีตกลงร่วมกนัโดยมี
การเปรียบเทียบกับราคาตลาด ซึ่งมีเง่ือนไขการคา้เหมือนกับตัวแทน
จ าหน่ายรายอ่ืนของบรษิัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวเป็นรายการปกตขิองธุรกิจ โดยราคาซือ้เป็นราคาตลาดสามารถ
เทียบเคียงไดก้บัการซือ้จากบรษิัทอ่ืน 
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บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ  
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 
4. ขายวตัถดุบิ ไม่มี 3.29 รายการขายวัตถุดิบ  ท่ีไม่สามารถผลิตงานฟิล์มเคลือบกระดาษ  

(S-Board) ไดต้ามสัญญา เป็นราคาตน้ทุนท่ีซือ้วัตถุดิบมาและบวก
ก าไรเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย เพ่ือเป็นการเคลียรว์ตัถุดิบคงคา้งในคลงัเพ่ือให้
เกิดประโยชนส์งูสดุ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลของรายการรวมทัง้มีความเป็นธรรมของ
ราคาและเง่ือนไขของรายการ และเป็นไปเพ่ือประโยชนต์อ่บรษิัทฯ 
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บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ  
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 
นายปรนิทรธ์รณ ์ อภิธนาศรีวงศ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด ารงต  าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการบรหิารและเป็น 
ผูถื้อหุน้ของบรษิัท จ านวน 
326,840,000 หุน้ โดยถือหุน้
คดิเป็นรอ้ยละ 39.86 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 

1. ค า้ประกนั 

วงเงินค า้ประกนัตามสญัญา 

 

ยอดหนีค้งเหลือ ณ สิน้งวด 

 

 

530 

$1.00 

284.27 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

บริษัทฯ มีวงเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยเ์พ่ือใชเ้ป็นทุนหมนุเวียนในการ
ด าเนินธุรกิจโดยวงเงินกูย้ืมดงักลา่วค า้ประกนั รวมถึงการน าทรพัยส์ินไปวาง
เป็นหลกัประกันซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ที่ก  าหนดโดยธนาคารพาณิชย ์โดยไม่
มีการคิดคา่ธรรมเนียมการค า้ประกนัเงินกูย้ืมดงักลา่วจากบรษัิทฯ   

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่าการค า้ประกันของ
นายปรินทรธ์รณ ์อภิธนาศรีวงศ ์เกิดขึน้เน่ืองจากความจ าเป็นเพื่อก่อใหเ้กิด
ประโยชนต์่อบรษัิทในการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อน า มาใช้
เป็นเงินทนุในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจบุนับริษัทไดป้ลดการค า้
ประกนัของนายปรนิทรธ์รณ ์อภิธนาศรวีงศ ์จากสถาบนัการเงินแลว้ 

2. ค า้ประกนัสญัญาเช่าทาง
การเงิน 

 
วงเงินค า้ประกนัตามสญัญา 
ภาระค า้ประกนั ณ สิน้งวด 

 

 

 

49.90 

40.15 

 

 

 

19.45 

15.42 

บริษัทฯมีสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อซื ้อรถยนต์และ
เครือ่งจกัรเพื่อใชใ้นกิจการของบรษัิทฯโดยสญัญาเชา่ทางการเงินดงักล่าวค า้
ประกนัโดยนายปรนิทรธ์รณ ์ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก  าหนดโดยบรษัิทลิสซิ่ง
นัน้โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค า้ประกันสญัญาเช่าทางการเงินจาก
บรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่าการค า้ประกัน
สัญญาเช่าทางการเงินของนายปรินทรธ์รณ์ อภิธนาศรีวงศ ์เป็นไปตาม
เงื่อนไขปกติของบรษัิทลิสซิ่ง และเกิดขึน้เน่ืองจากความจ าเป็นเพื่อก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อบริษัท ในการท าสัญญาเช่าซือ้เครื่องจักรและรถยนต์เพื่อ
น ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในการ
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บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ  
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 
ค ้าประกันสัญญาเช่าทางการเงิน จึงเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม 

นายเอก พิจารณจ์ิตร ด ารงต  าแหน่งเป็นรองประธาน
กรรมการบรหิารและเป็นผูถื้อ
หุน้ของบรษิัท จ านวน 
90,000,000 หุน้ โดยถือหุน้คดิ
เป็นรอ้ยละ 10.98 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ  าหน่าย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

 

 

1. ค า้ประกนั 

วงเงินค า้ประกนัตามสญัญา 

 

ยอดหนีค้งเหลือ ณ สิน้งวด 

 

 

500.35 

$1.00 

224.47 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

ไมม่ี 

บรษัิทฯ มีวงเงินกูยื้มจากธนาคารพาณิชยเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมนุเวียนในการ
ด าเนินธุรกิจโดยวงเงินกูยื้มดงักล่าวค า้ประกนั รวมถึงการน าทรพัยส์ินไป
วางเป็นหลกัประกนัซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไข ท่ีก าหนดโดยธนาคารพาณิชย ์
โดยไมม่ีการคิดค่าธรรมเนียมการค า้ประกนัเงินกูยื้มดงักล่าวจากบรษัิทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่าการค า้ประกัน
ของนายเอก พิจารณ์จิตร เกิดขึน้เน่ืองจากความจ าเป็นเพื่อก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อบริษัท ในการขอวงเงินสินเช่ือ จากธนาคารพาณิชย์เพื่อ
น ามาใชเ้ป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจุบนับริษัทได้
ปลดการค ้าประกันของนายเอก พิจารณ์จิตร จากสถาบันการเงิน
เรยีบรอ้ยแลว้ 
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บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ  
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 
 

 

 

 

2. ค า้ประกนัสญัญาเช่าทาง
การเงิน 

วงเงินค า้ประกนัตามสญัญา 

ภาระค า้ประกนั ณ สิน้งวด 

 
 

41.94 

32.09 

 
 

14.49 

9.52 

บริษัทฯมีสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทลิสซิ่งเพื่อซือ้รถยนต์และ
เครื่องจักรเพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯโดยสัญญาเช่าทางการเงิน
ดังกล่าวค า้ประกันโดยนายเอก พิจารณ์จิตร ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดโดยบริษัทลิสซิ่งนัน้โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค า้ประกนั
สญัญาเช่าทางการเงินจากบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาและมีความเห็นว่าการค า้ประกัน
สญัญาเช่าทางการเงินของนายเอก พิจารณจิ์ตร เป็นไปตามเง่ือนไขปกติ
ของบริษัทลิสซิ่ง และเกิดขึ ้นเน่ืองจากความจ าเป็นเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชนต์่อบริษัท ในการท าสญัญาเช่าซือ้เครื่องจักรและรถยนตเ์พื่อ
น ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใน
การค า้ประกนัสญัญาเช่าทางการเงิน จึงเห็นว่ารายการดงักล่าวมีความ
เหมาะสม 

นายสมโภชน ์วลัยะเสวี ด ารงต  าแหน่งเป็นประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิารและเป็นผูถื้อ
หุน้ของบรษิัท SFLEX จ านวน 
2,274,200 หุน้ โดยถือหุน้คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.28 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ  าหน่าย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 

1. ค า้ประกนั 

วงเงินค า้ประกนัตามสญัญา 

 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

 

2. ค า้ประกนัสญัญาเช่าทาง
การเงิน 

วงเงินค า้ประกนัตามสญัญา 
ภาระค า้ประกนั ณ สิน้งวด 

 
 

ไมม่ี 
ไมม่ี 

 
 

ไมม่ี 
ไมม่ี 
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บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการ มลูคา่รายการ  
(ลา้นบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

ปี 2562 ปี 2563 
บรษิัท เอท ูเทคโนโลยี จ ากดั นายสมโภชน ์วลัยะเสวี ซึง่

ด  ารงต  าแหน่งเป็นประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิารและเป็น 
ผูถื้อหุน้ของบรษิัท SFLEX 
จ านวน 2,274,200 หุน้ โดยถือ
หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 0.28 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่าย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563   ด ารง
ต  าแหน่ง เป็นกรรมการและ
กรรมการอิสระ บรษิัท เอท ู
เทคโนโลยี 

ซือ้อปุกรณ ์(แผงโซล่าเซลล)์ 
เพ่ือใชพ้ลงังานทดแทน 

ไม่มี 17.84 เป็นโครงการเพ่ือสิทธิประโยชนจ์ากมาตรการส่งเสริมการลงทนุการใช้
พลังงานทดแทน หรือผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (BOI) และช่วย
ประหยดัค่าไฟฟ้า มลูค่าโครงการรวม 20 ลา้นบาท ซึ่งเป็นราคาท่ีตก
ลงร่วมกนัโดยมีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด  (แบ่งช าระราคาตาม
งาน ดงันี ้15% ส  าหรบัเงินมดัจ าล่วงหนา้ 75% ตามความกา้วหนา้ราย
เดือน 10% เม่ือรบัมอบงาน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลของรายการรวมทัง้มีความเป็นธรรมของ
ราคาและเง่ือนไข สามารถเทียบเคียงไดก้บัราคาตลาดและบรษิัทอ่ืน 
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ส่วนที ่3  ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

14 ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ  

 

               

                        

495.09 

931.12 

683.58 

428.89 

469.34 

601.54 

0

500

1,000

1,500

2561 2562 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

445.24 

829.83 880.59 

339.16 

444.10 344.78 

139.58 

126.53 
59.75 

0

500

1,000

1,500

2561 2562 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน

1,148.79 
999.76 1,089.90 

207.22 

255.89 
308.16 

0

500

1,000

1,500

2561 2562 2563
รายได้จากการขายกลุ่ม Food

รายได้จากการขายกลุ่ม Non-Food
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           งบแสดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  2561 2562 2563 

สนิทรพัยร์วม 923.98 1,400.46 1,285.11 

หนีส้นิรวม 478.74 570.63 404.52 

สว่นของผูถื้อหุน้ 445.25 829.83 880.58 

รายไดจ้ากการขาย 1,361.18 1,255.65 1,398.05 

รวมรายได ้ 1,374.25 1,273.35 1,415.02 

ก าไรก่อนตน้ทนุทางการเงินและคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 185.01 109.05 175.28 

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 136.12 76.6 145.05 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2561 2562 2563 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 9.9 6.02 10.09 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) 14.82 6.59 10.63 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.46 2.1 1.98 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 1.08 0.69 0.46 
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15. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 และสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2563 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัย ์         
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 471.17 33.64 168.51 13.11 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น  236.57 16.89 261.60 20.36 
สนิคา้คงเหลอื 203.48 14.53 228.28 17.76 
สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ - - 0.24 0.02 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 19.89 1.43 24.94 1.94 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 931.11 66.49 683.57 53.19 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน 
    

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 18.78 1.34 12.23 0.95 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 419.49 29.95 475.21 36.98 
สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ - - 59.06 4.60 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน  4.09 0.29 3.05 0.24 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8.64 0.62 8.20 0.64 
สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่น - - 4.99 0.39 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 18.35 1.31 38.80 3.02 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 469.35 33.51 601.54 46.81 
รวมสินทรัพย ์ 1,400.46 100.00 1,285.11 100.00 

หนีส้นิและสว่นของผูถื้อหุน้ 
    

หนีส้นิหมนุเวยีน 
    

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 92.32 6.59 27.43 2.13 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 300.51 21.46 284.97 22.17 
หนีส้นิตราสารอนพุนัธ ์ - - 0.98 0.08 
เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 32.20 2.30 - - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 10.91 0.78 - - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - - 21.10 1.64 
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 8.16 0.58 10.30 0.80 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 444.10 31.71 344.78 26.82 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนีส้นิไม่หมนุเวยีน     

เจา้หนีส้ญัญาเช่าการเงิน 30.73 2.19 - - 

เจา้หนีส้ญัญาเช่า - - 26.09 2.03 

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 29.13 2.08 33.65 2.62 

เงินกูร้ะยะยาว 66.67 4.76 - - 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 126.53 9.03 59.74 4.65 

รวมหนีส้ิน 570.63 40.74 404.52 31.47 

สว่นของผูถื้อหุน้     

ทนุเรอืนหุน้     

ทนุจดทะเบียน 410.00 29.28 410.00 31.90 

ทนุท่ีออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แลว้ 410.00 29.28 410.00 31.90 

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั 302.99 21.64 302.99 23.58 

ก าไรสะสม     

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฏหมาย 22.09 1.58 26.80 2.09 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 94.75 6.77 140.80 10.96 

รวมส่วนของผู้ถอืหุน้ 829.83 59.25 880.59 68.53 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 1,400.46 100.00 1,285.11 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ(งวด 12 เดือน) 
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 เปลีย่น 

แปลง 
(ร้อยละ) ล้านบาท 

สัดส่วน
(ร้อยละ) 

ล้านบาท 
สัดส่วน
(ร้อยละ) 

รายได ้      

รายไดจ้ากการขาย 1,255.64 98.61 1,398.05 98.80 11.34 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 1.42 0.11 1.63 0.12 14.69 
รายไดอ้ื่น 16.29 1.28 15.34 1.08 (5.79) 

  รายได้รวม 1,273.35 100.00 1,415.02 100.00 11.13 

ตน้ทนุขาย 1,037.09 81.45 1,093.81 77.30 5.47 

  ก าไรขั้นต้น 218.55 17.16 304.24 21.50 39.21 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร      

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 28.64 2.25 29.52 2.09 3.07 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 98.57 7.74 116.41 8.23 18.10 
  ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงนิได้ และค่าเสื่อม
ราคา (EBITDA) 

149.95 11.78 233.87 16.53 55.97 

คา่เสือ่มราคาประจ างวด 40.9 3.21 58.59 4.14 43.25 

  ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงนิได้ (EBIT) 109.05 8.57 175.28 12.39 60.73 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน 14.43 1.13 4.61 0.33 (68.05) 

  ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ (EBT) 94.62 7.43 170.67 12.06 80.37 

ภาษีเงินได ้ 16 1.26 27.87 1.97 74.19 

  ก าไรสุทธิ 78.62 6.17 142.80 10.09 81.63 

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี (2.02) (0.16) 2.25 0.16 (211.39) 

  ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 76.60 6.01 145.05 10.25 89.36 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)         95 

 

งบกระแสเงนิสด ปี  2562 ปี  2563 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน   

ก าไรก่อนภาษี 94.62 170.68 
     ปรบักระทบยอดก ำไรก่อนภำษีเงนิไดเ้ป็นเงนิสดรบั (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนนิงำน   

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 40.87 58.59 
คา่เผ่ือผลขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้(กลบัรายการ) 1.66 (0.09) 
คา่เผ่ือการปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธิทีจ่ะไดร้บั (กลบัรายการ) (4.90) 2.24 
ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ยสนิทรพัย ์ 0.15 (0.20) 
ก าไรจากการตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยสส์ทิธิการใชจ้ากการยกเลกิสญัญาเชา่ - (0.03) 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 9.10 8.08 
ขาดทนุ (ก าไร) ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (0.32) 0.12 
ดอกเบีย้รบั (0.61) (1.52) 
ตน้ทนุทางการเงิน 14.43 4.61 

    กระแสเงนิสดก่อนการเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน 155.00 242.48 

สนิทรพัยด์ ำเนนิงำนลดลง (เพิ่มขึน้)   

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น (13.37) (24.93) 
สนิคา้คงเหลอื 5.59 (27.04) 
สนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ - (0.24) 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น (4.63) (5.06) 
หนีส้นิด ำเนนิงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)   

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น 103.41 (3.56) 
เงนิสดรับจากการด าเนินงาน 246.00 181.65 

รบัดอกเบีย้ 0.60 1.53 
จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (0.42) (0.75) 
จ่ายดอกเบีย้ (14.14) (5.07) 
จ่ายภาษีเงินได ้ (23.63) (25.86) 
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 208.41 151.50 
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งบกระแสเงนิสด ปี  2562 ปี  2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
  

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั (0.10) 6.54 
ซือ้อปุกรณ ์ (45.86) (152.48) 
เงินรบัจากการขายอปุกรณ ์ 17.51 0.20 
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน (0.02) (0.71) 
สนิทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอื่นลดลง - 7.32 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ (9.76) (32.91) 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมการลงทุน (38.23) (172.04) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
  

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลง (20.18) (64.08) 
เงินสดช าระหนีส้นิภายใตส้ญัญาเช่า/สญัญาเชา่การเงิน (7.21) (24.88) 
เงินปันผลจ่าย (105.00) (94.30) 

     เงินสดรบัจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ 426.80 - 
     เงินสดจ่ายคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ (13.81) - 
     เงินสดจ่ายช าระเงินกูร้ะยะยาว (30.40) (98.86) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 250.20 (282.12) 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ 420.38 (302.66) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 50.80 471.17 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสิน้ปี 471.18 168.51 
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อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.10 1.98 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็  (เทา่) 1.59 1.25 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 5.29 5.46 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 68.03 65.99 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื  (เทา่) 4.81 4.83 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  (วนั) 74.82 74.47 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้(เทา่) 5.58 4.85 
ระยะเวลาช าระหนี ้ (วนั) 64.46 74.30 
Cash Cycle (วนั) 78.39 66.16 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร   

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 17.41 21.76 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 6.02 10.09 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  (%) 12.01 16.70 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) 6.59 10.63 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ (เทา่) 1.10 1.05 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ   

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.69 0.46 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เทา่) 17.41 35.96 
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รายได้ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 1,415.02 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับรายไดร้วมของปี 2562 จ านวน 
1,273.35 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.13 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายได้ 
 ปี 2562  ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ ล้านบาท 

สัดส่วน 
ร้อยละ  

ล้านบาท 
สัดส่วน 
ร้อยละ  

รายไดจ้ากการขาย 1,255.64 98.61 1,398.05 98.80 11.34 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 1.42 0.11 1.63 0.12 14.79 

รายไดอ้ื่น 16.29 1.28 15.34 1.08 (5.79) 

รวมรายได้ 1,273.35 100.00 1,415.02 100.00 11.13 

รายไดจ้ากการขาย 

ในของปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายจ านวน 1,415.02 ลา้นบาท และจ านวน 
1,273.35 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.13 ทัง้นีร้ายไดจ้ากการขาย แบ่งตามประเภทของกลุม่สนิคา้ 
2 ประเภทหลกั  ประกอบดว้ย (1) กลุม่สนิคา้อปุโภค (Non-Food) และ (2) กลุม่สนิคา้บรโิภค (Food)  โดยในปี 2563 Non-
Food ต่อ Food มีสัดส่วน 76.79:21.78 โดยเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเดียวกันของปี 2562 มีสัดส่วนอยู่ที่ 78.38:20.10 
โดยประมาณ 

ประเภท 
ปี 2562 ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) ล้านบาท 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

ล้านบาท 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 1,255.64 98.61 1,398.05 98.80 11.34 
     กลุม่สนิคา้อปุโภค (Non-Food) 998.06 78.38 1,086.61 76.79 8.87 
     กลุม่สนิคา้บรโิภค (Food) 255.88 20.10 308.16 21.78 20.43 
     รายไดจ้ากการขายอื่น 1.70 0.13 3.28 0.23 92.94 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 1.42 0.11 1.63 0.12 14.79 
รายไดอ้ื่น 16.29 1.28 15.34 1.08 (5.79) 

รวมรายได้จากการขาย 1,273.35 100.00 1,415.02 100.00 11.13 
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ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายหลกัของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบดว้ย ตน้ทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และ
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน โดยคา่ใชจ้่ายรวมประจ าปี 2563 จ านวน 1,272.22 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัคา่ใชจ้่ายรวมประจ าปี 
2562 จ านวน 1,194.73 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.49 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ปี 2562 ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

ล้านบาท 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

ล้านบาท 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

 ตน้ทนุขาย  1,037.09 86.80 1,093.81 85.98 5.47 

 คา่ใชจ้า่ยในการขาย  28.64 2.40 29.52 2.32 3.07 

 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร  98.57 8.25 116.41 9.15 18.10 

 คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน  14.43 1.21 4.61 0.36 (68.05) 

 คา่ใชจ้า่ยภาษี  16.00 1.34 27.87 2.19 74.19 

 รวมค่าใช้จ่าย  1,194.73 100.00 1,272.22 100.00 6.49 

 ร้อยละต่อรายได้รวม  93.83 89.91  

ตน้ทนุขายและก าไรขัน้ตน้ 

ส าหรบัปี 2563 บรษัิทฯ มีตน้ทนุขายจ านวน 1,093.81 ลา้นบาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 78.24 ของรายไดจ้ากการ

ขาย หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 21.76 ในขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทนุขายจ านวน 1,037.09 ลา้นบาท 

คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 82.59 ของรายไดจ้ากการขาย หรอืคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เทา่กบัรอ้ยละ 17.41 สาเหตหุลกัที่ท  าให้

อัตราก าไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ อย่างมีนัยส าคัญ เกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึน้และการบริหารตน้ทุนการผลิตสินคา้ โดยปรบั

ความสามารถในการผลติ และการบรหิารตน้ทนุวตัถดุิบใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น 
ปี 2562 ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) ล้านบาท 

สัดส่วน 
ร้อยละ 

ล้านบาท 
สัดส่วน 
ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 1,255.64 100.00 1,398.05 100.00 11.34 
ตน้ทนุขาย 1,037.09 82.59 1,093.81 78.24 5.47 

ก าไรขั้นตน้ 218.55 17.41 304.24 21.76 39.21 

รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ ์ 1,253.94 100.00 1,394.77 100.00 11.23 
ตน้ทนุขายผลติภณัฑ ์ 1,032.61 82.35 1,090.53 78.19 5.61 

ก าไรขั้นตน้จากการขายผลิตภณัฑ ์ 221.33 17.65 304.24 21.81 37.46 

รายไดจ้ากการขายอื่น 1.70 0.14 3.28 0.24 92.94 

ตน้ทนุขายอื่น 4.46 0.36 3.28 0.24 (26.46) 
ก าไรขั้นตน้จากการขายอืน่ (2.76) (0.22) - - (100.00) 

คา่ใชจ้่ายในการขาย 

บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการขายจ านวน 29.52 ลา้นบาท ในปี 2563 และจ านวน 28.64 ลา้นบาท ในปี 2562 เพิ่มขึน้

รอ้ยละ 3.07 สาเหตทุี่ท  าใหค้า่ใชจ้่ายในการขายเพิ่มขึน้ในปี 2563 เนื่องจาก  เงินเดือนพนกังาน  คา่ตอบแทนและสวสัดิการ

ต่างๆ  ทัง้นีร้วมถึง ค่าเช่าพาเลท ค่าเช่ารถโฟลคล์ิฟท ์ค่าใชจ้่ายในการสง่ออก เพื่อสง่มอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ดว้ยปริมาณ

และความตอ้งการท่ีเพิ่มขึน้ตามรายได ้ 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 116.41 ลา้นบาทและจ านวน 98.57 ลา้นบาทในปี 2562 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

18.10 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับผูบ้ริหารและพนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส และ

สวสัดิการตา่งๆ เป็นตน้  

คา่ใชจ้่ายทางการเงิน 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายทางการเงินจ านวน 4.61 ลา้นบาท ในปี 2563 และจ านวน 14.43 ลา้นบาท ในปี 2562 ลดลง

รอ้ยละ 68.10 เนื่องจากบริษัทน าเงินสว่นหนึ่งที่ไดจ้ากการระดมทนุมาช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวทัง้หมด 98.86 ลา้นบาท 

ซึ่งเป็นไปตามวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน ที่ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัย ์(จ านวนเงินท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเท่ากบั 95.00 ลา้น

บาท) ประกอบกบัมีสภาพคลอ่งจากการด าเนินงาน ท าใหส้ามารถช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้ และตั๋วสญัญาใชเ้งิน 
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ก าไรสุทธิ 

จากผลการด าเนินงานท่ีกลา่วขา้งตน้ ท าใหใ้นปี 2563 และในปี 2562 บรษัิทมีก าไรสทุธิจ านวน 142.80 ลา้นบาท 

และจ านวน 78.62 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิรอ้ยละ 10.10 และรอ้ยละ 6.17 ตามล าดบั สาเหตทุี่อตัราก าไรสทุธิ

เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั เนื่องมาจากในปีนีบ้ริษัทฯ ไดใ้ชผ้ลประโยชนท์างภาษี จากการขอการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

จากการลงทนุในโครงการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยท์ดแทน (Solar Rooftop) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

เมื่อพิจารณาอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity) จะเห็นว่าอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้จะปรบัตวัไปใน

ทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของก าไรสทุธิ โดยบริษัทฯ มีอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เท่ากบัรอ้ยละ 16.70 ในปี 2563 และ

รอ้ยละ 12.33 ในปี 2562 เหตผุลที่อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั เนื่องจาก บริษัทฯ มีก าไรในปี 2563 

เพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ านวนเงิน 94.30  ลา้นบาท ใน ปี 2563   

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย ์

 ในปี 2563 และ ในปี 2562 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 1,285.12 ลา้นบาท และจ านวน 1,400.46 ลา้นบาท 

ตามล าดบั ซึ่งสินทรพัยท์ี่ส  าคญัของบริษัทฯ ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 168.51 ลา้นบาท  ลกูหนี ้

การคา้และลกูหนีอ้ื่นจ านวน 261.60 ลา้นบาท  สินคา้คงเหลือจ านวน 228.28 ลา้นบาท  และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

จ านวน 475.21 ลา้นบาท โดยสดัสว่นของรายการสินทรพัยท์ี่ส  าคญัดงักลา่วตอ่สนิทรพัยร์วมคิดเป็นรอ้ยละ 13.11  รอ้ยละ 

20.36  รอ้ยละ 17.76  และรอ้ยละ 36.98  ตามล าดบั  ทัง้นีส้ินทรพัยร์วมลดลงจากปี 2562 เนื่องจากการน าเงิน IPO ไป

ช าระเงินกูย้ืมระยะยาว การลงทนุซือ้เครือ่งจกัรอปุกรณ ์การก่อสรา้งอาคาร และมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในการ

ช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้ ทัง้นีร้ายละเอียดของสนิทรพัยท์ี่ส  าคญัของบรษัิทฯ สามารถสรุปไดด้งันี ้
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ลกูหนีก้ารคา้ 

ระยะเวลาค้างช าระ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

ล้านบาท 
 สัดส่วน 
ร้อยละ  

ล้านบาท 
 สัดส่วน 
ร้อยละ  

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 204.40 83.83 220.71 82.13 

คา้งช าระ 39.42 16.17 48.01 17.87 

   ไมเ่กิน 3 เดือน 31.66 12.98 40.58 15.10 

   3-6 เดือน 0.19 0.08 - - 

   6-12 เดือน 1.78 0.73 0.04 0.01 

   มากกวา่ 12 เดือน 5.79 2.37 7.39 2.75 

รวมลูกหนีก้ารค้า 243.82 100.00 268.72 100.00 

หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (7.57) (3.10) (7.47) (2.78) 

ลูกหนีก้ารค้าสุทธิ 236.25 96.90 261.25 97.22 

 

จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้่าลกูหนีส้่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ โดยมีสดัส่วนเมื่อ

เปรยีบเทียบกบัยอดลกูหนีก้ารคา้ก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบัรอ้ยละ 82.13  และรอ้ยละ 83.83 ณ สิน้ปี 2563 และ

สิน้ปี 2562 ตามล าดบั ในขณะที่ลกูหนีค้า้งช าระมีสดัสว่นรอ้ยละ 17.87  และรอ้ยละ 16.17 ของยอดลกูหนีก้ารคา้ก่อนหกัค่า

เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ สิน้ปี 2563 และปี 2562 ตามล าดบั ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นลกูหนีค้า้งช าระไมเ่กิน 3 เดือน อยา่งไรก็ตาม

ในสว่นของลกูหนีค้า้งช าระนานกวา่ 6 เดือน จ านวน 7.43 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ลกูหนี ้บรษัิท ไทย นีโอ เมด จ ากดั ซึง่ปัจจบุนัทาง

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการติดตามทวงถามหนี ้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยทั่วไป

หากลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยลกูหนีท้ี่คา้งช าระเกินกวา่ 360 วนั บรษัิทฯ จะตัง้ส  ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ณ สิน้ปี 2563 บรษัิทฯ มีการตัง้ส  ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 7.47 ลา้นบาท  ลดลงจาก 7.57 ลา้นบาท 

ของปี 2562 เนื่องจากลกูหนีร้ายหนึง่มีการทยอยผอ่นช าระหนีท้กุเดือน  
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สนิคา้คงเหลอื 

สินค้าคงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

 ล้านบาท  
 สัดส่วน 
ร้อยละ  

 ล้านบาท  
 สัดส่วน 
ร้อยละ  

สินค้าคงเหลือ 212.75 100.00 239.79 100.00 

   สนิคา้ส าเรจ็รูป 62.19 29.23 81.67 34.06 
   งานระหวา่งท า 29.33 13.79 29.57 12.33 
   วตัถดุิบ 108.64 51.06 122.51 51.09 
   วสัดโุรงงาน 3.37 1.58 3.83 1.60 
   สนิคา้ระหวา่งทาง 9.22 4.33 2.21 0.92 

หกั: คา่เผ่ือมลูคา่สนิคา้ลดลง (9.26) (4.35) (11.50) (4.80) 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 203.49 95.65 228.29 95.20 

 

 ณ สิน้ปี 2563 และสิน้ปี 2562 บริษัทฯ มีสินคา้คงเหลือก่อนหักค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 

239.79 ลา้นบาท และจ านวน 212.75  ลา้นบาท ตามล าดบั สินคา้คงเหลือของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย สินคา้ส าเร็จรูป  งาน

ระหว่างท า และวตัถดุิบ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 34.06  รอ้ยละ 12.33  และรอ้ยละ 51.09 ของสินคา้คงเหลือรวม ณ สิน้ปี 

2563 ตามล าดบั จากตารางขา้งตน้จะเห็นว่าปริมาณสินคา้ส าเร็จรูปมีจ านวนเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่ผ่านมา

บริษัทฯ ตระหนกัถึงสถานการณแ์พรร่ะบาดไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และไดว้างแผนในการบริหารจดัการปรมิาณ

สต็อกวตัถดุิบ และสนิคา้ส าเรจ็รูปคงเหลอื 

บรษัิทฯ พิจารณาตัง้คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื โดยพิจารณาจากอายขุองสนิคา้คงเหลอืและมลูคา่

สทุธิที่คาดวา่จะไดร้บัของสนิคา้คงเหลอื ส าหรบัสนิคา้คงเหลอืที่มีอายไุมเ่กิน 300 วนั บรษัิทฯ จะเปรยีบเทียบระหวา่งราคา

ทนุกบัมลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะไดร้บั (NRV) ผลตา่งที่เกิดขึน้จากราคาทนุท่ีสงูกวา่มลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะไดร้บั จะน ามาตัง้คา่

เผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ นอกจากนีใ้นสว่นของสินคา้คงเหลือประเภทงานระหวา่งท าและสินคา้ส าเร็จรูปท่ีมี

อายุเกินกว่า 300 วนั บริษัทฯ จะตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทัง้จ านวน และส าหรบัวตัถดุิบ บริษัทฯ จะ

พิจารณาจากอายกุารใชง้าน (Shelf Life) หรอือายกุารใชง้านตามแนวทางปฏิบตัิ (Practical Shelf Life) ของวตัถดุิบแต่ละ

ประเภท หากอายขุองวตัถดุิบเกินกว่าอายกุารใชง้านดงักลา่ว  บริษัทฯ จะตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือทัง้

จ านวน ทัง้นี ้บริษัทฯ มีการตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจ านวน 11.50 ลา้นบาท ในปี 2563 และจ านวน 

9.26 ลา้นบาท ในปี 2562 คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.80 และรอ้ยละ 4.35 ของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ตามล าดบั จะเห็นว่า
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สดัส่วนการตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในปี 2563 เพิ่มขึน้ เกิดจากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ

ปรมิาณสต็อกวตัถดุิบ สนิคา้ส าเรจ็รูปคงเหลอื 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

บรษัิทฯ มีที่ดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิจ านวน 475.21 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563  และจ านวน  419.79  ลา้นบาท   ณ 

สิน้ปี 2562 คิดเป็นสดัสว่นต่อทรพัยส์ินรวมเท่ากบัรอ้ยละ 36.98  และรอ้ยละ 29.95 ตามล าดบั  ปี 2563 บริษัทฯ ไดต้ดัสินใจ

ซือ้เครื่องจักรและอุปกรณ์ มูลค่ารวมทั้งสิน้ 140.00 ลา้นบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งสามารถผลิตสินค้าได้

หลากหลายประเภท ตามความตอ้งการของลกูคา้ สรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม ่ สรา้งยอดขายใหมต่ามนโยบายของบรษัิท 

สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

กระแสเงนิสด 
 งวด 12 เดือน สิน้สุด   งวด 12 เดือน สิน้สุด  

 31 ธ.ค. 2562   31 ธ.ค. 2563  
 (ล้านบาท)   (ล้านบาท)  

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 208.41 151.50 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (38.23) (172.04) 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 250.20 (282.12) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 420.38 (302.66) 

 

บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 151.50 ลา้นบาท และจ านวน 208.41 ลา้นบาท ในปี 

2563 และปี 2562 ตามล าดบั สาเหตทุี่ปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มี

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นลดลง 3.55 ลา้นบาท  และมีการใชห้นีส้นิด าเนินงานเพิ่มขึน้เป็นจ านวน  24.93 ลา้นบาท  

ในปี 2563 บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลงจ านวน 282.12 ลา้นบาท เนื่องจากการช าระ

เงินกูย้ืมระยะยาว จ านวน 98.86 ลา้นบาท ช าระเงินกูย้ืมระยะสัน้จ านวน 64.08 ลา้นบาท ช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า 

24.88 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 94.30 ลา้นบาท 
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อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง   ปี 2562    ปี 2563  

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่) 2.10 1.98 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็  (เทา่) 1.59 1.25 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 68.03 65.99 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 64.46 74.30 
Cash Cycle (วนั) 78.39 66.16 

   

 บริษัทฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง ณ สิน้ปี 2563 และในปี 2562 เท่ากับ 1.98 เท่า และ 2.10 เท่า ตามล าดบั และมี

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.25 เท่า และ 1.59 เท่า ตามล าดับ สาเหตุที่อัตราส่วนสภาพคล่องมีค่าลดลงอย่างมี

นยัส าคญั เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงเนื่องจากการช าระเงินกูย้ืมธนาคาร การลงทุนซือ้อุปกรณ ์และ

เครือ่งจกัร   

          เมื่อพิจารณา Cash Cycle ของบรษัิทฯ จะเห็นวา่ลดลงจาก  78.39 วนั ในปี 2562 เป็น 66.16 วนั ในปี 2563 สาเหตุ

หลกัเกิดจากระยะเวลาช าระหนี ้เพิ่มขึน้จาก 64.46 วัน ในปี 2562 มาเป็น 74.30 วัน ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลมาจากการสั่งซือ้

วตัถดุิบจากตา่งประเทศเพิ่มขึน้ 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

หนีส้นิ 

ในปี 2563 และในปี 2562  บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน  404.52 ลา้นบาท และ 570.63 ลา้นบาท ตามล าดับ 

สาเหตทุี่หนีส้ิน ณ ปี 2563 ลดลงอย่างมีนยัส าคญั  เป็นผลจากการที่บริษัทจ่ายช าระคืน เงินกูย้ืมระยะยาวทัง้หมดที่มีตอ่

สถาบนัการเงิน และช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้บางสว่น โดยหากพิจารณาโครงสรา้งหนีส้ินของบรษัิท พบว่าบริษัทมีหนีส้นิ

หมนุเวียนรอ้ยละ 85.17 ของหนีส้นิรวม โดยหนีส้นิหมนุเวียนที่ส  าคญั ไดแ้ก่ เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น และเงินกูย้ืมระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงิน ส าหรบัหนีส้ินไม่หมุนเวียน มีสดัสว่นรอ้ยละ 14.83 ของหนีส้ินรวม โดยหนีส้ินไม่หมนุเวียน ไดแ้ก่ 

หนีส้นิตามสญัญาเช่า และเงินส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

สว่นของผูถื้อหุน้ 

บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้จ านวน 880.59 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2563 และมีจ านวน 829.83 ลา้นบาท ณ สิน้ปี 2562 

คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ย 6.12 เนื่องจากมีก าไรสะสมเพิ่มขึน้จากผลการด าเนินงานปี 2563 จ านวน 145.08 ลา้นบาท และบริษัท

มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 94.30 ลา้นบาท 
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ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทนุ 

บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 0.46 เท่า ณ สิน้ปี 2563 และเท่ากับ 0.69 เท่า ณ สิน้ปี 

2562   สาเหตทุี่อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั เป็นผลมาจากการท่ีบรษัิทฯ มีหนีส้นิลดลง จาก

การช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวและระยะสัน้ รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของก าไรสะสม จึงท าใหอ้ตัราสว่นหนีส้นิตอ่ผูถื้อหุน้ลงลง 
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ส่วนที ่4  การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษัทฯ  ขอ

รบัรองว่าขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัจาก

จากนี ้บรษัิทฯขอรบัรองวา่ 

1. งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีได ้แสดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษัิทฯ และบรษัิท
ยอ่ยแลว้ 

2. บริษัทฯไดจ้ัดใหม้ีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระส าคญั ทัง้ของบรษัิทฯ และบรษัิทฯยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้น รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตาม
ระบบดงักลา่ว 

3. บรษัิทฯไดจ้ดัใหบ้รษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว
และบรษัิทฯ ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตอ่ผูส้อบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของ 
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ 

บริษัทฯไดม้อบหมายให ้นายสมชาย วงศร์ศัมี  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้วทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี  

ลายมือช่ือของ นายสมชาย วงศร์ศัมี ก ากับไว ้บริษัทฯจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษัทฯไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มูล

ดงักลา่วขา้งตน้ 

ชื่อ 
 
 

นายสมชาย วงศร์ศัม ี

ต าแหน่ง 
 
 

กรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ที่สายบญัชีและการเงิน 

ลายมือชื่อ 

 
   (นายสมชาย วงศร์ศัม)ี 
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คณะอนกุรรมการ
กลั่นกรองกรรมการ
รฐัวิสาหกิจ 
 
กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการ 
 

รองประธานกรรมการ  
มลูนิธิศนูยว์ิจยัและพฒันา
องคก์รภาครฐั 

นายกสมาคม 
สถาบนัการศกึษาสถาบนั

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 

ส านกันายกรฐัมนตร ี
 
 
 
บมจ. อินเตอรล์ิง้ค ์      
เทเลคอม 
 

กระทรวงการคลงั 
 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 
 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 

หน่วยงานราชการ 
 
 
 
ใหบ้รกิาร และติดตัง้
เครอืข่ายใยแกว้น าแสง และ
ใหบ้รกิารพืน้ที่ศนูยข์อ้มลู 

หน่วยงานราชการ 
 
 

ตลาดหลกัทรพัย ์
 
 



                                                                                                                                                                                                                         บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                        เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัทฯ 

(31/12/63) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 – ปัจจบุนั 
 

วิทยาการตลาดทนุ 
กรรมการอิสระ/ 
รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนาคาร
สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ 
(ไทย) 

ธนาคาร 
 

นายปรนิทรธ์รณ ์อภิธนาศรวีงศ ์
กรรมการ/  
กรรมการบรหิาร 
และประธานกรรมการบรหิาร  

(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับรษัิทฯ) 
 
 
 

56 Master of Business Administration in 
International Business 
St. Louis University, USA 
 

ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี   
สาขาการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 

39.90 - 2546 – ปัจจบุนั 
 

 
 

2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2559 – 2562 
 
 

2534 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร 
และประธาน
กรรมการบรหิาร 

กรรมการ 
และประธานกรรมการ 
 

กรรมการ/  
ประธานกรรมการ/ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

กรรมการ/ 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
 

บจ. พีเคเอ็น อินเตอร ์    
โฮลดิง้ 
 

บจ. พีเคเอ็น อินเตอร ์    
โฮลดิง้ 
 

บมจ. สตารป์ริน๊ท ์
 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 
 

น าเขา้ จดัเตรยีม รบัฝากและ
บรกิารจดัสง่สินคา้ Premium 
ตามความตอ้งการของลกูคา้ 

น าเขา้ จดัเตรยีม รบัฝากและ
บรกิารจดัสง่สินคา้ Premium 
ตามความตอ้งการของลกูคา้ 
 

ผลิตบรรจภุณัฑแ์ละรบัจา้ง
พิมพ ์



                                                                                                                                                                                                                         บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                        เอกสารแนบ 1 หนา้ 3 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัทฯ 

(31/12/63) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายเอก พิจารณจ์ิตร 
กรรมการ/  
กรรมการบรหิาร 
และรองประธานกรรมการบรหิาร 
 
 

70 Master of Arts in Economics 
(Monetary Policy) with Honor 
Middle Tennessee State University, 
USA 
 
 

ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(สายทฤษฎ ี
ศศ.) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 

10.97 - 2563 – ปัจจบุนั 
 
 

2560 – 2563 
 
 

2547 – 2559 
 
 

2545 – 2562 
 

รองประธาน
กรรมการบรหิาร/  
กรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/ 
กรรมการบรหิาร/ 
กรรมการ 
กรรมการ/ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการ 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 

 
บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
บมจ. สตารป์ริน๊ทร ์
 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 

 
ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 
ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 
ผลิตบรรจภุณัฑแ์ละรบัจา้ง
พิมพ ์

พลเอกมนตร ีสงัขทรพัย ์
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 
 

71 ปรญิญาโท ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต 
โรงเรยีนเสนาธิการทหารบก 
 
ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต 
โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 
 
  

0.01 - 2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน/ 
กรรมการอิสระ 
 
 
 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                         บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                        เอกสารแนบ 1 หนา้ 4 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัทฯ 

(31/12/63) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

 
2554 – ปัจจบุนั 

 
 
 

 

ประธานกรรมการ/ 
ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง/ กรรมการ
อิสระ 
 
 
ที่ปรกึษาคณะกรรมการ 
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทศันแ์ละกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาติ 

บมจ. เอ็นเอฟซี 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการ
โทรทศันแ์ละกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาติ
(กสทช.) 

น าเขา้และจ าหนา่ย
แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮด
รอกไซด ์และกรดก ามะถนั 
รวมทัง้ใหบ้รกิารคลงัสินคา้ 
โลจิสติกส ์และทา่เทียบเรอื 
 
หน่วยงานของรฐั 

นายขจิตภมิู สดุศก 
ประธานกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

53 ปรญิญาโท 
- International Marketing 
- Certificate of Financial Management 
City University, USA 
 

ปรญิญาตร ี 
บรหิารธุรกิจบญัฑิต  สาขาการตลาด  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

0.04 - 2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

 

 

 

ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการ 
สรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน/ กรรมการ
อิสระ 

 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
 
 

 

 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                        เอกสารแนบ 1 หนา้ 5 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัทฯ 

(31/12/63) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2554 – 2559 
 
 

2552 – 2553 

 
 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 
สายสินเช่ือธุรกิจธนกิจ 
 

ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่าย
บรหิารความเสี่ยงดา้น
เครดิต 

บมจ. ธนาคารไทยเครดิต 
(เพ่ือรายยอ่ย) 
 

บมจ. ธนาคารไทยเครดิต 
(เพ่ือรายยอ่ย) 
 

ธนาคารพาณิชย ์
 

 
ธนาคารพาณิชย ์

นายรงค ์ หิรญัพานิช 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง 

59 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  
สาขา Finance&Marketing 
Management 
มหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
 

ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ 
สาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

- - 2563 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

2563 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2556 – 2563 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการบรหิารความ
เสี่ยง 
 
Executive Vice 
President Head of 
Internal Audit 
 
Senior Director of 
Internal Audit Group 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
 
 
บมจ. ธนาคารไทยเครดิต 
(เพ่ือรายยอ่ย) 
 
 
บมจ. ธนาคารไทยเครดิต 
(เพ่ือรายยอ่ย) 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 
 
 
ธนาคารพาณิชย ์
 
 
 
ธนาคารพาณิชย ์



                                                                                                                                                                                                                         บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                        เอกสารแนบ 1 หนา้ 6 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัทฯ 

(31/12/63) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชยัฤทธ์ิ  สิมะโรจน ์
กรรมการอิสระ 

55 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ 
University of Indianapolis, U.S.A. 
 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขา
เครือ่งกล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- 
 

- 2545 – ปัจจบุนั 
 

2561 – ปัจจบุนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ซสัโก ้
 
บจ.บรุรีมัย ์ยไูนเต็ด 

จ าหน่ายน า้มนัเชือ้เพลิง 
 
กิจกรรมดา้นสโมสรกีฬา
สโมสรฟตุบอล 

นายสมโภชน ์วลัยะเสวี 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/  
กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง/ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 
(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับรษัิทฯ) 
 

53 ปรญิญาเอก บรหิารธุรกิจ  
โครงการผลิตนกัศกึษารว่มปรญิญาเอกของ
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
และสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
 

ปรญิญาโท Finance (MBA)  
University of Dallas 
 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 
 

0.27 - 2563 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

2563 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2563 – ปัจจบุนั 
 
 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร/  
กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร/ 
กรรมการบรหิารความ
เสี่ยง/ กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

กรรมการบรหิาร 
 
 
 

กรรมการบรหิาร 
 
 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
 
 
 

บจ. เอท ูเทคโนโลยี 
บจ. เอพีซีเอส เทคโนโลยี 
บจ. กิจการรว่มคา้ เอทู
ตีรวฒัน ์

บมจ. เอเชีย พรซีิชั่น 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 
 
 
 

จ าหน่ายวสัด ุอปุกรณ ์
อะไหล ่ที่ใชใ้นการก่อสรา้ง 
โครงสรา้งตา่งๆ ของธุรกิจ
พลงังาน 

ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง 
ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่น
โลหะที่มีความเที่ยงตรงสงู 
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แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                        เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 
 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัทฯ 

(31/12/63) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2557 – ปัจจบุนั 
 

2555 – ปัจจบุนั 
 
 

2561 – 2563 
 

2556 – 2563 
 
 

 

2556 – 2563 
 
 

 
2548 – 2563 

 

กรรมการบรหิาร 
 

กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 
 
 
 

ประธานกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง/ กรรมการสรร
หาและก าหนคา่ตอบแทน/ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บจ. อินโดกนูา  
(ประเทศไทย) 

บจ. ทราเวล ครเีอชั่น 

บจ. อกร ิแอคทีฟ 
 
บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 

บจ. เอท ูเทคโนโลยี 
บจ. เอพีซีเอส เทคโนโลยี 

บจ. กิจการรว่มคา้ เอทู
ตีรวฒัน ์

บจก. เอเชีย พรซีีชั่น 
 
 
 

บจก. เอเชีย พรซีีชั่น 

ขายสง่อาหารน าเขา้ 
 

ธุรกิจทอ่งเที่ยว 

บรกิารตรวจสอบสินคา้เพื่อ
การสง่ออก 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 

จ าหน่ายวสัด ุอปุกรณ ์
อะไหล ่ที่ใชใ้นการก่อสรา้ง 
โครงสรา้งตา่งๆ ของธุรกิจ
พลงังาน 

ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่น
โลหะที่มีความเที่ยงตรงสงู 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่น
โลหะที่มีความเที่ยงตรงสงู 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัทฯ 

(31/12/63) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสมชาย วงศร์ศัมี 
ประธานเจา้หนา้ทีส่ายบญัชีและ
การเงิน/ กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร/ 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
 
(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับรษัิทฯ) 
 

52 ปรญิญาเอก Engineering Management 
Mechanical Engineering 
Heriot-Watt University 
 
 

 
ปรญิญาโท  Finance (MBA) 
University of Dallas 
 
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์                   
สาขาอิเล็กทรอนิกส ์
 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุ
ทหารลาดกระบงั 
 

0.06 - 2560 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 

 
2559 – 2559 

 
 
 

2558 – 2559 
 
 
 

2555 – 2558 

ประธานเจา้หนา้ทีส่าย
บญัชีและการเงิน/ 
กรรมการ/ 
กรรมการบรหิาร/ 
กรรมการบรหิารความ
เสี่ยง 
ประธานเจา้หนา้ทีส่าย
บญัชีและการเงิน/ 
กรรมการ 
 
ประธานเจา้หนา้ทีส่าย
บญัชีและการเงิน/ 
กรรมการ 
 
ผูอ้  านวยการฝ่ายแผนและ
กลยทุธอ์งคก์ร 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
 
 
 
บจก. สมารท์แทกฟรดิ 
 
 
 
บมจ. ที.เค.เอส.
เทคโนโลยี 
 
 
บจก. สยามพิวรรณ ์

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 
 
 
 
ติดตัง้และวางระบบ 
 
 
 
สิ่งพิมพ ์
 
 
 
บรหิารจดัการ
หา้งสรรพสินคา้ 

นายภาณวุฒัน ์จิวรรจนะโรดม 
ประธานเจา้หนา้ทีส่าย
ปฏิบตัิการ 

53 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
 

0.06 - 2556 – ปัจจบุนั 
 
 
 

ประธานเจา้หนา้ทีส่าย
ปฏิบตัิการ 
 
 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์

 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัทฯ 

(31/12/63) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขา
อิเล็กทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้คณุทหารลาดกระบงั 

2553 – 2556 
 

2552 – 2553 
 
 

2542 – 2552 

Plant Manager 
 

Plant Manager 
 
 
Plant Director 
(Factor#3) 

บจ. แฮงคี ้แพงคี ้ทอยส ์
(ประเทศไทย) 

บมจ. อาปิโก พลาสติก 
 
 
บจ. แอรโ์รคลาส 

ผลิตและสง่ออกของเลน่เด็ก  
 

ผลิตชิน้สว่นยานยนต ์
แมพ่ิมพ ์และอปุกรณจ์บัยดึ 
 
ผลิตและจ าหน่ายอปุกรณ์
ตกแตง่ยานยนต ์

นายนพณทัฐ์ มนสัทรงธรรม 
กรรมการบรหิาร/ ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายขายและการตลาด 
 
 
 

51 ปรญิญาตร ีการเงินการธนาคาร  
มหาวิทยาลยัสยาม 

- - 2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 

2555 – 2560 
 

กรรมการบรหิาร/
ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายขายและ
การตลาด 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
 
บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 
 
ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 

นายพิเชฐพงศ ์ ศรตีะปันย ์
กรรมการบรหิาร/ ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายทรพัยากรมนษุยแ์ละธุรการ 
 
 

46 ปรญิญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต            
สาขาการเงิน 
Oklahoma City University, U.S.A. 
 

ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาโยธา  
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
เทเวศร ์

0.028 - 2561 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

กรรมการบรหิาร/
ผูอ้  านวยการฝ่าย
ทรพัยากรมนษุยแ์ละ
ธุรการ 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
 
 
 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน
บริษัทฯ 

(31/12/63) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 2551 – 2560 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่าย
ทรพัยากรมนษุยแ์ละ
ธุรการ 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์ ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 

นายนพดล คณะเจรญิ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายนวตักรรมและ
วิจยัพฒันาผลิตภณัฑ ์

60 ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์ 
สาขาเคมี/วิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

0.0003 - 2553 – ปัจจบุนั 
 
 

2557 – 2668 

ผูอ้  านวยการฝ่าย
นวตักรรมและวิจยัพฒันา
ผลิตภณัฑ ์
 
EHS Country manager 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
บจก. แอมคอร ์เฟล็กซิ
เบิล้ ประเทศไทย 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 
ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 

นายจรูญ เส็งดอนไพร 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

52 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 
 

0.03 - 2561 – ปัจจบุนั 
 
 

2548– ปัจจบุนั 
 

2555 – 2559 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 
 
กรรมการบรหิาร 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
บจก. แอคเคา้ติง้เพอร์
เฟค 
บจก. อีคอทส ์

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 
บรกิารดา้นบญัช ี
 
น าเขา้และตดิตัง้เครือ่งจกัร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(31/12/63) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณก์ารท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอรรถวฒิุ  บวับตุร 
ท าหนา้ที่แทนเลขานกุารบรษัิทฯ 

38 ปรญิญาโท บณัฑิตวิทยาลยั สาขาการใช้
ที่ดินและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
(อยา่งยั่งยืน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
ปรญิญาตร ีคณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบสิ่งแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้
 
 

- -  2563 –  ปัจจบุนั 
 
 
 

2561 –  2563 
 
 

2559 –  2561 
 
 

2556 –  2559 
 

รองผูจ้ดัการฝ่ายส านกั
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
และเลขานกุารบรษัิท 
 
ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 
 
หวัหนา้แผนกตรวจสอบ
ภายใน 

บมจ. สตารเ์ฟล็กซ ์
 
 
 
บมจ. พรเีมียร ์แทงค ์คอร์
ปอเรชั่น 
 
บมจ. ยนิูค ไมน่ิง เซอรว์ิส
เซส 
 
บมจ. ศรตีรงั แอรโ์กร 
อินดสัทร ี

ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์
พลาสติกชนิดออ่น 
 
 
ปิโตรเลียม 
 
 
พลงังาน 
 
 
อตุสาหกรรมการการเกษตร 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัทฯ 

1. ดแูลและใหค้  าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษัท และติดตามดแูลให้มีการปฏิบตัิอย่างถกูตอ้งและ
สม ่าเสมอ 

2. รบัผิดชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติของที่ประชมุดงักลา่ว 
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3. ดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสนเทศในสว่นท่ีรบัผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

4. จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
4.1 ทะเบียนกรรมการ  
4.2 หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ  
4.3 หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้  
4.4 รายงานประจ าปีของบรษัิท  
4.5 รายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร   
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รายละเอียดการด ารงต าแหนง่ของผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทฯ ในบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

รายชื่อ 
ต าแหน่ง ต าแหน่งในบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
ในบริษัทฯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

นายปกรณ ์มาลากลุ ณ อยธุยา C    /, AC, 
NRC 

C, /  /         

นายปรนิทรธ์รณ ์อภิธนาศรวีงศ ์ /, // /, M     C, /          

พลเอกมนตรี สงัขทรพัย ์ /, AC, NRC        
C, /, 
RMC 

  
     

นายเอก พิจารณจ์ิตร /, //                
นายขจิตภมิู สดุศก /, RMC, AC, NRC                
นายรงค ์หิรญัพาณิช /, AC, RMC         M       
นายชยัฤทธ์ิ สิมะโรจน ์ /                
นายสมโภชน ์วลัยะเสว ี /, //, RMC, NRC, M  // //       // // // // //  
นายสมชาย วงศร์ศัมี /, //, RMC, M                
นายภาณวุฒัน ์จิวรรจนะโรดม //, M                
นายนพณทัฐ์ มนสัทรงธรรม //, M                
นายพิเชฐพงศ ์ ศรตีะปันย ์ //, M                
นายนพดล คณะเจรญิ M                
นายจรูญ เส็งดอนไพร M               // 

 

 

หมายเหต ุ: C =  ประธานกรรมการ / =  กรรมการ // =  กรรมการบรหิาร AC =  กรรมการตรวจสอบ 
 NRC =  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน RMC  =กรรมการบรหิารความเสี่ยง M =   ผูบ้รหิาร 



                                                                                                                                                                                                                         บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                        เอกสารแนบ 1 หนา้ 14 
 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง  

1. บรษัิท สตารป์ริน๊ท ์จ ากดั (มหาชน) 11. บรษัิท อกร ิแอคทีฟ จ ากดั 

2. บรษัิท กิจการรว่มคา้ เอทตูีรวฒัน ์จ ากดั 12. บรษัิท อินโดกนูา (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. บรษัิท ทราเวล ครเีอชั่น จ ากดั 13. บรษัิท เอเซยี พรซีิชั่น จ ากดั (มหาชน) 
4. บรษัิท ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 14. บรษัิท เอท ูเทคโนโลยี จ ากดั 
5. บรษัิท อินเตอรล์ิง้ค ์เทเลคอม จ ากดั (มหาชน) 15. บรษัิท แอคเคา้ติง้เพอรเ์ฟค จ ากดั 
6. บรษัิท พีเคเอ็น อินเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั   
7. มลูนิธิศนูยว์จิยัพฒันาองคก์รภาครฐั กระทรวงการคลงั   
8. บรษัิท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน)   
9. บรษัิท ธนาคารไทยเครดติ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรายยอ่ย)   
10. บรษัิท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จ ากดั   
     

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

Starflex Public Company Limited 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบรษัิทย่อย 

 



                                                                                                          บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                    เอกสารแนบ 2 หนา้ 1 
 

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย 

- ไมม่ี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

Starflex Public Company Limited 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูต้รวจสอบภายใน และงานก ากบัดแูล 

 



                                                                                                          บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                    เอกสารแนบ 3 หนา้ 1 
 

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และงานก ากับดูแล 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผูต้รวจสอบภายใน  บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั  
หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน นางสาววรรณวิมล จองสรุยีภาส 
คณุวฒุิทางการศกึษา - ปรญิญาโททางบรหิารธุรกิจส าหรบันกับรหิาร คณะบรหิารธุรกิจ 

สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีหลกัสตูรบญัชีบณัฑติ สาขาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 2)  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์

ประสบการณท์ างาน    ช่วงเวลา                  ต าแหนง่                                       บรษัิท 
2556-ปัจจบุนั  กรรมการบรหิาร  บรษัิท พีแอนดแ์อล ไอที ออดิท จ ากดั      
2549-ปัจจบุนั รองประธาน ฝ่ายปฏิบตักิาร บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท  
  จ ากดั 

วฒุิบตัร ปี 2560 วฒุิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing Certificate Program - 
IACP) จากสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

ปี 2559 ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (CPIAT) จากสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 

ปี 2551 โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรยีมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรบั
อนญุาตสากล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre-CIA) 
จากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- การฝึกอบรมที่เก่ียวขอ้ง - หลกัสตูรประกาศนียบตัร Business Management for Internal Audit ในยคุ Digital 
4.0 จากสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร “How to Setting Modern Audit Plan By Audit Criteria” 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 

- Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor” จากสมาคมผูต้รวจสอบ
ภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 

- Clinic IA : Topic “COSO 2014” จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
(สตท.) 

- การตรวจสอบและขอ้ควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใชค้อมพวิเตอร์
ประมวลผลขอ้มลู รุน่ท่ี 2/2561 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(FAP) 

- การตรวจสอบภายในแบบบรูณาการ (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาชีพบญัชี  
ในพระบรมราชปูถมัภ ์(FAP) 
 



                                                                                                          บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                    เอกสารแนบ 3 หนา้ 2 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
 - COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน (ADVANCED COURSE) รุน่ท่ี 

2/61 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(FAP) 
- โครงการอบรมเพื่อรบัวฒุิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน รุน่ท่ี 17 สภาวิชาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชปูถมัภ ์(FAP) 

- อบรมเชิงปฏิบตัิการ : การบรหิารตน้ทนุเพื่อเพิ่มมลูคา่และความยั่งยืน รุน่ท่ี 4/61 สภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(FAP) 

- Data Analytics for Internal Auditor รุน่ท่ี 2/60 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชปูถมัภ(์FAP) 

หนา้ที่ความรบัผิดชอบ - ปฏิบตัิงานและควบคมุงานตรวจสอบในส านกังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
- ประสานงานกบัผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
- จดัท า Audit Plan ในสายงานท่ีรบัผิดชอบ 
- จดัท าหรอืสอบทาน Audit Program ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
- สอบทานความเพยีงพอ ครบถว้นของหลกัฐานท่ีอา้งอิงในรายงาน 
- จดัท าหรอืสอบทานรา่งรายงานการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
- ปฏิบตัิงานอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายในตามที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 

Starflex Public Company Limited 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์ิน 
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เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

- ไมม่ี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บรษัิท สตารเ์ฟลก็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 5 

อื่นๆ 
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เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ 

- ไมม่ี - 
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