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เป็นผู้ นําด้านผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์หดรัดรูป 
ในประเทศไทยและในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 
ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการทีNมีคุณภาพสูงสุด 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

SFT คือบริษัทแรก 
ในตลาดเอม็ เอ ไอ ที;
ประกอบธุรกิจฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป
โดยเฉพาะ 

SFT คือบริษัทแรก 
ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที;สามารถผลิต
ฉลากฟิล์มหดรัดรูป
ด้วยระบบการพิมพ์
แบบดิจิตอลในเชิง
พาณิชย์ 

SFT คือบริษัทที;มี
ความเชี;ยวชาญใน
การผลิตฉลากฟิล์ม
หดรัดรูปโดยเฉพาะ 
ด้วยทีมงานที;มี
ประสบการณ์สูง 

SFT มีฟิล์มที;หลากหลาย 
พร้อมตอบโจทย์และพัฒนา
ไปกับลูกค้า ในหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรม อาทิเช่น กลุ่ม
อาหารและเครื;องดื;ม เครื;อง 
สําอางค์ ผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือน เป็นต้น 

The 1st The 1st 13 years Diverse 
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2021 

2023 

2025 

“Strengthening Foundation” 
สร้างพื +นฐานที0แข็งแรง 
 

“New Business for Growth” 
เพิ0มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื0อการเตบิโต 

“Solution for Packaging and Labeling” 
ตอบโจทย์ทั +งเรื0องฉลากและบรรจุภัณฑ์ 
 

พร้อมเป็นหนึ;งในผู้ นําของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยเทคโนโลยีที;ทันสมัยตอบโจทย์ลูกค้า 

เพิ;มการทําบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging)  
และผลิตภัณฑ์อื;น ๆ ที;ส่งเสริมให้เกิดการบริการแบบครบวงจร 

พร้อมเติบโตไปกับลูกค้าที;กลายเป็นพันธมิตรเชงิกลยุทธ์ (Strategic Partner) 
ขยายฐานลูกค้าไปยังบริษัทข้ามชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาที;ยั;งยืน 

2020 
• SFT ได้เข้าทําการซือขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที; 29 ตุลาคม 2563   

• SFT มีการเติบโตของกําไรสุทธิ +37.4% เมื;อเทียบกับปี 2562 

• SFT ได้มีการจําหน่ายฟิล์มยืด (Stretch Film) ใช้ในการพันพาเลทและห่อรดัสินค้าบนพาเลทเพื;อลําเลียงขนสง่ โดยมียอดขายที;
เติบโตขึน 57.4% เมื;อเทียบกับไตรมาสสามที;ผ่านมา 

• SFT ได้มีการติดตงั Solar Rooftop 450 กิโลวัตต์ ซึ;งช่วยประหยัดพลังงานได้โดยเฉลี;ย 50,000 กิโลวัตต์ต่อเดือน 

• SFT ได้รับรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2020 (APEA ÖÜÖÜ) ในสาขา Corporate Excellence Category  
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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

กว่า 13 ปีที;ผ่านมา บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
เป็นหนึ;งในผู้นําการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วย
ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิลม์หดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน  อีกทงั มบีริการรับ
ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ และนําเข้าผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดเพื;อใช้ในการห่อรัด
สินค้า ดังนนั บริษัทได้ดําเนินธุรกิจที;ครบวงจร และ ในวันที; 29 ตุลาคม 2563 
บริษัท ได้นําหลักทรัพย์ของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเริ;มทําการซอืขายให้แก่ประชาชนเป็นครงัแรก โดยทีม
ผู้บริหารมีความตงัใจ ในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส รักษาฐานะ
การเงินอย่างมั;นคง และการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที;มีประสิทธิภาพ 
       อุตสาหกรรมอาหารและเครื;องดื;ม สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 
เครื;องสําอาง และกลุ่มอื;น ๆ มีความต้องการใช้ฉลากฟิล์มหดรัดรูปเพิ;มขนึ 
ตามการเติบโตของอุตสาหกรรม ทางบริษัทฯ จึงมีแผนงานลงทุนก่อสร้าง
โรงงานแห่งที; 2 พร้อมลงทุนเครื;องจักร รองรับการขยายธุรกิจไปสูต่ลาดใหม่ 
ๆ เพื;อรองรับการเติบโตในอนาคต แม้ว่าปี 2563 ที;ผ่านจะต้องประสบกับ
สถานการณ์ โควิด จะพบว่าอุตสาหกรรมอาหารและเครื;องดื;ม สินค้าอุปโภค
บริโภค ได้รับผลกระทบน้อยมากเมื;อเทยีบกับอุตสาหกรรมอื;น และการเริ;ม

ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในประเทศไทยและประเทศเพื;อนบ้านย่อมทําให้ 
สถานการณ์โควิดผ่านพ้นไปในเวลาอันใกล้นี อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรม
กลับมาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอีกครัง ทางบริษัทฯ จึงมีพร้อมรองรับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมต่อไป 
        แม้ว่า ปี 2563 จะเป็นปีที;เต็มไปด้วยความท้าทาย ผู้บริหารได้ปรับ 
กลยุทธ์ การทํางาน ภายใต้การบริหารที;เข้มแข็ง และตลอดระยะเวลาที;ผ่าน
มา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุน จากลูกค้า ผู้ถือหุ้น และทุกฝ่ายที;เกี;ยวข้อง ทํา
ให้บริษัทจึงมีความมั;นใจ ที;จะเติบโตอย่างยั;งยืนต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ 
ประธานกรรมการบริษัท 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที5บริหาร 
 

บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (SFT) 
ดําเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตและจัดจําหน่ายฉลากฟิล์มรัดรูปโดยมี
ประสบการณ์ และความเชี;ยวชาญในการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปมา
นานกว่า éè ปี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที; 
Öê ตุลาคม 2563 โดยเงินที;ได้จากการระดมทุนครังนี ได้ใช้ในการ
ชําระหนสีถาบันเรียบร้อยแล้ว ส่วนหนึ;งจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทฯ และเตรียมลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหมพ่ร้อม
เครื;องจักร เพื;อขยายกําลังการผลิตการพิมพ์ทงัระบบ การพิมพ์แบบ 
กราเวียร์ และระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล เตรียมเพิ;มไลน์ผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ พร้อมผลักดันให้ SFT เป็นหนึ;งในผู้ นําการให้บริการ Labeling 
Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปใน
ภูมิภาคอาเซียน ช่วยตอบโจทย์ทางการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์
และมูลค่าให้แก่แบรนด์สินค้า (Brand Identity) ผ่านการให้บริการที;
มุ่งตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าในหลากหลายกลุ่ม
อตุสาหกรรม อาทิ กลุ่มอาหารและเครื;องดื;ม เครื;องสําอาง ผลิตภัณฑ์
ความงามและของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น 

ทาง SFT มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื;อง โดยในปีนี
เรามุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจอยา่งยั;งยืน คํานึงถึงสิ;งแวดล้อม สังคม 
และการกํากับดูแลกิจการที;ดี (ESG) นําเสนอแนวทางปฏิบัตแิละ
แผนการดําเนินงาน รวมถึงนําเสนอผลิตภัณฑ ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที;
ช่วยรักษ์โลก ทาง SFT พร้อมนําเสนอข้อมูล อย่างซื;อตรงและเปิดเผย 
อันเป็นหนึ;งในรับผิดชอบต่อสาธารณชน SFT มีความมั;นใจ 
เป็นอย่างยิ;ง ในการก้าวเป็นผู้นําด้านฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาค
เอเชีย พร้อมเติบโตอย่างมั;นคงและยั;งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

       นาย ซุง ชง  ทอย 
  ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร  
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ประวัติคณะกรรมการ  
 
ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ  
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการ
พัฒนา (การบริการงานภาครัฐและเอกชน)  
มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา 
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Yongtown State University, 
USA. 
- ปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที; 57 (วปอ. 57)  
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที; 23 
(วตท. 23) 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 
165/2019 
 
 
 
 

 
 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชืAอบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษทั / 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ  

บริษัท ชริ ;งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2562 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการเลขาธิการ  หอการค้าไทยและ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

- 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทะเลใสทรายขาวแอท
ชุมพร จํากัด  

ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทและห้องชุด 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
นนทบุรี (วิสาหกิจเพื\อสังคม) 
จํากัด 

ธุรกิจบริการเป็นที\ปรึกษาและให้
คําแนะนําในด้านการบริหารงาน 
 

2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จ ัดการ / กรรมการ บริษัท วินเทจ บ้านและที\ดิน 
จํากัด 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชืAอบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จ ัดการ / กรรมการ บริษัท  บัวทองธานี  บ้านและ

ที\ดิน จํากัด  
ธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จ ัดการ / กรรมการ บริษัท บัวทองธานี ดีเวลลอป
เมนท์ จํากัด  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จ ัดการ / กรรมการ บริษัท บัวทองธานี แมเนจเม้นท์ 
จํากัด 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2534 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ บริษัท ไทยวิวัฒน์โฮมวิลเล็จ 
จํากัด  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

2533 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จ ัดการ / กรรมการ บริษัท บีทีเอ็น พร๊อพเพอร์ตี ; 
จํากัด  

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  7

นายสุธีร์ สธนสถาพร 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
- ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 
56/2006 
- หลักสูตร Policy Management Program (2014) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
- หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) (2016) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
- หลักสูตร CMA-GMS Program (2018) สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน 
 
 
 
 
 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชืAอบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

บริษัท ชริ ;งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่าย
ฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

2560 – ปัจจุบัน Director General / 
ผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบัน (กกร.) 

- 

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็กซ์ทรีม ซิสเต็มส์ จํากัด ธุรกิจที\ปรึกษาด้านเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ 

ปัจจุบัน Secretary General Greater Mekong Sub-region 
Business Council (GMS-BC) 

- 

ปัจจุบัน Secretary General GMS Freight Transport 
Association (FRETA) 

- 

ปัจจุบัน Secretary General Indonesia-Malaysia-Thailand 
Growth Triangle Joint Business 
Council –Thailand (IMT-GT) 

- 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  8

ดร. ศันธยา กิตติโกวิท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
- ปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ International Management, 
University of Dallas, Texas, USA. 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที; 
107/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชืEอบริษัท ประเภทธรุกิจ 

2562– ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  
 

บริษัท ชริ <งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่าย
ฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ และเหรัญญิก  มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ - 
2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูมีพัฒนา จํากัด ธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและ

ผู้ดูแลผลประโยชน์บริหารงานเก็บ
ผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สิน
ให้กับบุคคลอื\น คณะบุคคล นิติ
บุคคล ส่วนราชการและองค์กร
ของรัฐ 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพิ\มทรัพย์ เรสซิเด้นซ์ จํากัด ธุรกิจให้เช่าที\พักอาศัย อพาร์ท
เม้นท ์

2542– ปัจจุบัน อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 

2556 - 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชั\น อินเตอร์เนชั\นแนล 
เอ็ดดูเทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจสําน ักพิมพ์ และตัวแทน
จําหน่ายและให้บริการต่างๆที\
เกี\ยวข้องกับสิ\งพิมพ์จาก
ต่างประเทศ 

 
 
 
 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  9

นาย ซุง ชง  ทอย 
ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร และกรรมการบริษัท 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
- Bachelor of Science in Electronics and Communications 
Engineering, Mapua Institute of Technology,  Philippines 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที; 
164/2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื/อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที\บริหาร   

บริษัท ชริ ;งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 

บริษัท ชริ ;งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสตนดาร์ด รีไซเคิล 
จํากัด 

รับจ้างหลอมเศษพลาสติกรีไซเคิล 

2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสตนดาร์ด โพลีเมอร์ 
จํากัด 

การนําวัสดุที\ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  10

นายสมิทธ์ ทอย 
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที; 
164/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื/อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน   

บริษัท ชริ ;งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 

บริษัท ชริ ;งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสตนดาร์ด โพลีเมอร์ 
จํากัด 

การนําวัสดุที\ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  11

นายกิตต ิปิยะตรึงส์ 
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 164/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื/อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน   

บริษัท ชริ <งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 

บริษัท เอ.ที.เอม็.พร็อพเพอร์ตี < 
จํากัด 

ซื <อ ขาย ให้เช่า ที\ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ 

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท จีดีดี เอ็นเนอร์ยี\ จํากัด ธุรกิจพลังงาน 
2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสตนดาร์ด รีไซเคิล 

จํากัด 
รับจ้างหลอมเศษพลาสติกรีไซเคิล 

2551 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จ ัดการ บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซ
ปอร์ต จํากัด 

ธุรกิจลามิเนตฟิล์มและถุงบรรจุเม็ด
พลาสติก 

2559-ปัจจุบัน กรรมการผู้จ ัดการ/กรรมการ  บริษัท รวยทรัพย์อนันต์ จํากัด รับเหมาก่อสร้าง 

2557- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ บริษัท เพอร์เฟคโฮม พร็อพเพอร์
ตี ; จํากัด 

อสังหาริมทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  12

นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ 
กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 
- ปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ภาค
ภาษาอังกฤษ สาขา Finance 
- ปริญญาโท University of Southampton สาขา Marketing 
Management 
- ผ่านการอบรม DAP รุ่น 164/2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื/อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชริ ;งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ  
 
 

บริษัท ชริ ;งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จํากัด  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2564 – ปํจจบุัน กรรมการ บริษัท ฟอร์คลิฟท์ เซ็นเตอร์ 
จํากัด 

ประกอบกิจการ ซื ;อ ขาย รถยนต์ รถยก 
เครื\องยนต์ รวมทั ;งอะไหล่อุปกรณ์และ
ซ่อมบริการจําหน่ายสินทรัพย์ 

2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มณีอุดมสุข จํากัด ธุรกิจรับผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีดีดี เอ็นเนอร์ยี\ จํากัด ธุรกิจพลังงาน 

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มณีมงคล     โฮลดิ ;ง 
จํากัด 

ลงทุนในกิจการอื\นๆ 

 
 
 
 
 

 
 
 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  13

รายชื5อผู้บริหาร 
 

 

 

 
นายซุง ชง ทอย 

ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร 
 นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ 

ผู้จ ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
 

 

 

 
นางสาวมุจรินทร์ บัวหอม  

ผู้จ ัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ 
 

 นายเสนีย์ หุมสิน  
ผู้จ ัดการฝ่ายบริหารงานทั;วไป 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  14

รายชื5อผู้บริหาร 
 

 

 

 
นายสุชิน ศริิประภานุกูล 

ผู้จ ัดการฝ่ายขายและการตลาด 
 

 นายสุภเดช ธนากรฐิติคุณ 
ผู้จ ัดการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบํารุง 

 

 

 

 
นางสาวชมพูนุท แสงดารา 

สมุห์บัญชี 
 

 นางสาวอลีสญาฌ์  ทอย 
เลขานุการบริษัท 

 

 
 
 
 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  15

โครงสร้างการจัดการ 

 
ณ วันที; 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ดังนี    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ *บริษัทได้แต่งตัง บริษัท เอ็มเอ คอนซัลติง จาํกัด (“เอม็เอ”) เป็นผู้ตรวจสอบภายใน  
 
 

 
 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าทีN
บริหาร  

ผู้จ ัดการฝ่าย
ประกันและ

ควบคุมคุณภาพ 

ผู้จ ัดการฝ่าย
บริหารงานทัNวไป 

ผู้จ ัดการฝ่าย
ปฏิบัติการและ

ซ่อมบํารุง 

ผู้จ ัดการฝ่ายขาย
และการตลาด 

ผู้จ ัดการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

คณะกรรมการ
บริษัท 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน* 
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คณะกรรมการบริษัท   
 ณ วันที; 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนทงัสนิ 7 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชืAอ ตําแหน่ง 
1.  ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการ /กรรมการอสิระ 
2.  ดร. ศันธยา กิตติโกวิท  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
3.  นายสุธีร์ สธนสถาพร กรรมการบริษัท  / กรรมการอิสระ 
4.  นายซุง ชง ทอย กรรมการบริษัท 
5.  นายสมิทธ์ ทอย กรรมการบริษัท 
6.  นายกิตติ ปิยะตรึงส ์ กรรมการบริษัท 
7.  นางสาววศินี ปิยะตรึงส ์ กรรมการบริษัท 

 โดยมี นางสาวอลีสญาฌ์ ทอย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ตามมติที;ประชุมคณะกรรมมการบริษัทครังที; 
2/2563 (มหาชน) เมื;อวันที; 7 สิงหาคม 2563 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท   

“นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ หรือ นายกิตติ ปิยะตรึงส์ ลงลายมือชื;อร่วมกับ นายซุง ชง ทอย หรือ นายสมิทธ์ ทอย 
และประทับตราสําคัญของบริษัท” 

 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท   

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จํานวน 6 ครัง รายละเอียดของกรรมการที;เข้าร่วม
ประชุมเป็นดังนี  

 
ชืAอ – นามสกุล  

 
ตําแหน่ง  

จํานวนครัUงทีAเข้าประชุม / 
จํานวนการประชุมทั Uงหมด 

ปี 2563 
1.  ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 6 / 6 

2.  ดร. ศันธยา กิตติโกวิท  กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 6 / 6 

3.  นายสุธีร์ สธนสถาพร กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 6 / 6 

4.  นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล/1 กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 1 / 6 

5.  นายซุง ชง ทอย กรรมการบริษัท 6 / 6 

6.  นายสมิทธ์ ทอย กรรมการบริษัท 6 / 6 

7.  นายกิตติ ปิยะตรึงส ์ กรรมการบริษัท 6 / 6 

8.  นางสาววศินี ปิยะตรึงส ์ กรรมการบริษัท 6 / 6 

หมายเหตุ   /1นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เมื;อ
วนัที; 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที; 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
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รายชืAอ ตําแหน่ง 
1.  ดร.ศันธยา กิตติโกวิท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสุธีร์ สธนสถาพร กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ/1 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ  /1เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบตามมติที;ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที; 2/2563 เมื;อว ันที; 
1 มีนาคม 2563  

ดร.ศันธยา กิตติโกวิท เป็นผู้ ที;มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที;จะทําหน้าที;สอบ
ทานความน่าเชื;อถือของงบการเงินของ บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทงันี ดร.ศันธยา กิตติโกวิท จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญา
โท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวัตกรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

โดยมี นางสาวอลีสญาฌ์ ทอย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอียดของกรรมการที;เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี  

 
ชืAอ – นามสกุล  

จํานวนครัUงทีAเข้าประชุม / จํานวนการประชุมทั Uงหมด 
ปี 2563 

1. ดร.ศันธยา กิตติโกวิท 5 / 5 

2. นายสุธีร์ สธนสถาพร 5 / 5 

3. ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ/1 4 / 5 

หมายเหต ุ  /1เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบตามมติที;ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที; 2/2563 เมื;อวันที; 
1 มีนาคม 2563  

คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันที; 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

รายชืAอ ตําแหน่ง 
1. นายซุง  ชง  ทอย  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายสมิทธ์ ทอย  กรรมการบริหาร 

3. นายกิตติ ปิยะตรึงส์  กรรมการบริหาร 

4. นางสาววศินี ปิยะตรึงส์  กรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วันที; 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทมีจํานวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย 
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รายชืAอ ตําแหน่ง 
1. นายสุธีร์ สธนสถาพร /1 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายกิตติ ปิยะตรึงส/์1 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายสมิทธ์ ทอย /1 กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

รายละเอียดของกรรมการที;เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี  

รายชืAอ จํานวนครัUงทีAเข้าประชุม / จํานวนการ
ประชุมทั Uงหมด 

ปี 2563 
1. นายสุธีร์ สธนสถาพร /1             3 / 3 

2. นายกิตติ ปิยะตรึงส/์1             3 / 3 

3. นายสมิทธ์ ทอย /1             3 / 3 

 

ผู้บริหาร  
ตามคํานิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที; กจ. 17/2551 เรื; อง การกําหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี;ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทงัที;มีการแก้ไขเพิ;มเติม) 
ณ วันที; 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทมีจํานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย  

รายชืAอผู้บริหาร ตําแหน่ง 
1.นายซุง ชง ทอย        ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร  

2.นางสาวมุจรินทร์ บัวหอม            ผู้จ ัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ 

3.นายสุภเดช ธนากรฐิติคุณ ผู้จ ัดการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบํารุง 

4.นายสุชิน ศิริประภานุกูล ผู้จ ัดการฝ่ายขายและการตลาด 

5.นายเสนีย์ หุมสิน ผู้จ ัดการฝ่ายบริหารงานทั;วไป 

6. นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ผู้จ ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

7. นางสาวชมพูนุท แสงดารา สมุห์บัญชี  

 
 
เลขานุการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตงั นางสาวอลีสญาฌ์ ทอย เป็นเลขานุการบริษัท นับตังแต่วนัที; 7 สิงหาคม 2563 
โดยมีหน้าที;และความรับผิดชอบตามที;กําหนดไว้ตามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยรายละเอียดหน้าที;ความ
รับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทของบริษัทดังนี   

1) จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
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(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี
ของบริษัท 

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น 

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไ ด้เสียที; รายงานโดยกรรมการหรือผู้ บริหาร ตามมาตรา 89/14 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ รวมถึงจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที;บริษัทได้รับรายงานนนั  

3) เก็บรักษารายงานการเปลี;ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซือขายล่วงหน้าที;รายงานโดยกรรมการ
และผู้บริหาร ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศที;เกี;ยวข้อง 

4) เก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที;เกี;ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานสารสนเทศ และดูแลให้มี
การเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี น ับแต่ว ันที;มี
การจัดทําเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว 

5) ให้คําแนะนําเบืองต้นเกี;ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที;คณะกรรมการบริษัท
ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสมํ;าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี;ยนแปลงข้อกําหนด 
และ/หรือกฎหมายที;มีนัยสําคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

6) เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสอบถามและรวบรวมข้อมูล ที;คณะกรรมการบริษัทต้องการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
นอกเหนือจากที;ได้รับจากผู้ บริหาร เช่น ผู้ สอบบัญชี  ผู้ ตรวจสอบภายใน รวมทังจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผู้บริหาร ตามที;คณะกรรมการร้องขอ 

7) จัดการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ
ข้อพึงปฏิบตัทีิ;เกี;ยวข้อง 

8) ดูแลให้ มีการเ ปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที; รับ ผิดชอบต่อหน่วยงานที; เกี;ยว ข้อง  
ตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานดังกล่าว 

9) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดําเนินการอื;นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที;
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และ/หรือตามที;ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10) ดําเนินการอื;น ๆ ตามที;คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

โดยประวัติของผู้ ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี6ยวกับกรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ ผู้ที6ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผู้ที6ได้รับมอบหมายให้
รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการทําบญัชี และเลขานกุารบริษัท) 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
   ค่าตอบแทนทีAเป็นตัวเงิน 

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทได้แต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อย  3  ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ที;ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ปี 2563 เมื;อวันที;  30 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ โดยจ่ายในรูปแบบของค่าตอบแทนเป็นรายครัง ตามวาระการดํารงตําแหน่ง ตามเกณฑ์ดังนี 
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ตําแหน่ง ค่าเบี Uยประชุม (บาท) 
ประธานคณะกรรมการ 80,000 

กรรมการบริษัท 30,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 

หมายเหต ุตังแต่ปี 2563 เป็นต้นไป กรรมการที;เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบียประชุมดังกล่าว 

สําหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจํานวน 8 ราย เป็นจํานวนทงัสิน 780,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 

รายชื/อกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน (สําหรับปี 2562) 

คณะ 
กรรมการ

บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 

สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

โบนัส
กรรมการ 

 
รวม 

1.  ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ 160,000 - - - - 160,000 

2.  ดร. ศันธยา กิตติโกวิท  60,000 80,000 - - - 140,000 

3.  นายสุธีร์ สธนสถาพร 60,000 40,000 20,000 - - 120,000 

4.  นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล  60,000 40,000 - - - 100,000 

5.  นายซุง ชง ทอย 60,000 - - - - 60,000 

6.  นายสมิทธ์ ทอย 60,000 - 10,000 - - 70,000 

7.  นายกิตติ ปิยะตรึงส์ 60,000 - 10,000 - - 70,000 

8.  นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ 60,000 - - - - 60,000 

รวมเป็นทั Lงสิ Lน 580,000 160,000 40,000 - - 780,000 

สําหรับปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจํานวน 8 ราย เป็นจํานวนทังสิน 1,720,000 
บาท โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี 

รายชื/อกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทนสําหรับ  ปี 2563) 

คณะ 
กรรมการ

บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 

สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

โบนัส
กรรมการ 

 
รวม 

1.  ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ 480,000 80,000 - - - 560,000 

2.  ดร. ศันธยา กิตติโกวิท  180,000 200,000 - - - 380,000 

3.  นายสุธีร์ สธนสถาพร 180,000 100,000 60,000 - - 340,000 

4.  นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล 30,000 20,000 - - - 50,000 

5.  นายซุง ชง ทอย - - - - - - 

6.  นายสมิทธ์ ทอย - - - - - - 

7.  นายกิตติ ปิยะตรึงส์ 180,000 - 30,000 - - 210,000 

8.  นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ 180,000 - - - - 180.000 
รวมเป็นทั Lงสิ Lน 1,230,000 400,000 90,000 - - 1,720,000 
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หมายเหตุ  นายประสงค์ หาญปิยวัฒนสกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เมื;อวันที; 28 
กุมภาพันธ์ 2563 
 
 (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
 ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจํานวน 14.85 ล้านบาท  ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นาตอบแทน
ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  กองทุนสํารองเลียงชีพ  ผลตอบแทน (Incentive) และ
สวัสดิการอื;นๆ 

   

 

ค่าตอบแทนทีAไม่เป็นตัวเงิน 

การจัดสรรหุ้น IPO   

 ที;ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที; 1/2563  เมื;อวนัที; 30 พฤษภาคม 2563  ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ;ม
ทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื;อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือ พนักงานของบริษัท โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาที;จะเสนอขายให้แก่ประชาชนโดยทั;วไปเป็นครัง
แรก (IPO) ทงันี ในกรณีที;มีหุ้นสามัญเพิ;มทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อนี ให้นําหุ้นสามัญเพิ;มทุนจํานวนที;เหลือดังกล่าว
จัดสรรให้แก่ประชาชนโดยทั;วไปเป็นครังแรก (IPO) 

 
บุคลากร 
 จํานวนพนักงาน 

 ณ วันที; 31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีพนักงาน รวมจํานวนทงัสนิ 409 คน โดยแบ่งตามแผนก ดังนี  

แผนก 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี  2563 
จํานวนพนักงาน (คน) 

พนักงาน
ราย

เดือน 

พนักงาน
รายวัน 

รวม พนักงาน
ประจํา
ราย

เดือน 

พนักงาน
รายวัน 

รวม พนักงาน
ประจํา
ราย

เดือน 

พนักงาน
รายวนั 

รวม พนักงาน
ประจํา
ราย

เดือน 

พนักงาน
รายวัน 

รวม 

ผู้บริหาร 6 - 6 6 - 6 7 - 7 7 - 7 

ประกันและควบคุม
คุณภาพ 

34 30 64 36 31 67 41 39 80 42 41 83 

ปฏิบัติการและซ่อม
บํารุง 

63 85 148 70 107 177 73 143 216 69 158 227 

ขายและการตลาด 25 - 25 30 - 30 35 - 35 38 - 38 

บริหารงานทั\วไป 28 4 32 31 6 37 35 6 41 37 8 45 

งานบัญชีและ
การเงิน 

6 - 6 7 - 7 8 - 8 9 - 9 

รวม 162 119 281 180 144 324 199 188 387 202 207 409 
 
  

ปี จํานวนผู้บริหาร (ราย) ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 
2562 7 10.19 
2563 7 14.85 
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ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผุ้บริหาร) 

 ในปี 2563  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน เป็นจํานวน 114.63 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
ของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั;น ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

ค่าตอบแทน 

จํานวนเงิน  

ปี 2562 ปี 2563 
จํานวน  
(คน) 

จํานวนเงิน  
(ล้านบาท) 

จํานวน  
(คน) 

จํานวนเงิน  
(ล้านบาท) 

พนักงานรายเดือน 199 71.29 202 72.19 

พนกังานรายวัน 188 35.02 207 42.44 
รวม 387 106.31 409 114.63 

 

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื;อที;จะเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้แก่พนักงาน เพื;อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้ก้าวทันการเปลี;ยนแปลงและเป็นไปตามกลยุทธ์ของ
บริษัท ทงัการฝึกอบรมภายในองค์กรและการฝึกอบรมโดยสถาบันภายนอกองค์กร  

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลาสามปีทีAผ่านมา  

  - ไม่มี - 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SFT”) จดทะเบียนจัดตงัขึนเมื;อวันที; 20 
มิถุนายน 2550  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ;มแรกที; 20 ล้านบาท โดยเกิดจากการร่วมมือหลักระหว่าง (1) กลุ่มครอบครัวทอย 
(2) กลุ่มครอบครัวปิยะตรึงส์/1 และ (3) นายธารินทร์ สุทธิธรรม และนายวัลลภ สกุณาไพบูลย์ โดยมีวัตถุประสงค์เริ;มแรก
เพื;อประกอบธุรกิจผลิตและให้จําหน่ายฉลากสินค้าประเภทฟิล์มหดรัดรูปโดยมีโรงงานตงัอยู่เลขที; 68/2-5 หมุ่ที; 5 ตําบล
บางสมัคร อาํเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนือที;ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา บริษัทเริ;มต้นธุรกิจจากการผลิต
และจําหน่ายฟิล์มหดรัดรูปให้แก่ลูกค้ากลุ่มอาหารและเครื;องดื;ม ด้วยกําลังผลิตเริ;มแรกที; 2 ล้านเมตรต่อเดือน หรือ 2,000 
ม้วน/เดือน อย่างไรก็ตาม ในปี 2551 นายธารินทร์ สุทธิธรรม และนายวัลลภ สกุณาไพบูลย์ ได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ออก  

ในช่วงปี 2551 บริษัทเริ;มใช้ระบบการพิมพ์กราเวียร์ 9 สี (Nine-Colors Rotogravure Printing) เข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป รวมถึงมีการลงทุนเครื;องจักรอื;นๆ เพิ;มเติม อาทิ เครื;อง Doctoring Machine เครื;อง 
Slitting Machine เครื;อง Cutting Machine เครื;อง Glue Sealing  และเครื;อง Proofing Machine เพื;อรองรับการขยายตวั
ของธุรกิจ ต่อมาบริษัทได้มีการทยอยลงทุนในเครื;องจักรอย่างต่อเนื;อง รวมถึงขยายไปสู่ระบบการพิมพ์ระบบดิจิตอล โดย
ซือเครื;องพิมพ์ระบบการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) เข้ามาเสริมในกระบวนการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป เพื;อสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าที;หลากหลายได้ ภายใต้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ มาตรฐาน 
ISO 9001: 2015 นอกจากนี ในปี 2559 บริษัทได้ขยายการให้บริการ โดยรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (Printing 
Cylinder) เพื;อให้สามารถผลิตฉลากฟิล์มได้ในรูปแบบที;สอดคล้องกับความต้องการของลูก ค้าและเพื;อควบคุม
ประสิทธิภาพในการผลติ จากการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื;องและพัฒนาด้านการผลิตเพื;อให้ได้มาซึ;งผลิตภัณฑ์ฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูปที;มีคุณภาพ รูปลักษณ์สวยงาม ทําให้บริษัทสามารถขยายฐานลกูค้าได้ครอบคลุมในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ
อาทิ ธุรกิจอาหารและเครื;องดื;ม ธุรกิจเครื;องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ธุรกิจเครื;องใช้ในครัวเรือนและเคมีภัณฑ์ 
เป็นต้น 

ในปี 2563 บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเกี;ยวกับผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืด (Stretch Film) ที;ปัจจุบันได้มีบทบาทใน
ขนัตอนการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื;อเพิ;มความสะดวกในการขนส่งและป้องกันการตกหล่นของสินค้า โดยบริษัทได้มีการ
นําเข้าผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืด เพื;อใช้ในการขนส่งของบริษัท รวมถึงจําหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัท 

ทงันี ด้วยคณะผู้บริหารที;มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจเกี;ยวกับผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปเป็นเวลากว่า 
12 ปี ประกอบกับบริษัทมุ่งมั;นพัฒนากระบวนการผลิต ตลอดจนประสิทธิภาพของบุคลากรและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
ส่งผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานที;เติบโตอย่างต่อเนื;อง ดงัจะเห็นได้จากมีการเพิ;มขึนของกําลังการผลิตทังในระบบการ
พิมพ์กราเวียร์และระบบการพิมพ์ดิจิตอล (กําลังการผลิตระบบการพิมพ์กราเวียร์ เพิ;มขนึจาก 83.22 ล้านเมตรในปี 2560  
เป็น 121.23 ล้านเมตรในปี 2562 และระบบการพิมพ์ดิจิตอล เพิ;มขึนจากประมาณ 2.73 ล้านเมตรในปี 2560 เป็น 3.93 
ล้านเมตรในปี 2562) ทําให้ปัจจุบัน SFT เป็นผู้ผลิตฉลากสินค้าประเภทฟิล์มหดรัดรูปชนันําของประเทศ SFT มีความ
ชํานาญในงานผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป พร้อมบริการขนส่ง ด้วยทีมงานมืออาชีพที;ให้บริการด้วยความมุ่งมั;นตังใจ
และตรงต่อเวลา 

หมายเหต ุ1/ กลุ่มครอบครัวปิยะตรึงส์ เป็นกลุ่มครอบครัวที;มีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
พลาสติก อาทิ ถุงพลาสติก ตราปู และตราส้ม และธุรกิจจําหน่ายพลาสติก มานานกว่า 40 ปี 

 

ปัจจุบัน การประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี   

1. ผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระบบการพิมพ์ ดังนี 
1.1 ระบบการพิมพ์กราเวียร์ เป็นระบบการพิมพ์ที;มีคุณภาพความละเอียดสูงทงัตัวหนังสือ ภาพลายเส้น ภาพลาย

สกรีน และภาพลายธรรมชาติ และมีความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการพิมพ์ เหมาะสําหรับงานพิมพ์ที;มี
ปริมาณมากซึ;งจะทําให้ต้นทุนต่อหน่วยตํ;า 
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1.2 ระบบการพิมพ์ดิจิตอล เป็นระบบการพิมพ์ที;ไม่ต้องใช้แม่พมิพ์ แต่จะใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยระบบเลเซอร์ 
ทําให้สามารถพิมพ์งานลายเส้นหรือภาพพิมพ์ที;มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ที;ได้มีคุณภาพและความ
ละเอียดสูง และเนื;องจากไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ในการผลิต จึงสามารถรองรับงานพิมพ์ที;มีปริมาณน้อย และ
สามารถเปลี;ยนแปลงรูปแบบเพื;อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

2. ผลิตภัณฑ์อืAน ได้แก่ 

2.1 แม่พิมพ์ (Printing Cylinder) บริษัทรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ เพื;อใช้ในการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปใน
ระบบการพิมพ์กราเวียร์ 

2.2 ฟิล์มยืด (Stretch Film) บริษัทมีการนําเข้าผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืด เพื;อใช้ในการพันพาเลทและห่อรัดสินค้าบนพา
เลทเพื;อลําเลียงขนส่งให้กับลูกค้า รวมถึงจําหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัท 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1 โครงสร้างรายได้  
 โครงสร้างรายได้ของบริษัทสําหรับปี 2561 – 2563 มีรายละเอียดดังนี C   

ประเภทของรายได้ 2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ ์ 395.73 91.88 559.17 95.35 656.14 96.75 

รายได้จากการขายอื\น       
  - รายได้จากการขายแม่พิมพ ์ 18.57 4.31 20.45 3.49 19.62 2.89 

  - รายได้จากการขายหมึก และ   
ผลิตภัณฑ์ที\เกี\ยวข้อง/1 

15.05 3.49 5.57 0.95 - - 

- รายได้จากการขายฟิล์มยืดพันพาเลท /2 - - - - 1.49 0.22 
รวมรายได้จากการขาย 429.36 99.68 585.19 99.79 677.25 99.86 
รายได้อื\น 

1.38 0.32 1.21 0.21 0.93 0.14 
รวมรายได้ 430.74 100.00 586.40 100.00 678.18 100.00 

หมายเหต ุ  /1 บริษัทได้หยุดการจําหน่ายหมึกและผลิตภัณฑ์ที\เกี\ยวข้องดังกล่าว ตั <งแต่เดือนมิถุนายน 2562  
   /2  เมื\อเดือนมกราคม ปี 2563 บริษัทเริ\มดําเนินธุรกิจเทรดดิ <งผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดพันพาเลท 
   /3  รายได้อื\น อาทิ กําไรจากอัตราแลกเปลี\ยน ดอกเบี <ยรับ รายได้จากการขายเศษฟิล์ม เป็นต้น

2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ   
 
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี 

2.1 ผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป  
บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูป สําหรับผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและ
เครื;องดื;ม ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และเครื;องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เป็นต้น ตามคําสั;งซือของลูกค้า โดย
บริษัทให้บริการครบวงจร ครอบคลุมตงัแต่การให้คําปรึกษาเกี;ยวกับบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับ
ผลิตภัณฑ์ การเลือกรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบฉลาก เพื;อให้ฉลากฟิล์มมีการหดตัวแนบสนิทบรรจุภัณฑ์และ
มีความสวยงาม ตลอดจนการให้บริการให้คําปรึกษาเกี;ยวกับเทคนิคการหดตัวของฉลากฟิล์ม (“ชริง”) เพื;อให้กราฟฟิกเข้า
กับรูปร่างของบรรจุภัณฑ ์รวมถึงให้คําปรึกษาเกี;ยวกับเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่น ฉลากฟิล์มทีHสามารถเปลีHยนสีได้เมืHอมีการ
เปลีHยนแปลงของอุณหภูม ิเป็นต้น และก่อนเริ;มกระบวนการผลิต บริษัทจะจัดให้มีทีม Graphic Design ในการจัดการภาพ 
ตกแต่ง ปรับภาพ ก่อนการพิมพ์จริง เพื;อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที;มีลักษณะตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

“ฉลากฟิล์มหดรัดรูป (Shrink Film หรือ Sleeve Label)” คือ ฉลากที;มีคุณสมบัติในการหดรัดได้กับบรรจุ
ภัณฑใ์นทุกรูปร่าง และทุกวัสดุ อาทิ โลหะ แก้ว พลาสติก ดังนนั สามารถพิมพ์ลวดลาย รูปภาพ ข้อความ และสามารถนํา
สีสันต่างๆ มาตกแต่งบนฉลากได้ตามความต้องการ ซึ;งจะเป็นการช่วยเพิ;มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี จาก
คุณสมบตัิพิเศษของ ฉลากฟิล์มหดรัดรูป เมื;อฉลากสัมผัสกับนํา ฉลากจะยังคงรูปลักษณ์สวยงามอยู่เหมือนเดิม ดังนนั 
ฉลากฟิล์มหดรัดรูปจึงเป็นที;นิยมในสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื;องดื;ม เครื; องสําอาง และ
ผลิตภัณฑ์ที;ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น   
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ปัจจุบันฉลากฟิล์มหดรัดรูปที;นํามาใช้ในการหุ้มบรรจุภัณฑ์ สามารถแบ่งตามประเภทวัตถุดิบออกเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) พีวีซี (PVC) หรือ Poly Vinyl Chloride ฟิล์มหดที;มีความโดดเด่นเรื;องความใส ง่ายต่อการขึนรูป ในตลาดฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูปถือเป็นฟิล์มหดที;นิยมใช้กันมากที;สุด และ 2) พีอีที (PET) หรือ Polyester เป็นฟิล์มใส ที;มีความโดดเด่นใน
เรื;องอัตราการหดที;มากกว่าฟิล์มพีวีซี (PVC) รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ;งแวดล้อมมากกว่าฟิล์มพีวีซี (PVC) 

  
 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

 

ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปของบริษัทที;ผลิตและจําหน่าย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระบบการ
พิมพ์ ได้ดังนี 

1) ระบบการพิมพ์กราเวียร์ 

ระบบการพิมพ์กราเวียร์เป็นระบบการพิมพ์ที;มีคุณภาพความละเอียดสูงทงัตัวหนังสือ ภาพลายเส้น ภาพลายสกรีน และ
ภาพลายธรรมชาติ และมีความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการพิมพ์ เหมาะสําหรับงานพิมพ์ที;มีปริมาณมากซึ;งจะทําให้
ต้นทุนต่อหน่วยตํ;า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑฉ์ลากฟิล์มหดรัดรูปจากระบบการพิมพ์กราเวียร์ จะเริ;มจากการจัดเตรียม
แม่พิมพ์ตามรูปแบบที;ล ูกค้าต้องการ และนําแม่พิมพ์ที;ได้พร้อมวัตถุดิบที;ใช้ในการพิมพ์เข้าสู่เครื;องพิมพ์ระบบกราเวียร์ โดย
หลังจากที;ได้แผ่นฟิล์มที;ผ่านกระบวนการพิมพ์แล้ว จะเข้าสู่กระบวนการหลังพิมพ์ ซึ;งประกอบด้วย การนําแผ่นฟิล์มมาทา
กาวแล้วม้วนเป็นท่อ และผ่านกระบวนการกรอ เพื;อตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนนําบรรจุลงกล่อง ในบางกรณีที;
ลูกค้าต้องการฟิล์มหดรัดรูปแบบชิน บริษัทจะตดัตามขนาดที;ลูกค้าต้องการก่อนบรรจุลงกล่อง ซึ;งลูกค้าที;สั;งซือผลิตภัณฑ์
ฉลากฟิล์มด้วยระบบการพิมพ์กราเวียร์ ได้แก่ ลูกค้าชันนําในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื;องดื;ม ธุรกิจเครื;องสําอางและ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เป็นต้น  

 รูปแบบ 
ฉลากฟิล์ม รูปภาพ ขนาด  ตัวอย่างลูกค้า 

1 ม้วน (Roll Form) 

 

500 – 1,000  
เมตร/ม้วน 

1.Oishi 
2.DutchMill 
3.Neo Factory 
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 รูปแบบ 
ฉลากฟิล์ม รูปภาพ ขนาด  ตัวอย่างลูกค้า 

2 ชิน (Cut Form) 
 
 
 
 
  

30– 280 มิลลิเมตร 1.Tofusan 
2.Yan Wal Yun 
3.Lion 

   

ตารางแสดงคุณสมบัติเบืองต้นของผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปด้วยระบบการพิมพ์กราเวียร์ 

วัตถุดิบ PVC, PET Film  

จํานวนสี สูงสุดที; 10 สี  

ความหนาของฉลากฟิล์ม 35-40 ไมครอน 

ปริมาณการสั;งขนัตํ;า (MOQ) 50,000 – 100,000 ชิน (ขึนอยู่กับขนาด) 

ขนาด (ความกว้างสูงสุด * ความยาวสูงสุด) 280 มิลลิเมตร * 650 มิลลิเมตร 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ภาพแสดงระบบพิมพ์กราเวียร์  

 

 

 
 

 
 

 
ภาพตัวอย่างผลติภัณฑ์ทีAผลิตจากระบบการพิมพ์กราเวียร์ 
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2) ระบบการพิมพ์ดิจิตอล 

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล เป็นระบบการพิมพ์ที;ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ แต่จะใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยระบบเลเซอร์ ทําให้
สามารถพิมพ์งานลายเส้นหรือภาพพิมพ์ที;มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ที;ได้มีคุณภาพและความละเอียดสูง และเนื;องจาก
ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ในการผลิต จึงสามารถรองรับงานพิมพ์ที;มีปริมาณน้อย และสามารถเปลี;ยนแปลงรูปแบบเพื;อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากระบบการพิมพด์ิจิตอล จะเริ;มจากนําม้วนฟิล์มไป
เคลือบสาร primer (สารประเภทกาวชนิดหนึ;ง) เพื;อให้สีที;พิมพ์ลงบนแผ่นฟิล์มติดทน แล้วจึงนําเข้าสู่เครื;องพิมพ์ระบบ
ดิจิตอล และนําเข้าสู่ขนัตอนงานหลังพิมพ์เช่นเดียวกับกระบวนการผลิตระบบกราเวียร์ ซึ;งลูกค้าที;สั;งซอืผลิตภัณฑ์ฉลาก
ฟิล์มด้วยระบบการดิจิตอล ได้แก่ ลูกค้าชนันําในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื;องดื;ม ธุรกิจเครื;องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริม
ความงาม เป็นต้น ทงันี ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบฉลากฟิล์ม ได้หลากหลายรูปแบบขึนอยู่กับความต้องการของลูกค้า 
ได้แก่ รูปแบบม้วน (Roll Form) และรูปแบบชิน (Cut Form)  
 

 รูปแบบ 
ฉลากฟิล์ม รูปภาพ ขนาด  ตัวอย่างลูกค้า 

1 ม้วน (Roll Form) 
 
 
 
 

 500 – 1,000 
(เมตร/ม้วน) 

1.ฉัตรชัยแพทย์แผน
โบราณ (หมอเส็ง) 
2.Nirvana 
3.CPF 

2 ชิน (Cut Form) 
 
 
 
 

 30– 155 
มิลลิเมตร 

 
 
 

1.โอสถสภา 
2.Watson 
3.นําตาลมิตรผล 

  ตารางแสดงคุณสมบัติเบืองต้นของผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปด้วยระบบการพิมพ์ดิจิตอล  

วัตถุดิบ PVC, PET Film 

จํานวนสี สูงสุดที; 7 สี (16 เลเยอร์) 

ความหนาของฉลากฟิล์ม 35-40 ไมครอน 

ปริมาณการสั;งขนัตํ;า (MOQ) ไม่กําหนดปริมาณการสั;งขนัตํ;า 

ขนาด (ความกว้างสูงสดุ * ความยาวสูงสุด) 155 มิลลิเมตร * 975 มิลลิเมตร 
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ภาพแสดงระบบพิมพ์ดิจิตอล 
 

 

 

 

 

ภาพตัวอย่างผลติภัณฑ์ทีAผลิตจากระบบการดิจิตอล 

 

2.2 ผลิตภัณฑ์อืAน ๆ 

จากประสบการณ์และความชํานาญของผู้บริหารในธุรกิจการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปมากกว่า 12 ปี ทําให้บริษัทมีความ
เข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจ และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเกี;ยวกบัผลิตภัณฑ์อื;น โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์อื;น ๆ 
ได้ดังนี 

1) แม่พิมพ์ (Printing Cylinder) 

ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากระบบการพิมพ์กราเวียร์นนั แม่พิมพ์ (Printing Cylinder) ถือเป็นหัวใจสําคัญใน
การสร้างสรรค์รูปแบบ ลวดลายต่างๆ บนผลิตภัณฑ์ และจากประสบการณ์ในการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปมากกว่า 
12  ปี และความชํานาญของผู้บริหาร ทําให้บริษัทมีความเข้าใจถึงคุณลักษณะ และรูปแบบของแม่พิมพ์ที;มีความ
เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์สินค้าแต่ละรูปแบบ ดังนนั ในปี 2559 บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการ โดยรับออกแบบและ
ผลิตแม่พิมพ์ (Printing Cylinder) เพื;อให้สามารถผลิตฉลากฟิล์มได้ในรูปแบบที;สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า โดยแม่พิมพ์ที;บริษัทผลิตขึน จะต้องถูกตรวจสอบคุณภาพ ทังในด้านความถูกต้องของแบบพิมพ์และค่า
ความแข็ง ความหนา ความหยาบของแม่พิมพ์ (Printing Cylinder) ก่อนที;จะนําไปใช้ในระบบการพิมพ์กราเวียร์ 
 
 

 
 

 
 

ภาพตัวอย่างแม่พิมพ์ 
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2) ฟิล์มยืด (Stretch Film)   

เมื;อต้นปี 2563 บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเกี;ยวกับผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืด (Stretch Film) ที;ปัจจุบันได้มีบทบาท
ในขนัตอนการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื;อเพิ;มความสะดวกในการขนส่งและป้องกันการตกหล่นของสินค้า โดยบริษัท
จะใช้ฟิล์มยืดในการพันพาเลทและห่อรัดสินค้าบนพาเลทเพื;อลําเลียงขนส่งให้กับลูกค้า นอกจากนี ฟิล์มยืด
ดังกล่าว ลูกค้าของบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้ในการพันพาเลทและห่อรัดสินค้าบนพาเลทก่อนขนสง่ไปยังผู้บริโภค
ในขนัต่อไป ดังนนั บริษัทจึงได้มีการนําเข้าผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืด เพื;อใช้ในการขนส่งของบริษัท รวมถึงจําหน่ายให้แก่
ลูกค้าของบริษัท 

โดยผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดที;บริษัทจําหน่าย เป็นฟิล์มยืดคุณภาพสูงที;ขึนรูปแบบ 55 ชัน (55-layers Nano Stretch 
Film) จึงทําให้ฟิล์มมีความเหนียวและยืดหยุ่นตัวได้สูง รวมถึงสามารถต้านทานแรงฉีกขาดและการเจาะทะลุได้
เป็นอย่างดี เหมาะกับการนํามารวมหน่วยสินค้า การจัดเรียงสินค้าบนพาเลทปกป้องสินค้าจากรอยขีดข่วนต่างๆ 
และรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า โดยฟิล์มยืดที;บริษัทจําหน่าย มีความหนา 20 ไมครอน ความกว้าง 
500 มิลลิเมตร ความยาว 1,800 เมตร 

  

 

  
 
 
 
 
  

 

ภาพตัวอย่างผลติภัณฑ์ ฟิล์มยืด 

 
คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า  

เนื;องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าประเภทฉลากฟิล์มหดรัดรูป ซึ;งฉลากฟิล์มอาจมีการหดตัวลงจากเดิม หากมีการ
จัดเก็บในอุณหภูมิที;ไม่เหมาะสม ดังนนั บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการบริหารสินค้าคงคลัง เพื;อหลีกเลี;ยงการเสื;อมสภาพ
ของฉลากฟิล์มหดรัดรูป รวมถึงวัตถุดิบประเภทอื;นๆ โดยปัจจุบันคลังสินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนฟิล์ม 
โซนหมึกและสารเคมี โซนแพคเกจจิง โซนแม่พิมพ์ และโซนสินค้าสําเร็จรูป ซึ;งการจัดเก็บวัตถุดิบประเภทฟิล์มและสินค้า
สําเร็จรูป จะจัดเก็บโดยควบคุมอณุหภูมิในช่วง 22 -28 องศาเซลเซียส และในการบริหารสินค้าคงคลัง บริษัทใช้ระบบ SAP 
B1 ที;เป็นระบบ ERP ที;สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และอายุสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี 
บริษัทยังกําหนดให้มีการตรวจนับสต็อกสินค้า ทุกๆ สินเดือนอีกด้วย  

ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที;จ ัดพิมพ์แล้วเสร็จ จะถูกจัดส่งให้แก่ล ูกค้าด้วยรถขนส่งที;ควบคุมอุณหภูมิในช่วง 22 -28 
องศาเซลเซียส เนื;องจากต้องเก็บรักษาที;อุณหภูมิที;เหมาะสมเพื;อไม่ให้ฉลากฟิล์มเกิดการหดตัว ทงันี เพื;อลดความเสียหาย
ของสินค้าที;จะเกิดขึนในขณะขนส่ง อีกทังยังป้องกันการปนเปือนจากมลภาวะภายนอกอีกด้วย (Delivery with 
Temperature Controlled Truck) โดยปัจจบุันบริษัทมีรถขนส่งทงัสิน 13 คัน ซึ;งบริษัทจัดให้มีการตรวจเช็คคุณภาพรถเป็น
ประจํา เพื;อให้เชื;อมั;นได้ว่าการควบคุมอุณหภูมิของรถมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกกรณีที;
มีปริมาณรถขนส่งไม่เพียงพอ  
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ภาพตัวอย่างคลังสินค้าและรถขนส่ง 

3 การตลาดและการแข่งขัน 
 

3.1 กลยุทธ์การแข่งขัน 

บริษัทได้กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายในการดําเนินธุรกิจ เพืHอมุ่งส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัระยะยาว
และพัฒนาความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนืHอง รวมถึงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพืHอให้ได้ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป
ทีHมีคุณภาพ รูปลักษณ์สวยงาม โดยบริษัทได้กําหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายในการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท  
ดงันี C  
ก. เป็นหนึAงในผู้นาํการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป  

บริษัทเป็นผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปครบวงจรชั Cนนําของประเทศไทย ให้บริการครอบคลุมตั Cงแต่การให้
คําปรึกษาเกีHยวกับบรรจุภัณฑ ์การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ การเลือกรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ และการ
ออกแบบฉลาก เพืHอให้ฉลากฟิล์มมีการหดตัวแนบสนิทบรรจุภัณฑ์และมีความสวยงาม ตลอดจนการให้บริการให้
คําปรึกษาเกีHยวกับเทคนิคการหดตัวของฉลากฟิล์ม เพืHอให้กราฟฟิกเข้ากับรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงรับออกแบบและ
ผลิตแม่พิมพ์ (Printing ylinder) เพืHอให้สามารถผลิตฉลากฟิล์มได้ในรูปแบบทีHสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และ
สามารถสร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์เพืHอสามารถเพิHมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้   
ทั Cงนี C บริษัทถือเป็นหนึHงในผู้นําในอุตสาหกรรมฉลากฟิล์มหดรัดรูป สืบเนืHองจาก (1) บริษัทมีระบบการพิมพ์ทั Cงระบบ 
กราเวียร์และระบบดิจิตอล พร้อมด้วยเครืHองมือและเครืHองจักรทีHมีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทั Cงในด้านปริมาณและความรวดเร็วในการผลิต (2) มีกําลังผลิตในระดับทีHเพียงพอทําให้สามารถทีHรองรับความ
ต้องการของลูกค้า (3) มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังทีHมีประสิทธิภาพ  อาทิ การแยกโซนวัตถุดิบ แพคเกจจิ Cง และสินค้า
สําเร็จรูป มีการควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บ มีการตรวจนับสินค้าอย่างสมํHาเสมอ (4) บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
มาโดยตลอด โดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทส่วนมากมีการสัHงซื Cอผลิตภัณฑ์กับบริษัทอย่างต่อเนืHองเป็นระยะเวลา 
มากกว่า 5 ปี ประกอบกับ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและเครืH องดืHม 
ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรส และเครืHองสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ซึHงจะมีการทยอยออกสินค้าใหม่ รวมถึงปรับเปลีHยน
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บรรจุภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพืHอสร้างความดึงดูดและความน่าสนใจกับผู้บริโภค  (5) คณะผู้บริหารและบุคลากรทีHมี
ความรู้ความเชีHยวชาญ ประสบการณ์ และความชํานาญในการผลิตผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป   
จากปัจจัยข้างต้น ประกอบกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท มากกว่า 12 ปี ทําให้บริษัทมีความเข้าใจและสามารถสร้างสรรค์
รูปแบบและนําเสนอแนวคิด ทีHจะสามารถสืHอสารการตลาดโดยการนําภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้า (Brand Identity) ไปสู่
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้ ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาอย่างต่อเนืHอง จะเห็นได้จาก
ยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการเพิHมขึ Cนจาก 356.66 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 559.17 ล้านบาทในปี 2562 และเป็น 
656.14 ล้านบาท ในปี 2563 และเป็นหนึHงในผู้ นําการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปชั Cนนําของประเทศ
ไทย 

ข. กลยุทธ์ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าทีHมีคุณภาพเพืHอตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปของ
บริษัท ถูกผลิตด้วยระบบการพิมพ์ทีHมีความทันสมัยและมีความละเอียดสูงทั Cงระบบการพิมพ์กราเวียร์และระบบการพิมพ์
ดิจิตอล ด้วยเครืHองมือและเครืHองจักรทีHมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับงานพิมพ์ทั Cงพีวีซี (PV ) และ พีอีที (PET) ด้วยการ
ดําเนินงานของทีมบริหารและทีมงานทีHมีประสบการณ์ มากกว่า 12 ปี อีกทั Cงก่อนเริHมกระบวนการผลิต บริษัทจะจัดให้มีทีม 
Graphic Design ในการจัดการภาพ ตกแต่ง ปรับภาพ ก่อนการพิมพ์จริง เพืHอให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีHมีลักษณะตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และในกระบวนการผลิตของบริษัททุกขั Cนตอน มีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบ อาทิ มีการใช้
เครืHองจักรผสมสี (Ink dispenser) เพืHอช่วยในการผสมสีแทนการใช้แรงงานคน ทําให้การผสมสีมีความแม่นยํามากขึ Cน ช่วย
ควบคุมคุณภาพการผลิตและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ Cน เครืHอง olor track module ทีHสามารถปรับความ
ละเอยีดของสีในขั Cนสูง และเครืHอง Fade O meter เพืHอใช้ในการตรวจสอบความคงทนต่อแสงของหมึกทีHพิมพ์ เป็นต้น และ
ผลิตภัณฑ์ทีHผลิตแล้วเสร็จจะถูกจัดเก็บในคลังสินค้าทีHมีการควบคุมอุณหภูมิทีHเหมาะสม เพืHอลดความเสีHยงจากการหดตัว
ลงของฉลากฟิล์ม และนําส่งลูกค้าด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมเิพืHอลดความเสียหายของสินค้าทีHจะเกิดขึ Cนในขณะขนส่ง 
และเพืHอป้องกันการปนเปื Cอนจากมลภาวะภายนอก เพืHอให้สามารถรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้  ด้วยกระบวนการ
ผลิตทีHมีคุณภาพ ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ์แพ็คเกจและฉลากฟิล์มหดรัดรูป  
ISO 9001: 2015  

ตัวอย่างการดําเนินการตรวจสอบและควบคุมคณุภาพ 

 

 

 
ตรวจงาน Graphic design การใช้โปรแกรมช่วยออกสูตรและบันทึกสูตรสี เครืHองกราโวใช้พิสูจน์การผสมสี 

 

 

 
เครืHอง Spectrophotometer  
ตรวจความแม่นยําของเฉดสี 

ตู้ไฟเพืHอตรวจสอบคุณภาพสีงานพมิพ ์ โปรแกรม olor Quality  
ในการตรวจคุณภาพงานพิมพ์ 
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AVT Inspect  Q  Sorting  ตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์ 

 
นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังให้ความสําคัญต่อสิHงแวดล้อมดังจะเห็นได้จากบริษัทได้รับ
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับทีH 2 ปฏิบัตกิารสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนืHองตั Cงแต่ปี 
2556 ถึงปัจจุบัน 

ค. กลยุทธ์ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

บริษัทให้ความสําคัญกับการสืHอสารการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพืHอให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นทีHรู้จัก
และเป็นทีHยอมรับจากลูกค้า โดยบริษัทมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกีHยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทผ่านทางออนไลน์
และออฟไลน์ อาทิ (1) การใช้สืHอออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงสืHอโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์ (2) การ
ใช้สืHอออฟไลน์ผ่านทางนิตยสารและสืHอสิHงพิมพ์ เช่น นิตยสาร Food Focus Thailand หรือหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น  
(3) การออกบูทโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เพืHอเข้าถึงกลุม่ลูกค้าเป้าหมายของบริษัท 
เช่น การเข้าร่วมในงานแสดงสินค้าทั Cงในประเทศและต่างประเทศ เช่น งาน Japan Pack ทีHประเทศญีHปุ่ น งาน Thaifex และงาน 
Roadshow ร่วมกับ Food Focus Thailand เป็นต้น เพืHอทําให้บริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นทีHรู้จ ักในวงกว้าง และ  
(4) การทํากิจกรรมเพืHอประโยชน์ต่อสังคมและสิHงแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ โครงการร่วมใจพฒันาโรงเรียนท่าระพา จังหวัดสระแก้ว 
และ โครงการปลูกป่าชายเลน ณ อา่วคุ้งกระเบน เป็นต้น 
 
ภาพตัวอย่างการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

(1) การใช้สืHอออนไลน์  
 

  
Facebook                 Website 

(2) การใช้สืHอออฟไลน์  
 
 

Magazine - FOOD Focus Thailand 

(3) การออกบูทโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัด
กิจกรรมทางการตลาด 

 
 

Roadshow / Roadmap 
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(4) การทํา SR  
 

orporate Social Responsibility 

ง. กลยุทธ์ด้านการให้บริการ  

บริษัทให้ความสําคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีการดําเนินการในด้านต่างๆ อาทิ (1) เนื;องด้วยบริษัทมีทีมงาน
ออกแบบ ประกอบกับมีระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล ส่งผลให้บริษัทสามารถจัดทําตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เพื;อลูกค้าได้เห็น
ชินงานจริงก่อนดําเนินการผลิต (2) บริษัทมีการลงทุนในตู้อบฉลาก (Shrink Tunnel) ทงัแบบลมร้อนและไอนํา เพื;อใช้ใน
การพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า ทงัในด้านการทดสอบการหดตัวของฟิล์มและทําตัวอย่างผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที;ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า ซึ;งช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3) การให้บริการหลัง
การขาย โดยบริษัทมีทีมงานเพื;อให้บริการในด้านการให้คําปรึกษาแนะนํา และแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า (โดยไมค่ิดค่าใช้จ่าย) 
(4) การจัดสัมมนาเพื;อให้ความรู้แก่ลูกค้า (เพื;อเป็นการแจ้งข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า) และ (5) 
การจัดอบรมเพื;อให้ความรู้เกี;ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตแก่ลูกค้า เป็นต้น 

จ. กลยุทธ์ด้านต้นทุนการผลิต 

ถึงแม้บริษัทไม่มีนโยบายแข่งขันทางด้านราคา แต่บริษัทมีนโยบายในการควบคุมต้นทุนการผลิตเพื;อให้ได้ราคาที;เหมาะสม
และสามารถแข่งขนัได้ โดย (1) บริษัทมีกระบวนการจัดหาวัตถุดิบที;มีคุณภาพจากทังในและนอกประเทศ / ด้วยปริมาณ
การผลิต/สั;งซอืของบริษัท ซึ;งอยู่ในอันดับต้นๆ ทําให้สามารถต่อรองราคาจากผู้ผลิตได้ (2) บริษัทมีระบบในการปรับปรุง / 
พัฒนา / ควบคุมกระบวนการผลิต (มีการกําหนด KPI) เพื;อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดปริมาณสินค้าด้อยคุณภาพ (3) 
การใช้ระบบ ERP เข้ามาควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และ (4) ในปี 2563 บริษัทมีการติดตงัระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกําลังการผลติติดตงั 453.6 กิโลวัตต์ เพื;อประหยัดต้นทุน
พลังงานไฟฟ้า และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ;งแวดล้อม ซึ;งในปัจจุบัน บริษัทสามารถประหยัดไฟฟ้าจากการใช้ Solar 
Rooftop ดังกล่าวประมาณ 200,000 บาทต่อเดือน เป็นต้น 

3.2 ลกัษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทจําหน่ายผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปให้แก่ผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจอาหารและ
เครื;องดื;ม เครื;องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื;องใช้ในครัวเรือน และเคมีภัณฑ์ เช่น บริษัท  โออชิิ เทรดดิง จําก ัด 
(ผลิตภัณฑ์ Oishi Green Tea) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์ Yen Yen /Chew Chew /Shizuka) บริษัท 
ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์ Jele Light Freshy / นําเต้าหู้ เมจิ ฟาร์ม) บริษัท ขายยาเพ็ญภาค 
จํากัด (ผลิตภัณฑ์เครื;องดื;ม ตราพญานาค) บริษัท โทฟุซัง จํากัด (ผลิตภณัฑ์นําเต้าหู้   ตรา Tofusan) บริษัท อาเจไทย 
จํากัด (ผลิตภัณฑ์ Bio Aloe) บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด (ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ตรา Parrot) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์โซดาช้าง) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จํากัด (ผลิตภัณฑ์ตราดีโด้ ) บริษัท อ ัมพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว 
จํากัด (ผลิตภัณฑ์กะทิ ตราอัมพวา) บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จํากัด (ผลิตภัณฑ์นํามะพร้าว ตรา cocomax) 
CP Meiji (ผลิตภัณฑ์นม ตรา Meiji) บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวมิสทีน) บริษัท ไทยเทพ
รส จํากัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงรส ตรา ภูเขาทอง) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากดั (ผลิตภัณฑ์คิวลีน /โปร / 
ไลปอน เอฟ) บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์นม Party Dairy /อิมพีเรียล เบเกอร์สชอยส์)  
เป็นต้น 

 รายได้จากขายผลิตภัณฑแ์ยกตามการนําไปใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม ในช่วงปี 2561 – 2563 ได้ดังนี   

 

 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  35

รายละเอียด 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
กลุ่มธุรกิจเครื\องดื\ม 193.61 48.92 329.87 58.99 400.54    61.04  

กลุ่มธุรกิจอาหาร 140.73 35.56 145.08 25.95 154.76 23.59 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 34.73 8.78 49.22 8.80 62.75 9.56 

กลุม่ธุรกิจผลิตภัณฑ ์
เครื\องใช้ในครัวเรือน 

14.08 3.56 20.24 3.62 24.65 3.76 

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 4.60 1.16 4.96 0.89 3.96 0.60 
กลุ่มธุรกิจอื\น 7.98 2.02 9.80 1.75 9.49 1.45 

รวม 395.73 100.00 559.17 100.00 656.14 100.00 

รายได้จากการขายแยกตามระบบการพิมพ ์ในช่วงปี 2561 – 2563 สามารถแบ่งได้ ดังนี ; 

รายละเอียด 
2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากระบบการพิมพ์กราเวียร์ 377.37 95.36 526.59 94.17 618.13 94.21 

รายได้จากระบบการพิมพ์ดิจิตอล 18.36 4.64 32.58 5.83 38.01 5.79 

รวมรายได้ 395.73 100.00 559.17 100.00 656.14 100.00

ตวัอย่างลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของลูกค้าทีHมีการนําสินค้าของบริษัทไปใช้ มีดังนี C   

ลูกค้า 
 

 
ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ของลูกค้า 
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3.3 นโยบายการกําหนดราคา    

บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์จากต้นทุนบวกอัตรากําไรขันต้นที;เหมาะสม (Cost Plus 
Margin) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทระบบการพิมพ์ ปริมาณการสั;งซอื ประเภทฟิล์ม เป็นต้น โดยบริษัทกําหนด
นโยบายให้มีการทบทวนราคาขายทุกปี เพื;อปรับให้ราคามีความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้  
 

3.4 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย  

สําหรับปี 2560- 2563 บริษัทจําหน่ายสินค้าเฉพาะในประเทศเป็นหลักเท่านัน อย่างไรก็ดี ตงัแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา 
บริษัทได้ร่วมกับลูกค้าที;มีผลิตภัณฑ์เพื;อการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทจัดให้ฝ่ายขายและการตลาดดําเนินการ
ติดตามข่าวสารการขยายกําลังการผลิตของลูกค้าในสินค้าเดิมและแผนการออกสินค้าใหม่ รวมถึงเข้าเยี;ยมชมกิจการ
ลูกค้า เพื;อนําข้อมูลมาเตรียมนํามาเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ เพื;อให้สอดรับการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้าทงัในด้าน
คุณภาพและระยะเวลา  
 

3.5 ภาวะอุตสาหกรรม 
ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

ข้อมูลจากสํานักงานกระทรวงการคลังระบุว่า เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะหดตัวทีHร้อยละ -6.5 ต่อปี หดตัว
น้อยกว่าทีHประมาณการไว้เดิม ณ เดือนตุลาคม 2563 ทีHร้อยละ -7.7 ต่อปี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื Cอไวรัส OVID-19 ของไทยทีHอยู่ในเกณฑ์ดี และมาตรการฟืCนฟกูระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทีHส่งผลให้
เศรษฐกิจฟืCนตัวได้อย่างต่อเนืHองในช่วงครึHงปีหลังของปี 2563  โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาพเอกชน
จะหดตัวทีHร้อยละ -8.9 ต่อปี มีการปรับตัวดีขึ Cนจากการคาดการณ์ครั Cงก่อนทีHจะหดตัวถึงร้อยละ -9.8 ต่อปี และมูลค่าการ
สง่ออกสินค้าปรับตัวดีขึ Cนร้อยละ -6.6 ต่อปี ปรับตัวดีขึ CนจากทีHคาดการณ์ไว้ทีHร้อยละ -7.8 ต่อปี  

สําหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2564 กระทรวงการคลังคาดว่า จะขยายตัวทีHร้อยละ 2.8 ต่อปี (โดยคาดการณ์ทีHร้อยละ 
2.3 ถึง 3.3) ปรับลดลงจากประมาณการครั Cงก่อนทีHร้อยละ 4.5 ต่อปี เนืHองจากสถานการณ์ของโรคติดเชื Cอไว้รัส OVID-19 
ทีHระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย การเดินทางระหว่างประเทศ 
และจํานวนนักท่องเทีHยวทีHจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทําให้คาดการณ์ว่านักท่องเทีHยวชาวต่างชาติในปี 2564 จะ
ลดลง  

อย่างไรก็ดีมีส ัญญาณบวกจากการได้รับวัคซีนของประชากรในประเทศต่างๆ ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการ
สนับสนุนการฟืCนตัวของเศรษฐกิจ อาทิ โครงการคนละครึHง โครงการเราชนะ และมาตรการด้านการเงินเพืHอดูแลและ
เยียวยาผลกระทบผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ประกอบกับคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินจากพระราชกําหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้ เงิน เพืHอแก้ปัญหา เยียวยา และฟืCนฟูเศรษฐกิจและสังคมทีHได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื Cอไว้รัส OVID-19  อย่างต่อเนืHอง  ซึHงจะช่วยกระตุ้นการบริโภคและการจ้างงานให้เพิHมสูงขึ Cน โดยคาดว่าการ
บริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวทีHร้อยละ 2.5 และ 3.4 ต่อปี ตามลําดับ ขณะทีHการบริโภคภาครัฐ
และการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวทีHร้อยละ 6.1 และ 12.1 ต่อปี ตามลําดับ สําหรับมูลค่าการส่งออกของไทยจะขยายตัวทีH
ร้อยละ 6.2 ต่อปี โดยมีแนวโน้มการฟืCนตัวอย่างต่อเนืHอง สอดคล้องกับทิศทางการฟืCนตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสําคัญ  

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  37

อัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และอัตราการขยายตัวการบริโภคภาคเอกชน 
หน่วย: ร้อยละ 

 
ทีAมา กระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
 

ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย 
 

มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
               หน่วย: ล้านบาท 

 
 

ทีAมา สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวว่า มูลค่าตลาด

ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ์ในปี 2559-2563  เท่ากับ 134,594 ล้านบาท 139,557 ล้านบาท 143,551 ล้านบาท 141,532 
ล้านบาท และ éèØ,∞Öé ล้านบาท ตามลําดับ มูลค่าทางการตลาดโดยรวมเติบโตอย่างต่อเนื;อง และเริ;มมีแนวโน้มลดลงใน
ปี 2562  เนื;องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบในบางธุรกิจต้องปิดตัวลงชั;วคราว
โดยเฉพาะ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สายการบินซึ;งใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างไว้ให้บริการ  และกระทบต่อธะรุ
กิจส่งออก มีการส่งออกน้อยลง อย่างไรก็ตามบรรจุภัณฑ์พลาสติกยังเป็นผู้ นําตลาดของอุตสาหกรรมบรรจภุัณฑ ์ด้วย
สัดส่วนกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าตลาดทงัหมด เนื;องจากสินค้ามีความหลากหลายทังระดับราคาและประโยชน์การ
นําไปใช้ และอุตสาหกรรมอาหารและเครื;องดื;มเป็นอุตสาหกรรมปลายทางที;มีการใช้บรรจุภัณฑ์มากที;สุด (ร้อยละ 56)  

แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ในปี 2564 ปริมาณการผลิตและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์คาดว่าจะเริ;มขยายตัวได้มากขึน จาก
ภาวะเศรษฐกิจเริ;มฟืนตัวจากการค้นพบวคัซีนในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ความเข้มงวดสําหรับมาตรการลด
ใช้พลาสติกเช่น ถุงพลาสติก หลอดดูด และสินค้าในรูปแบบแบ่งบริโภคขนาดเล็ก (single serve) ที;ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
จะเริ;มชดัเจนมากขนึอกีครงั  
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การผลติและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก 

 
 
ที;มา สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
 

จากรายงานสภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รายปีของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
จะเห็นได้ว่าในช่วง ปี 2559 – 2563  ปริมาณการผลิตและจําหน่ายพลาสติกในประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยปริมาณการ
ผลิตและจําหน่ายพลาสติกในปี 2562 เท่ากับ 1.32 ล้านตัน และ 0.95 ล้านตัน ซึ;งปรับตัวลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 
7.22 และร้อยละ 6.92 ตามลําดับ เป็นผลมาจากการใช้ถุงพลาสติกที;ลดลงเนื;องจากนโยบายภาครัฐและกระแสการลดการ
ใช้พลาสติกโดยผู้บริโภคทั;วโลก ซึ;งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและจําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกลดลง นอกจากนี 
มูลค่าการส่งออกและนําเข้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกในปี 2562 ลดลง  

ในปี 2563 มีปริมาณการผลิตและการจําหน่ายรวม 1.37 ล้านตัน และ 0.97 ล้านตัน ตามลําดับ ปริมาณการผลิต
และจําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกปรับตวัเพิHมขึ CนทีHร้อยละ 4.03 และ 2.10 ตามลําดับ เนืHองจากความต้องใช้บรรจุภัณฑ์
พลาสติกในประเทศเพิHมมากขึ Cน เพืHอส ุขลักษณะส่วนบุคคลและป้องกัน การระบาดของเชื Cอโควิด-19 ประกอบกับการสัHงซื Cอ
สินค้าอาหารเพืHอบริโภคทีHบ้านเพิHมจํานวนสูงขึ Cนมาก บรรจุภัณฑ์ พลาสติกแบบใช้ครั Cงเดียวมีปริมาณการใช้งานสูงขึ Cน ทํา
ให้ประเด็นการลดการใช้พลาสติกในกลุ่มผู้บริโภคลดความสําคัญ ลงชัHวขณะ นอกจากนี Cตั Cงแต่ต้นปี2563 ทีHเริHมมีการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงในหลายประเทศ ผู้ บริโภคมี  ความต้องการอาหารแห้งและอาหารแช่แข็งทีHบรรจุ
ถุงพลาสติกเพิHมมากขึ Cน ซึHงถือเป็นแรงขับเคลืHอนสําคัญของ การขยายตัวสําหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก นอกจากนี Cมูลค่าการ
ส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิHมขึ Cนเล็กน้อยจากปีก่อน ทีHร้อยละ 0.58 ส่วนมูลค่าการนําเข้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกปรับตัว
เพิHมขึ Cนค่อนข้างสงูเมืHอเทียบกับปีก่อนทีHร้อยละ 9.62 
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 ที;มา : COVID-19 Impact on Global Shrink Sleeve Packaging Market Insights, Forecast to 2026F 

 

จากแผนภาพข้างต้น แม้จะมีผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แต่ตลาด Shrink Sleeve Packaging ยังคง
คาดว่าจะมีการเติบโตได้ในปี 2563F ที;ร้อยละ 4.9 ฃึ;งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาด Shrink Sleeve Packaging 
ที;ย ังคงมีอย่างต่อเนื;อง และหากพิจารณาการคาดการณ์การเติบโตในปี 2563 ถึง 2569 ที;มีการอัตราการเติบโตเฉลี;ย ถึง
ร้อยละ 8.9 ซึ;งสามารถสะท้อนถึงโอกาสและตลาดของ Shrink Sleeve Packaging ที;มีการเติบโตได้อกีในอนาคต 
 
 ประโยชน์ของฉลากฟิล์มหดรัดรูป อาท ิ 
 

 360 Label: เพราะ Shrink Sleeve Label เป็นฉลากที;สามารถหดรัดรูปเข้าได้กับบรรจุภัณฑ์ในทุกรูปร่าง   

ดังนนัสามารถพิมพ์ลวดลาย รูปภาพ รวมถึงข้อความต่าง ๆ ลงบนฉลากได้อย่างเต็มพนืที; 

 

 

Contours to Special Shapes: ด้วยคุณสมบัติของ Shrink film ที;สามารถหดรัดกับทุกวัสดุไม่ว่าจะเป็น   

โลหะ แก้ว พลาสติก ทําให้ขวดที;มีรูปร่างพิเศษ สามารถหดรัดได้ 

 

 

 

Temper - Evident (Capseal Safety): ป้องกันการเปิดบรรจุภัณฑ์ และรักษาผลิตภัณฑ์ก่อนถึงมือผู้บริโภค 
 

 

 

 

Increase Recyclability: Shrink film ชว่ยลดภาวะโลกร้อน โดยสามารถแยกขยะเพื;อนําขวดมา Recycle ได้ 
 

 Moisture Resistant: ด้วยคุณสมบัติของ Shrink film เมื;อสัมผัสกับนํา ก็ไม่ทําให้ฉลากฉีกขาด ยังคงรูปลักษณ์ให้

สวยงามอยู่เหมือนเดิม 

 
 

Reduce Bottle Stock: Shrink film ช่วยลดจํานวนการเก็บของขวด ให้ลดน้อยลง อีกทังยังประหยัดพืนที;ได้ 
 

 Abrasion Resistant: ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สีด้านในของฉลาก ช่วยป้องกันรอยขูดขีดรักษารูปภาพ ข้อความ

และสีสัน ให้คงอยู ่

 

 

9.00%
8.60%

8.90%
8.30%

4.90%

8.60%

12.20%

7.80%
9.20%

8.90%

10.70%

2559 2560 2561 2562 2563F 2564F 2565F 2566F 2567F 2568F 2569F
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ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งในประเทศไทย 

จากการที;บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูป ซึ;งลูกค้าของบริษัทบางส่วนอยู่ใน
อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค ซึ;งมีการปรับตัวตามธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ทงันี  สมาคมผู้ ค้าปลีกไทยมองว่า ภาพรวมธุรกิจ 
ค้าปลีกปี 2562 ที;ผ่านมา มีสัญญาณการหดตัวในทุกหมวดสินค้า เนื;องจากกําลังซือกลุ่มผู้บริโภคที;มีรายได้ระดับกลางลง
ลา่ง ที;ต้องอาศัยรายได้จากผลผลิตภาคเกษตรซึ;งยังคงมีกําลังซือที;อ่อนแออยู่ และรอการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐผ่าน
มาตรการต่างๆ รวมถึงหนีครัวเรือนที;ยังไม่มีแนวโน้มลดลง สะท้อนให้เห็นในหมวดสินค้าไมค่งทน (Nondurable Goods) 
เช่น เครื;องดื;ม อาหาร ที;เติบโตลดลงอย่างมีนยัยะสําคัญ ขณะที;ผู้บริโภคระดับกลางที;มีรายได้ประจําเริ;มแสดงให้เห็นถึง
กําลังซือที;อ่อนแอลง ส่งผลให้การเติบโตการบริโภคหมวดสินค้ากึ;งคงทน (Semi-Durable Goods) เติบโตถดถอยลง 
(หมวดสินค้ากึ;งคงทน เช่น เสอืผ้า เครื;องสําอาง เครื;องหนงั รองเท้า นาฬิกา สว่นกลุม่สินค้าคงทนถาวรเติบโตลดลงจากปี
ก่อนเล็กน้อย โดยเฉพาะในหมวดสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง กล้องถ่ายภาพ Camera และสมาร์ทโฟน มีการเติบโตเพิ;มขึน 
ส่วนหมวดเครื;องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็แค่ทรงตัว เนื;องจากฤดูกาลที;ผันผวน ช่วงฤดูร้อนค่อนข้างสัน และฤดูฝนก็เริ;มต้นเร็ว
กว่าปกต ิส่วนหมวดสินค้าวัสดุก่อสร้างก็ยังไม่ฟืนตัวผลจากภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที;หดตัวลง 

ปี 2563 วิ จัยกรุงศรีประเมินธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่หดตัวรุนแรงเป็นประวัติการณ์ 10.0 ถึง 
12.0% ผลจาก (1) กําลังซือซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจที;หดตัวถึง 6.4% สอดคล้องกับดชันีความเชื;อมั;นผู้บริโภคที;ลดลงอยู่
ที;ระดับเฉลี;ย 52.6 ตํ;าสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที;นักท่องเที;ยวต่างชาติหดตัวมากกว่า 80% กดดันร้านค้าปลีกทําเลที;
พึ;งพารายได้จากนักท่องเที;ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีน นอกจากนีภาวะภัยแล้งรุนแรงสุดในรอบ 40 ปีในช่วงครึ;งแรกของปี 
กดดันกําลังซือผู้ บริโภคระดับกลาง-ล่างที;พึ; งพารายได้จากผลผลิตการเกษตร (2) ภาครัฐออกมาตรการปิดเมือง 
(Lockdown) ทําให้มีการปิดร้านค้าชั;วคราวสําหรับกลุ่มที;ไม่จําเป็นหรือมีความจําเป็นน้อย (เช่น ห้างสรรพสินค้า และ
ศูนย์การค้า) ส่วนซูเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซอืถูกจํากดัช่วงเวลาให้บริการ และ (3) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า
ทําให้เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจต้องใช้เวลาในการเข้าสู่ระบบ ปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้ดัชนีค้าปลีกหดตัวแรงสุดในรอบ 11 ปี
ในไตรมาส 2  ก่อนกระเตืองขนึบ้างในช่วงครึ;งปีหลัง เมื;อภาครัฐเริ;มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และออกมาตรการ
กระตุ้นการบริโภคผ่านการใช้จ่ายของครัวเรือน อาทิ มาตรการช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อย (เพิ;มกําลังซือแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐวงเงิน 2.1 หมื;นล้านบาท) มาตรการลดหย่อนภาษี “ช้อปดีมีคืน” (วงเงนิ 1.1 แสนล้านบาท) รวมทงัมาตรการกระตุ้น
การบริโภคและการจ้างงาน (6.8 หมื;นล้านบาท) 

ปี 2564-2566 วิจัยกรุงศรีประเมินยอดขายของร้านค้าปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้มเติบโตเฉลี;ย 1.5-2.5% ตาม
เศรษฐกิจที;ทยอยฟืนตัว และปัจจัยสนับสนุน อาทิ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาครัฐ การขยายตัวของโครงการลงทุน
ภาครัฐ และปัจจัยเชิงโครงสร้างอื;นๆ เช่น การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศเพื;อนบ้าน 
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึนจากคู่แข่งรายใหม่ทังในและต่างประเทศที;เห็นช่องทางการเตบิโต
ของภาคค้าปลีกไทย รวมถึงคู่แข่งจากร้านค้าออนไลน์ (E-commerce) ซึ;งมีทิศทางเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผู้ประกอบการ
จึงต้องเร่งปรับกลยุทธ์ให้ทันกับการเปลี;ยนแปลงที;รวดเร็วเพื;อขยายฐานรายได้และกลุ่มลูกค้าในระยะยาว  

 

ธุรกิจอาหารและเครืAองดืAมในประเทศไทย 
 ศูนย์วิจยักสิกรไทย ประเมินว่า ทั Cงปี 2563 มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารและเครืHองดืHมของไทย ขยายตัวในแดน
บวกทีHร้อยละ 3.0 (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่าราว 24,900 เนืHองจากวิกฤต OVID-19 ดันความต้องการสินค้าอาหารสูงขึ Cนใน
ฝัHงคู่ค้า และไทยรักษามาตรฐานด้านการผลิตได้ดี โดยมีกลุม่สินค้าปศุสัตว์ (ไก่)ผลไม้ (สด/แช่แย็นแช่แข็ง) กลุ่มอาหารแปร
รูป (อาหารทะเล/ผัก) เป็นแรงขับเคลืHอนทีHสําคัญของการเติบโต 
 สําหรับปี 2564 ยังมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก โอกาสของการแพร่ระบาดซํ Cาของ OVID-19 เงินบาททีHมี
แนวโน้มจะแข็งค่าต่อเนืHอง ตลอดจนต้นทุนค่าขนส่งทีHสูงขึ Cน ส่วนสิHงทีHต้องจับตาเพิHมเข้ามาก็คือ ปริมาณสินค้ากลุ่มอาหารทีH
คาดว่าจะออกสู่ตลาดมากขึ Cนบวกกับนํ Cาหนักของการกระจายการลงทุนออกสู่ภูมิภาคมากขึ Cนของผู้ประกอบการรายใหญ่ 
ซึHงจะมีส่วนต่อการเติบโตของการส่งออกอาหารและเครืHองดืHมของไทย เบื Cองต้นคาดว่ามูลค่าการส่งออกอาหารและ
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เครืHองดืHมของไทยปี 2564 น่าจะอยู่ทีH 25,150 – 26,150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.0-5.0 (YoY) ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทยมองว่า หลังวิกฤต OVID-19 ด้วยสภาพตลาดทีHเปลีHยนไป ผู้ บริโภคจะหันมาให้ความสาคัญกับคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้ามากขึ Cนอีกมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ซึHงคู่ค้าสามารถหยิบยกขึ CนมาเพืHอปกป้องทางการค้าได้ ยัง
จะเป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องปรับตัวเพืHอมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพืHออนาคตและตอบสนองวิถีชีวิต New 
Normal ทีHตระหนักถึงสุขอนามัย สิHงแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลมากขึ CนในฝัHงของผู้บริโภค โดยสินค้าทีHมีโอกาสทาง
การตลาดสูง คือ อาหารฟังก์ชัHนนอล ออร์แกนิคโปรตีนทางเลือกจากพืช/แมลง อาหารสําเร็จรูปพร้อมปรุง/พร้อมทาน 
รวมถึงสิHงปรุงรสอาหาร และสมุนไพร 
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดเครืHองดืHมทีHไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-alcoholic Beverage) แบบ
พร้อมดืHม ปี 2564 รวมน่าจะอยู่ทีH  1.97 – 1.99 แสนล้านบาท ปรับตัวดีขึ Cนเล็กน้อยในกรอบ 0.5% - 1.5% จากปี 2563
สอดคล้องกับการทยอยฟืCนตัวของเศรษฐกิจในกรณีทีHสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ได้ภายในไตร
มาสแรกปี 2564 แต่ย ังมีความไม่แน่นอนในการระบาดของโควิด-19 ทีHทําให้กําลังการซื Cอเปราะบาง แนวโน้มตลาด
เครืHองดืHมแบบดั Cงเดิมและทําตลาด Mass แปรผันตามกําลังซื Cอและสภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก และจะยังรักษาส่วนแบ่ง
ตลาดส่วนใหญ่ไว้ได้ ในขณะทีHเครืHองดืHมรูปแบบใหม่ ซึHงเน้นตอบโจทย์ตลาด Niche ทีHมีความต้องการเฉพาะ อาทิ กาแฟ
พร้อมดืHม Specialty นํ Cาผสมวิตามิน และเครืHองดืHมวิตามิน คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าอตัราการเติบโตเฉลีHยของตลาด  
 

 
 

มูลค่าตลาดของอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ของประเทศไทย 

หน่วย: ล้านบาท 
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จากข้อมูลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกจิและ
อุตสาหกรรมไม่เว้นแม้แต่กลุ่มอาหารและเครื;องดื;มปัจจัยสําคัญต่อการดํารงชีวิต แต่การดําเนินนโยบายและวาง
ยุทธศาสตร์การเป็นครัวของโลก (Kitchen of the World) อย่างต่อเนื;องของไทย ทําให้ผู้ประกอบการผู้ ผลิตอาหารและ
เครื;องดื;มมีการปรับตัวพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตจนผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย สามารถเก็บรักษาคุณภาพ
ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที;ยอมรับจากตลาดโลก ทําให้ตลอด 10 ปีที;ผ่านมาอุตสาหกรรมอาหารและเครื;องดื;มไทยยังคงเติบโต

19,575 
32,232 

2562 2565

CAGR

13.3%
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ได้เฉลี;ยอย่างน้อยปีละร้อยละ 1 จนก้าวขนึเป็นผู้ ส่งออกอาหารอันดับที; 11 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย ทําให้แม้
ในวิกฤติโควิด-19 ขณะนี อุตสาหกรรมอาหารและเครื;องดื;มของไทยที;มีความเข้มแข็งก็ยังมีโอกาสในวิกฤต ิโดยสินค้าใน
กลุ่มอาหารและเครื;องดื;มมีการเปลี;ยนแปลงไปจากสถานการณ์ปกติ อาหารสําเร็จรูป อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง 
รวมถึงซอสปรุงรส เป็นที;ได้รับความนิยมของผู้บริโภคในช่วงนโยบายการล็อกดาวน์ (Lock down) ของรัฐบาล และในส่วน
ของ ผู้ประกอบการและผู้ผลิตมีการปรับตัวมาผลิตสินค้าเพื;อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึน พร้อมเปลี;ยน
ช่องทางการขายให้ส่งตรงถึงผู้บริโภคได้ง่ายขนึ 

จากข้อมูลของฝ่ายวิจัยธนาคารกรุงเทพระบุว่า ดัชนีผลผลิตหมวดเครื;องดื;ม เดือนพฤษภาคม 2563 ขยายตัวจาก
เดือนมีนาคมถึงร้อยละ 28.8 อันเนื;องมาจากมีการอนุญาตให้เปิดห้างสรรพสินค้าบางส่วนและธุรกิจที;มีความเสี;ยงในการ
แพร่เชอืตํ;า และภายหลังจากการยกเลิกการห้ามออกจากเคหสถานยามวิกาลและการปลดล็อกในระยะที; 4 ที;อนุญาตให้มี
การเปิดสัมมนา การดื;มเครื;องดื;มในร้าน จัดคอนเสิร์ตและงานอีเวนต์ คาดว่าจะสามารถช่วยให้ธุรกิจอาหารและเครื;องดื;ม
ในปะเทศไทยกลับมาฟืนตัวได้เหมือนปกติ  

เทรนด์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครืAองดืAมทีAตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ที\มา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 

 
ธุรกิจเครืAองสาํอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามในประเทศไทย 

ธุรกิจเครื;องสําอางและสกินแคร์ ปี 2562 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า เป็นธุรกิจรุ่งมาแรงโดยแนวโน้มใน
ปี 2562-2566 คาดว่าตลาดเครื; องสําอางของไทยปี 2562-2566 จะเติบโตประมาณ 7.14% จากอัตราการเติบโต
ปี 2560 ที; 7.8% มีมูลค่ารวมสูงถึง 1.68 แสนล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มสกินแคร์สูงสุด มีสัดส่วน 47% ของทังหมด รองลงมา
คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 18% เครื;องสําอาง 14% ผลิตภัณฑ์ที;ใช้ทําความสะอาดร่างกาย 16% และนําหอม 5% เมื;อ
วิเคราะห์ตัวเลขมูลค่าธุรกิจเครื;องสําอางดังกล่าวก็จะพบว่ามูลค่าธุรกิจเครื;องสําอางในภาพรวมเติบโตต่อเนื;องและอัตรา
การเติบโตสูงกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ 

จากรายงานการประชุมของสมาคมผู้ผลิตเครื;องสําอางไทยเติบโตในไป 2562 ที;ร้อยละ 6.7 ซึ;งสูงกว่าตลาดอื;นๆ 
โดยรวม ถึงแม้วา่การระบาดของไวรัส COVID-19 จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื;องสําอางไทยโดยเฉพาะกลุ่มเมคอัพ 
และสินค้าที;วางจําหน่ายในร้านค้าปลอดอากรและห้างสรรพสินค้า แต่ตลาดเครื;องสําอางไทยยังมีโอกาสเติบโตได้จากการ
ผลักดันสนับสนุนของรัฐบาล และผู้ประกอบการมีการปรับแผนการขายไปยังชอ่งทางออนไลน์ต่างๆ เพื;อตอบรับพฤติกรรม
ผู้บริโภค 
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ตลาดเครื;องสําอางมีการแข่งขันที;เข้มข้นขนึอย่างต่อเนื;องตามการเติบโตของตลาดภาพรวม ผู้ประกอบการที;เป็น
ธุรกิจ SMEs จึงต้องหามาตรการเพื;อเพิ;มศักยภาพและโอกาสในการเข้าสู่ตลาดมากขึน เช่น การสรรหานวัตกรรมหรือ
วัตถุดิบที;พัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ;นหรือมีการวิจัยขึนมาใหม่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื;อให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน และสร้างความแตกต่างและยกระดับคุณภาพรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ;มตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ทงั
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/ขนัตอนการผลิต จนกระทั;งถึงรูปลักษณ์ภายนอกหรือบรรจุภัณฑ์ที;ต้องออกแบบ
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ตลอดจนการมองหาโอกาสในการขยายตลาดใหม่ไปยังต่างประเทศด้วย 

 และจากสถานการณ์โควิด-19 ในไทยและอีกหลายประเทศเริ;มคลี;คลาย ขณะที;สถานการณ์ฝั;งอเมริกาและยุโรป
หลายประเทศยังน่าห่วง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยในหลายสินค้ามียอดขายจากตลาดในประเทศและยอดส่งออก
ที;หดตัวลงตามกําลังซอืของผู้บริโภค และจากยังมีการล็อกดาวน์ในหลายพืนที; ส่งผลผู้บริโภคลดการเดินทางในการออกไป
จับจ่ายใช้สอย แต่สําหรับสินค้าเครืAองสําอางและความงามแล้ว ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดๆ เกิดขึน ผู้คนทั;วโลกก็ยัง
ต้องการที;จะดูดี   
 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครืA องสําอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายกสมาคม
ผู้ผลิตเครืA องสาํอางไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า แม้ในครึ;งแรกปี 2563 ต่อเนื;องถึงเวลานีไทยและอีกหลายประเทศ
ยังมีสถานการณ์โควิด แต่ถือว่าคลี;คลายลง และธุรกิจ ห้างร้านต่างๆ ได้เริ;มกลับมาดําเนินการได้ตามปกติในรูปแบบชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) คาดจะส่งผลให้ธุรกิจเครื;องสําอางและความงามของไทยนับจากนีจะกลับมาขยายตัวได้ขึน 
“สถานการณ์โควิดได้ส่งผลให้เคาน์เตอร์แบรนด์จําหน่ายเครื;องสําอางแบรนด์ต่างๆ ที;ขายตามห้างและโมเดิร์นเทรดต่างๆ 
มียอดขายที;ลดลงในครึ;งปีแรก จากสถานประกอบการถูกสั;งปิด แต่เวลารัฐบาลได้คลายล็อกดาวน์แล้ว ทําให้ภาคธุรกิจ
ต่าง ๆ รวมทงัธุรกิจเครื;องสําอางกลับมาเปิดได้ตามปกติ คาดจากนียอดขายจะค่อยๆ ปรับตัวดีขนึ ขณะที;ช่วงที;ผ่านมาก็มี
สินค้าในกลุ่มเครื;องสําอาง เช่น ครีมบํารุงผิว และครียมบํารุงหน้า เจลล้างมือ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม คนก็ยังต้องใช้ และ
ตลาดยังขยายตัวต่อเนื;อง   ทงันีคาดการณ์ตลาดเครื;องสําอางของไทยในปี 2563 คาดจะยังขยายตัวได้ที; 5% หรือมีมูลค่า
กว่า 3.15 แสนล้านบาท จากปี 2562 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 3 แสนล้านบาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 1.7 แสนล้าน
บาท และส่งออก 1.3 แสนล้านบาทขยายตัวเพิ;มขนึจากปี 2561 ที; 6.7% ซึ;งที;น่าจ ับตามองและตลาดมาแรงคือ
เครื;องสําอาง และผลิตภัณฑ์บํารุงผิว(สกินแคร์)ในกลุม่ลูกค้าสุภาพบุรุษคนรุ่นใหม่ที;ตลาดในกลุ่มนีมีอัตราการขยายตัว
มากกว่า 10% ต่อปี 

 

3.6 การแข่งขัน  

อุตสาหกรรมฉลากฟิล์มหดรัดรูปถือเป็นอุตสาหกรรมที;มีการแข่งขันไม่รุนแรงนัก เนื;องจากเป็นอุตสาหกรรมที;ต้อง
ใช้เทคโนโลยีและความเชี;ยวชาญในการผลิตที;ค่อนข้างมาก ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าขนาด
กลางและขนาดใหญ่ซึ;งให้ความสําคัญกับคุณภาพและการให้บริการของผู้ผลิตจึงไม่นิยมที;จะเปลี;ยนผู้ผลิตบ่อย 
อาจทําให้คุณภาพและรูปลักษณ์ฉลากของผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น สี ฟิล์ม เป็นต้น เกิดความแตกต่างจากเดิมและทํา
ให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ ทําให้โอกาสที;จะมีคู่แข่งรายใหม่เกิดขนึอยู่ในระดับตํ;า เนื;องจากผู้ ที;
จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี จะต้องมีความเชี;ยวชาญและเข้าใจในผลิตภัณฑ์ในระดับสูง มีฐานลูกค้าเพื;อให้เกิดการ
ผลิตในสัดส่วนมากเพื;อก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) รวมถึงต้องมีแหล่งเงินทุนที;ใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื;องเพื;อนําเสนอความแตกต่างในสินค้าและบริการได้ 

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมฉลากฟิล์มหดรัดรูปมีผู้ประกอบการทงัขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมแต่ละรายมีความครบครันในการให้บริการแก่ลูกค้าที;แตกต่างกัน อาทิ การเป็นผู้ผลิตฟิล์มเอง การมีระบบ
การพิมพ์ครบทุกรูปแบบ การผลิตแม่พิมพ์ เป็นต้น ทําให้บริษัทที;มีความครบวงจร ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และมีกําลังการ
ผลิตที;เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า มีความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทเป็นหนึ;งในกลุม่บริษัทที;มีรายได้สูงใน
อุตสาหกรรมฉลากฟิล์มหดรัดรูป เนื;องจาก บริษัทมีประสบการณ์และความเชี;ยวชาญโดยอยู่ในอุตสาหกรรมมาเป็นระยะ
เวลานานกว่า 12 ปี มีโรงงานขนาด  4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา มีเครื;องจักรที;ครบครัน สามารถให้บริหารผลิตทงัระบบ 
กราเวียร์และระบบดิจิตอลที;กําลังการผลิตรวม 125,158,202 เมตร/ปี ณ วันที; 31 ธันวาคม 2562 และ 137,827,117 
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เมตร/ปี ณ วันที; 31 ธันวาคม  2563 ซึ;งทําให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีทังในด้าน
ของคุณภาพ และระยะเวลา และสามารถรองรับคําสั;งผลิตเพิ;มเติมจากบริษทัชนันําต่าง ๆ อาทิ เช่น บริษัท  โออิชิ เทรดดงิ 
จํากัด (ผลิตภัณฑ์ Oishi Green Tea) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์ Yen Yen/ Chew Chew/ Shizuka) 
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติง จํากัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์ Jele Light Freshy / นําเต้าหู้ เมจิ ฟาร์ม) บริษัท ขายยาเพ็ญ
ภาค จํากัด (ผลิตภัณฑ์เครื;องดื;ม ตราพญานาค) บริษัท โทฟซุัง จํากัด (ผลิตภัณฑ์นําเต้าหู้  ตรา Tofusan) บริษัท อาเจไทย 
จํากัด (ผลิตภัณฑ์ Bio Aloe) บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด (ผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ตรา Parrot) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน) (ผลติภัณฑ์โซดาช้าง) บริษัท ฟู้ดสตาร์ จํากัด (ผลิตภัณฑ์ตราดีโด้ ) บริษัท อมัพวาผลิตภัณฑ์มะพร้าว 
จํากัด (ผลิตภัณฑ์กะทิ ตราอัมพวา) บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จํากัด (ผลิตภัณฑนํ์ามะพร้าว ตรา cocomax) 
CP Meiji (ผลิตภัณฑ์นม ตรา Meiji) บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวมสิทีน) บริษัท ไทยเทพ
รส จํากัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์ ซอสปรุงรส ตรา ภูเขาทอง) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตภัณฑ์คิวลีน /โปร / 
ไลปอน เอฟ) บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน) (ผลิตภัณฑ์นม Party Dairy /อมิพีเรียล เบเกอร์สชอยส์) เป็น
ต้น 

 
ตารางแสดงรายได้ของตัวอย่างผู้ประกอบการหลกัในอุตสาหกรรมตลาดฉลากฟิล์มหดรัดรูป (Shrink Label) 

            หน่วย: ล้านบาท 
ชื/อบริษัท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. บริษัท ฟูจิ ซีล แพคเกจจิ ;ง (ประเทศไทย) จํากัด1/            4,187.64 4,394.27 4,567.68 4,077.44 

2. บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน)  1,337.87 1,361.18 1,255.64 1,398.05 

3. บริษัท ชริ Lงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 387.75 429.36 585.19 678.18 
4. บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จํากัด  421.88 464.76 476.89 N/A 

5. บริษัท ไทยศิลป์ลาเบลแพค  จํากัด   378.46 
 

410.04 
 

428.83 N/A 

6. บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิ ;ง จํากัด 285.64 
 

259.57 
 

325.58 N/A 

7. บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ 323.02 319.46 264.15 N/A 

8. บริษัท มิลเลี\ยน โพลีซีล อินดัสตรี ; 231.54 193.34 - N/A 

9. บริษัท อีสเทิร์น พลาสแพ็ค 167.82 154.54 144.23 N/A 

10. บริษัท บางกอกแพคเกจจิ ;งแอนด์คอมโพเน้นท์ จํากัด 43.67 49.52 40.83 N/A 

11. บริษัท โอ พี พี กาเวียร์ พริ ;นติ ;ง 43.15 47.21 60.21 N/A 

ที\มา  บิสซิเนสออนไลน์ 
หมายเหต ุ 1/ รอบระยะเวลาบัญชีเริ\มต้นวันที\ 1 เมษายน และสิ ;นสุดวันที\ 31 มีนาคม 
                 2/   ตัวอ ย่ า ง ผู้ ประก อบ กา รลํ า ดับ ที\  1-2  แ ล ะ  4-5 ไ ม่ ไ ด้ มี รา ยไ ด้ ห ลักม าจา ก  shrink sleeve โด ยใ นห ล า ย บริ ษัท   

               มทีั ;งการทํา  shrink sleeve และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดออ่น (Flexible Packaging)  

 

4 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
 

4.1 การผลติ   

ปัจจุบัน โรงงานของบริษัทตงัอยู่ เลขที; 68/2-5 หมู่ที; 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนเนือที;
ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา  ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง ซึ;งเป็นอาคารสํานักงาน และส่วนงานการผลิตและ
คลังสินค้า มีพืนที;อาคารรวม 5,812 ตารางเมตร  
 
บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปทังจาก (1) ระบบการพิมพ์กราเวียร์  ซึ;งเป็นระบบการพิมพ์ที;มีความรวดเร็ว มี
คุณภาพความละเอียดสูงทังตัวหนังสือ ภาพลายเส้น ภาพลายสกรีน และภาพลายธรรมชาติ  และ (2) ระบบการพิมพ์
ดิจิตอล ซึ;งเป็นระบบพิมพ์ที;ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ แต่จะใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยระบบเลเซอร์ ทําให้สามารถพิมพ์งาน
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ลายเส้นหรือภาพพิมพ์ที;มีเอกลักษณ์เฉพาะ งานที;ได้มีคุณภาพและความละเอียดสูง และมีการควบคุมคุณภาพและ
ตรวจสอบในทุกกระบวนการทงัก่อนและหลังการผลิต เพื;อให้สามารถรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้   และในส่วนของ
เครื;องจักร เครื;องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที;ใช้ในกระบวนการผลิต บริษัทมีการซือทงัจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 
ไต้หวัน เยอรมัน ญี;ปุ่ น เช่น 

- เครื;องพิมพ์กราเวียร์ เป็นเครื;องจักรที;ผลิตจากประเทศไต้หวัน ใช้พิมพ์งานระบบกราเวียร์ โดยสามารถพิมพ์ได้ทัง
แบบ Solvent based และ water based , SFT ใช้พิมพ์ระบบ Solvent based มี เครื; องพิมพ์ 10 สี จํานวน 2 
เครื;อง และเครื;องพิมพ์ 9 สี จํานวน 2 เครื;อง  

- เครื;องกลูซิล (Glue sealing machine) เป็นเครื;องจักรจากประเทศไต้หวัน ใช้สําหรับทากาว เพื;อทําให้ฟิล์มมี
ลักษณะเป็นท่อ สามารถปล่อยม้วน และเก็บม้วนแบบอัตโนมัติได้  

นอกจากนี  บริษัทได้เช่าคลังสินค้าจากบริษัทที;เกี;ยวข้องกัน เพื;อเป็นคลังสินค้าในการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูป 
(รายละเอียดเพิ6มเติม ในหัวข้อ ส่วนที 6 1-5 ทรัพย์สินที6ใช้ในการประกอบธุรกิจ) และบริษัทมีแผนที;จะขยายการลงทุนใน
โรงงานผลิตแห่งใหม่ซึ;งตังอยู่ที; ตําบลบางปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และลงทุนในเครื;องจักร อาทิ 
เครื;องพิมพ์กราเวียร์ 10 ส ีเครื;อง Slitting เครื;องทากาว K5 (Glue sealing machine) เครื;องกรอ (Doctoring machine) 
และเครื;อง Cutting และเครื;องเจาะแม่พิมพ ์เพื;อรองรับโครงการลงทุนในโรงงานผลิตแห่งใหม่  

 
ตัวอย่างภาพเครืAองจักร  

เครื;อง Proofing FCM-1300  เครื;อง Digital Printing HP Indigo WS 6600 

  
 

เครื;อง Slitting  เครื;อง Glue Sealing 

 

 

 

 

 

 
 

เครื;อง Hot Melt  เครื;อง Doctoring 
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เครื;อง Cutting  เครื;อง QC Sorting 

   

 

 

 

4.2 การผลติและปริมาณการผลิต  
สําหรับปี 2561-2563 บริษัทมีกําลังการผลิต ดังนี   

การผลิต  
2561 

 
2562 

 

2563 
ระบบการพิมพ์กราเวียร์ 

จํานวนสีเป้าหมาย ส ี 24,259 27,517               28,603  

จํานวนเครื\องจักร เครื\อง 3 4 4 

กําลังการผลิต  เมตร 83,222,597 121,229,342       133,898,257  

จํานวนการผลิตจริง เมตร 63,824,670 82,466,753         94,026,497  

Utilization  % 76.69 68.03 70.22 
ระบบการพิมพ์ดิจิตอล    

จํานวนสีเป้าหมาย ส ี 8,450 15,600 15,600 

จํานวนเครื\องจักร เครื\อง 2 2 2 

กําลังการผลิต  เมตร 2,832,765 3,928,860 3,928,860 

จํานวนการผลิตจริง เมตร 743,209 1,365,379    1,783,306  

Utilization  % 26.24 34.75 45.39 
แม่พิมพ์    

กําลังการผลิต ลูก 7,440 7,440 7,440 

จํานวนการผลิตจริง ลูก 3,283 2,971 3,614 

Utilization % 44.13 39.93 48.58 

หมายเหต ุ    

1. สมมติฐานในการคํานวณกําลังการผลิต 

ระบบการพิมพ์กราเวียร์ กําลังผลิต = เวลาที\ใช้พิมพ์ * 9,000 เมตรต่อชั\วโมง กรณีเครื\องพิมพ์ 1 และ 2  
                   (หรือ 10,800 เมตรต่อชั\วโมง กรณีเครื\องพิมพ์ 3 และ 4) โดยที\ 
(ก) เวลาที\ใช้พิมพ์   = (ข) เวลาทํางานทั ;งปี หกั (ค) เวลาในการ Set up ส ี
(ข) เวลาทํางานทั ;งปี   = (312 วันต่อปี * 22 ชั\วโมง/วัน) * จํานวนเครื\องจักร 
(ค) เวลาในการ Set up สี  = (จํานวนสี x 30 นาทีต่อสี) / 60 นาที 

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล กําลังผลิต = เวลาที\ใช้พิมพ์ * (9 เมตรต่อนาที * 60 นาที) โดยที\ 
(ก) เวลาที\ใช้พิมพ์   = (ข) เวลาทํางานทั ;งปี หัก (ค) เวลาในการ Set up ส ี
(ข) เวลาทํางานทั ;งปี   = (312 วันต่อปี * 22 ชั\วโมง/วัน) * จํานวนเครื\องจักร 
(ค) เวลาในการ Set up สี  = (จํานวนสี x 9 นาทีต่อสี) / 60 นาที 

แม่พิมพ์ กําลังการผลิต คิดจาก ประมาณการจํานวนลูกที\เจาะได้ต่อปี โดย ทํางานประมาณ 312 วันต่อปี 
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2. ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทมีการเพิ\มเครื\องจกัรในระบบการพิมพ์ดิจิตอล จํานวน 1 เครื\อง และในเดือนเมษายน 2562 บริษัท
มีการเพิ\มเครื\องจักรในระบบพิมพ์กราเวียร์จํานวน 1 เครื\อง   

3. ในการผลิตระบบการพิมพ์กราเวียร์ในไตรมาส 4 ปี 2561 ถึงไตรมาส 1 ปี  2562 มีการใช้อัตราการผลิตอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 85- 
ร้อยละ 94 อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2 ปี 2562 ทางบริษัทได้มีเครื\องกราเวียร์เพิ\มขึ ;นอีก 1 เครื\อง (จากเดิม 3 เครื\องเป็น 4 เครื\อง) 
โดยทั ;งปีของ 2562 และ ปี 2563 กําลังการผลิตจริงอยู่ที\ประมาณร้อยละ 68 และ 70.22 ตามลําดับ  

 
4.3 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปทั Tงระบบการพมิพ์กราเวียร์และระบบการพิมพ์ดิจิตอล   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เมืHอได้รับการสัHงซื Cอจากลูกค้า ทางฝ่ายขายจะประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิตเพืHอวางแผนการผลิต หลังจากนั Cน 
ฝ่ายขายจะจัดทําใบสัHงขาย รวมถึงฝ่ายวางแผนการผลิตจะจัดทําใบสัHงผลิต แล้วนําส่งต่อให้ฝ่ายผลิต โดยใบสัHงผลิต 
จะระบุข้อมูลเกีHยวกับสินค้าและวัตถุดิบ ขั Cนตอนการเตรียมงาน และกําหนดวันส่งมอบ โดยมีกระบวนการทีHสําคัญ
ดังนี C 
 

1. การพิมพ์ 
1.1  ระบบการพิมพ์กราเวียร์ 

การเตรียมความพร้อมก่อนการพิมพ ์ (การเตรียม วัตถุดิบ (หมึกพิมพ์ สี ฟิล์ม) เครื;องมือ/อุปกรณ์) 
- การตรวจสอบแมพ่ิมพ์ โดยพิจารณาชนิดและรูปแบบของแม่พิมพ์อย่างละเอียดเพื;อควบคุมคุณภาพการผลิต 
- การดําเนินการตรวจสอบหมึกพิมพ์และสีที;ใช้ในการพิมพ์ โดยจะพิจารณาว่าจะต้องใช้สีพิเศษในการพิมพ์

หรือไม่ ในกรณีที;ต้องใช้สีพิเศษ จะเตรียมสูตรหมึกที;ใช้ในการผลิตสินค้าและบันทึกสูตรหมึกพิมพ์ 

1. การพิมพ์ (Printing)

2. การผ่าม้วนฟิล์ม (Slitting)

3. การทากาว 
(Glue Sealing)

4. การกรอม้วนฟิล์ม 
(Doctoring)

5. การตัดตามขนาด (Cutting)

6. คัดงานและแพ็คสินค้าเข้า คลัง 
(QC Sorting & Packing)

เครืZองพิมพ์ระบบกราเวียร์ เครืZองพิมพ์ระบบดิจิตอล
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- การจัดเตรียมอุปกรณ์การผลิตและเครื;องพิมพ์ โดยเจ้าหน้าที; Printing และเจ้าหน้าที; QC จะตรวจสอบ
คุณภาพเครื;องพิมพ์ และดําเนินการผลิตชินตัวอย่างเพื;อเป็นตัวอย่างการพิมพ์ก่อนการผลิตจริง หลังจากนัน
ทางเจ้าหน้าที; QC จะตรวจสอบคุณภาพของงานพิมพว์่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่  

การพิมพ์  

เจ้าหน้าที; Printing จะดําเนินการพิมพ์ และระหว่างการผลิต เจ้าหน้าที; Printing และเจ้าหน้าที; QC จะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ที;กําหนด อาทิ การหลุดลอกของสี มีสีตรงกับตัวอย่าง เป็นต้น และบันทึกรายงาน
การผลิต เพื;อเตรียมเข้าสู่กระบวนการผ่าม้วนฉลากฟิล์ม  

        
        กระบวนการผลิตแม่พิมพ์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Graphic Design สั\งทําแม่พิมพ์ทองแดง พร้อม File และข้อมูลอื\นๆที\เกี\ยวข้องใน Cylinder Making (Engrave) 
2. ทําการเตรียม / ตรวจสอบไฟล์เจาะ ทําการ Rip File และพร้อมส่งไฟล์เจาะ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์เจาะ 
3. เจาะ / ตรวจสอบแม่พิมพ์ Cylinder Making (Engrave) เจาะแม่พิมพ์ตรวจสอบแม่พิมพ์โดยดูรอยขูดขีดไม่พึงประสงค์ 
4. ล้างแม่พิมพ์ Cylinder Making (Chrome & Dechrome) ทําการล้างแม่พิมพ ์
5. ชุบ Chrome Cylinder Making (Chrome & Dechrome) ทําการชุบโครเมี\ยม (Chrome) 
6. ขัดผิวแม่พิมพ์ Cylinder Making (Chrome & Dechrome) ทําการขัดผิวแม่พิมพ์ 
7. ทําการตรวจสอบและวัดค่า Cylinder Making (Chrome & Dechrome) ทําการตรวจสอบบล็อกทางกายภาพ ค่าความแข็ง ความหนา 

ความหยาบ ของโครเมี\ยม (Chrome) 
8. แจ้ง Proof Cylinder Making (Engrave) ส่งเอกสารทั <งหมดและแม่พิมพ์ให้ทางห้อง Proof เพื\อทําการพรูฟแม่พิมพ์ เพื\อเปรียบเทียบ

กับ Artwork ที\ลูกค้าอนุมัติก่อนส่งมอบแม่พิมพ์ให้ส่วนงานพิมพ์ต่อไป 

1. รับใบแจ้งแม่พิมพจ์าก 
Graphic Design

2. ทําการเตรียม / 
ตรวจสอบไฟล์เจาะ

3. เจาะ / ตรวจสอบ
แม่พิมพ์

4. ล้างแม่พิมพ์

5. ชุบ Chrome

7. ทําการตรวจสอบและ
วัดค่า

8. แจ้ง Proof

6. ขัดผิวแม่พิมพ์
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1.2 ระบบการพิมพ์ดิจิตอล 

การพิมพ์  

เจ้าหน้าที; Digital printing จะนําม้วนฟิล์มขึนพิมพ์ที;เครื;องพิมพ์ดิจิตอล โดยใน unit แรกของเครื;องพิมพ์จะผ่าน
การเคลือบสาร primer (สารประเภทกาวชนิดหนึ;ง) หลังจากนัน ฟิล์มจะผ่านเข้าระบบพิมพ์ ตามข้อกําหนดของ
ลูกค้า จากนนัจึงเตรียมม้วนพิมพ์เพื;อเข้าสู่กระบวนการผ่าม้วนฟิล์มต่อไป 

2. การผ่าม้วนฟิล์ม (Slitting) 
กระบวนการผ่าม้วนฟิล์มจะเริ;มจาก เจ้าหน้าที; Slitting ตรวจคุณภาพของม้วนฟิล์มร่วมกับเจ้าหน้าที; QC ในการ
ตรวจคุณภาพเครื;อง Slit ก่อนเริ;มทําการผ่าม้วนฟิล์ม หลังจากนัน จะเริ;มดําเนินการผ่าม้วนตัดขอบด้านข้าง หรือ
การตดัแบ่งม้วนฟิล์มตามขนาดที;ลูกค้ากําหนด และทําการจัดเก็บม้วนพิมพ์ที;ดําเนินการผ่าแล้ว เพื;อเตรียมเข้าสู่
กระบวนการ การเคลือบทากาวบนฟิล์มต่อไป 

3. การขึ Uนรูปม้วนฟิล์ม (Glue Sealing) 
กระบวนการขึนรูปม้วนฟิล์มจะเริ;มจาก เจ้าหน้าที; Glue Sealing ตรวจคุณภาพของม้วนฟิล์มร่วมกับเจ้าหน้าที; 
QC ในการตรวจคุณภาพเครื;อง Glue-Seal ก่อนเริ;มทําการขึนรูปม้วนฟิล์ม หลังจากนัน จะเริ;มดําเนินการขึนรูป
ม้วนฟิล์ม โดยกระบวนการ Glue Sealing เป็นกระบวนการขึนรูปชินงาน ให้ได้ตามระยะประกบ โดยทําการทา
กาวให้ชินงาน 2 ด้านยึดติดกัน หลังจากนนั จะนําม้วนฟิล์มส่งไปยังการกรอม้วนฟิล์ม ต่อไป 

4. การกรอม้วนฟิล์ม (Doctoring) 
กระบวนการกรอม้วนฟิล์มจะเริ;มจาก เจ้าหน้าที; Doctoring ตรวจคุณภาพของม้วนฟิล์มร่วมกับเจ้าหน้าที; QC ใน
การตรวจคุณภาพเครื;อง Doctoring  และตรวจสอบฟิล์มบนเครื;อง ก่อนเริ;มทําการกรอม้วนฟิล์ม หลังจากนนั จะ
เริ;มดําเนินการกรอม้วนฟิล์ม โดยการตรวจสอบคุณภาพของม้วนฟิล์มอยา่งละเอยีด (ตรวจการยึดเกาะของกาว 
และตรวจคัดแยกของเสียจากปัญหาต่างๆ เช่น ภาพพิมพ์ไม่สมบูรณ์ กาวไม่ติด สีกระเด็น เป็นต้น) เพื;อหาจุด
ผิดพลาดของชินงาน กรณีงานส่งเป็นม้วน จะทําการกรอให้ทิศทางของฉลากตามสเปค จากนันนําส่งไปที;แผนก
แพ็คกิงสินค้าเข้าคลังต่อไป กรณีงานส่งเป็นใบ ม้วนที;กรอแล้วจะถูกส่งไปตัดที;เครื;องตัด จากนนัจะส่งงานต่อไปที;
แผนก QC Sorting เพื;อทําการตรวจสอบฉลากสินค้า ก่อนส่งให้คลังสินค้า 

5. การตัดตามขนาด (Cutting) 
กระบวนการตัดจะเริ;มจากเจ้าหน้าที; Cutting จัดเตรียมเครื;องจักรและอุปกรณ์ในการตัดร่วมกับเจ้าหน้าที; QC 
เพื;อตรวจสอบคุณภาพก่อนการดําเนินงาน และก่อนเริ;มการตัด บริษัทจะตรวจสอบความกว้างยาวที;ต้องการ 
ตรวจสอบคุณภาพรอยปรุ (ทงัแนวตงัและแนวนอน) และตําแหน่ง ตรวจสอบระยะการตัด และตําแหน่งของรูเจาะ 
และระหว่างการตัด บริษัทจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป ขนาด คุณภาพงานตัด ตรวจสอบคุณภาพรอยปรุ 
ตําแหน่งการเจาะรู จํานวน และหลังจากดําเนินการตัดแล้วเสร็จ จะดําเนินการแพ็คสินค้า และทําความสะอาด
เครื;องตัดทุกครัง  

6. คัดงานและแพ็คสินค้าเข้าคลัง (QC Sorting & Packing)  
ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มที;ผลิตแล้วเสร็จจะนําไปเก็บที;คลังสินค้าที;สามารถควบคุมอณุหภูมิให้อยู่ในช่วง 22 – 28 
องศาเซลเซียสได้ รวมถึงจะถูกจัดส่งให้แก่ลูกค้าด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เพื;อเก็บรักษาที;อุณหภูมิที;
เหมาะสมเพื;อไม่ให้ฉลากฟิล์มเกิดการหดตัว ทังนี เพื;อลดความเสียหายของสินค้าที;จะเกิดขึนในขณะขนส่ง อกี
ทงัยังป้องกันการปนเปือนจากมลภาวะภายนอก 

ในกระบวนการผลิตที;กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะจัดให้มีการควบคุมคุณภาพ ตังแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ การ
ตรวจสอบเครื;องจักร การทดลองเดินเครื;อง ตรวจสอบชินงานในกระบวนการผลิต อาทิ ตรวจสอบสี รอยซีลกาว รวมถึง 
ตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ที;มีต่อลูกค้าหรือไม่  และส่งตัวอย่างให้ QC ในทุกๆ ม้วนฟิล์ม และตรวจสอบ
สภาพสินค้าก่อนนําส่งสินค้าลูกค้า และหลังจากดําเนินการผลิตแล้วเสร็จ บริษัทจะดําเนินการทําความสะอาดเครื;องจักร 
และจัดเก็บของเสยีที;เกิดขนึและนําไปจัดเก็บเพื;อรอทําลายต่อไป 
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4.4 การจัดหาวัตถุดิบ  

บริษัทจดัหาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ฟิล์ม หมึกพิมพ์ สารเคมี แม่พิมพ์ และแพ็คเก็จจิง โดยในปี 2560-2563 เป็นการสั;งซือใน
ประเทศเฉลี;ยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45.35 และซือจากต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.65 บริษัทซือวัตถุดิบจากผู้
จําหน่ายหลายราย และไม่มีการสั;งซือวัตถุดิบจากผู้ จําหน่ายรายใดรายหนึ;งเกินกว่าร้อยละ 30 ของการสั;งซือวัตถุดิบ
ทงัหมด   

รายละเอียดหลักของวัตถุดิบที;สําคัญของบริษัทมีดังนี 

1. วัตถุดิบฟิล์ม (Film) 

วัตถุดิบฟิล์มหดรัดรูปที;บริษัทนํามาใช้ในการหุ้มบรรจุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.1 พีวีซี (PVC) หรือ Poly Vinyl Chloride ฟิล์มหดที;มีความโดดเด่นเรื;องความใส งา่ยต่อการขึนรูป ในตลาดฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูปถือเป็นฟิล์มหดที;นิยมใช้กันมากที;สุด และ 

1.2 พีอีที (PET) หรือ Polyester พีอีที (PET) หรือ Polyester เป็นฟิล์มใส ที;มีความโดดเด่นในเรื;องอัตราการหดที;
มากกว่าฟิล์มพีวีซี (PVC) รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ;งแวดล้อมมากกว่าฟิล์มพีวีซี (PVC)  

ในปี 2561-2563  บริษัทสั;งซือวัตถุดิบฟิล์ม คิดเป็นร้อยละ 60.14 ร้อยละ 65.80 และร้อยละ 62.52 ของมูลค่าการซอื
วัตถุดิบรวม ตามลําดับ โดยบริษัทสั;งซือวัตถุดิบฟิล์มจากผู้ผลิตทังในประเทศและต่างประเทศจํานวนมากกว่า 7 ราย   

2. หมึกพิมพ์ (Ink) 

ในปี 2561-2563 บริษัทสั;งซือหมึกพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 20.73 ร้อยละ 19.40 และร้อยละ 20.21 ของมูลค่าการซือ
วัตถุดิบรวม ตามลําดับ โดยบริษัทสั;งซือหมกึพิมพ์จากผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ 2-3 ราย  

3. สารเคม ี

ในปี 2561-2563 บริษัทสั;งซอืสารเคมี เช่น สารทําละลาย (นํามัน 6.2.22) โทลูอีน เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 7.06 ร้อย
ละ 5.76 และร้อยละ 7.24 ของมูลค่าการซือวัตถุดิบรวม ตามลําดับ โดยบริษัทสั;งซือสารเคมีจากผู้ผลิตในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่  

4. แม่พิมพ ์(Printing Cylinder) 

ในการให้บริการพิมพ์ระบบกราเวียร์แรกเริ;ม บริษัทมีการจ้างการผลิตแม่พิมพ์สําหรับระบบการพิมพ์กราเวียร์จาก
บริษัทภายนอก อย่างไรก็ดี ในปี 2559 บริษัทได้มีลงทุนเครื;องผลิตแม่พิมพ์เอง จํานวน 1 ชุด แต่ยังไม่สามารถรองรับ
การให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเพียงพอ ทําให้ในปัจจุบัน บริษัทยังคงมีการจ้างผลิตแม่พิมพ์จากบริษัทภายนอก
บางส่วน โดยในปี 2561-2563 บริษัทสั;งซือแม่พิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 10.41 ร้อยละ 7.30 และร้อยละ 7.88 ของมูลค่า
การซือวัตถุดิบรวม ตามลําดับ 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนที;จะลงทุนเพิ;มเติมในเครื;องเจาะแม่พิมพ์ซึ;งบริษัทเชื;อมั;นว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้เพิ;มขึน รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพของแม่พิมพ์ได้ 
 

นโยบายการจัดซื Uอวตัถุดิบ  

เพื;อให้การจัดซือวัตถุดิบมีประสิทธิภาพและมั;นใจได้ว่าบริษัทจะได้รับวัตถุดิบตรงตามคุณภาพและปริมาณที;สั;งซือในราคา
ที;เหมาะสม สําหรับวัตถุดิบหลัก บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบราคาวัตถุดิบอย่างสมํ;าเสมอ เพื;อป้องกันความเสี;ยงจาก
การผันผวนของราคาวัตถุดิบ และจะมีวัตถุดิบในปริมาณที;เพียงพอ โดยบริษัทมีนโยบายในการสั;งซือวัตถุดิบแต่ละประเภท
ให้สามารถรองรับการผลิตได้ประมาณ 4 เดือน 
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ในการจัดซือวัตถุดิบ โดยทั;วไปบริษัทมีส ั;งซือวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 6 -12 เดือน แต่จะสั;งซือในราคาตลาดโดยใช้คํา
สั;งซือ (Purchase Order) เป็นคราวๆ ไป และ บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้จําหน่ายวัตถุดิบ โดยประเมินจาก คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ราคาและแนวโน้มของราคาวัตถุดิบ การบริการและการส่งมอบสินค้าที;ตรงต่อเวลา และความน่าเชื;อถือของผู้
จัดจําหน่ายวัตถุดิบ เป็นสําคัญ นอกจากน ีบริษัทจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที;ใกล้ชิดและยาวนานกับผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบ
แต่ละประเภท เพื;อป้องกันสภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ   

 
มูลค่าการสัAงซื Uอวตัถุดบิ เพืAอผลิตและจําหน่ายของบริษัท ในปี 2561-2563  

     
รายการ 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วัตถุดิบฟิล์ม 142.16 60.14 200.01 65.80 186.19 62.52 

หมึกพิมพ์ 48.99 20.73 58.96 19.40 60.20 20.21 

สารเคมี 16.70 7.06 17.51 5.76 21.55 7.24 

แม่พิมพ์ 24.61 10.41 22.18 7.30 23.46 7.88 

แพคเกจจิ ;ง 3.91 1.66 5.31 1.75 6.42 2.16 

รวมยอดซื ;อ 236.36 100.00 303.98 100.00 297.82 100.00 
ซื ;อวัตถุดิบในประเทศ 108.59 45.94 132.34 43.54 121.69 40.86 

ซื ;อวัตถุดบิต่างประเทศ 127.77 54.06 171.64 56.46 176.13 59.14 
รวมยอดซื Lอ 236.36 100.00 303.98 100.00 297.82 100.00 

 
4.5 การจัดหาเครืAองมือ เครืAองจักร อุปกรณ์   

 บริษัทและผู้บริหารมีความเชี;ยวชาญและความรู้เกี;ยวกับเครื;องมือ เครื;องจักร และอุปกรณ์ที;ใช้ในกระบวนการผลิตฟิล์มหด
รัดรูปเป็นอย่างดี ทําให้บริษัทสามารถจัดหาเครื;องมือ เครื;องจักร และอุปกรณ์ ที;มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
รูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในการจัดหา บริษัทจะสั;งซือจากผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน  
เยอรมัน และญี;ปุ่ น เป็นต้น โดยในแต่ละปี บริษัทมีแผนการบํารุงรักษาเครื;องมือ เครื;องจักรให้สามารถดําเนินงานได้อย่าง
สมํ;าเสมอ และมีการเพิ;มประสิทธิภาพในการทํางานของเครื;องจักร นอกจากนี บริษัทมีแผนที;จะทยอยลงทุนในเครื;องจักร
และอุปกรณ์ที;เกี;ยวข้อง อาทิ เครื;องพิมพ์กราเวียร์ 10 สี เครื;องทากาว K5 (Glue sealing machine) และเครื;องกรอ 
(Doctoring machine) เครื;องตัดตามขนาด (Cutting)  และมีแผนที;จะลงทุนเครื;องเจาะแม่พิมพ์เพิ;มเติมอีก 1 เครื;อง  
 

4.6 ใบอนุญาต / มาตรฐานทีAสําคญัในการประกอบธุรกิจ 
 

 ใบอนุญาต เครื/องหมาย
มาตรฐาน คําอธิบาย 

ออกโดย  
สถาบันที/ให้การ
รับรองมาตรฐาน 

ปีที/ได้รับ ปีที/หมดอายุ
ล่าสุด 

1. ใบอนุญาตประกอบกิจการที\
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ใบอนุญาตประกอบกิจการที\เป็น
อันตรายต่อสุขภาพประเภท ต้อง
ป ฏิ บัติ ต า ม เ งื\ อ น ไ ข ข้ อ เ ท ศ
บัญญัติเทศบาลตําบลบางสมัคร 

เทศบาลตําบล 
บางสมัคร 

17 ธันวาคม 
2563 

 

30 ธันวาคม  
2564 

 

2. ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) 

ใบอนุญาตประกอบกิจการทํา
ถุงพลาสติกและเครื\ องใช้จาก
พลาสติก 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

1 มกราคม 
2562  

 

1 มกราคม  
2567 

3. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) ใ บ อ นุญ า ต ก่ อ ส ร้า ง อ า ค า ร
พาณิชย์ เพื\อใช้เป็นพาณิชย์และ
เก็บสินค้า/1 

เทศบาลตําบล 
บางสมัคร 

27 พฤษภาคม 
2548 

- 
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 ใบอนุญาต เครื/องหมาย
มาตรฐาน คําอธิบาย 

ออกโดย  
สถาบันที/ให้การ
รับรองมาตรฐาน 

ปีที/ได้รับ ปีที/หมดอายุ
ล่าสุด 

4. ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร  
(อ.1) 

ใ บ อ นุญ า ต เ พื\ อ ใ ช้ ดัด แป ล ง
อาค าร(ติดตั ;งระบบแผงผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์) /1 

เทศบาลตําบล 
บางสมัคร 

10 มีนาคม 
2563 

- 

5. ใบอนุญาตเปลี\ยนการใช้อาคาร 
(อ.5) 

ใบอนุญาตให้ใช้เป็นโรงงาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม /1 

เทศบาลตําบล 
บางสมัคร 

23 มกราคม 
2563 

- 

6. ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  
(อ.6) 

ใบอนุญาตเ พื\ อใ ช้เป็นอาคาร
พาณิชย์และเก็บสินค้า /1 

เทศบาลตําบล 
บางสมัคร 

23 มกราคม 
2563 

- 

7. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) ใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานและ
สํานักงาน /2 

เทศบาลตําบล 
บางปะกง 

22 พฤษภาคม 
2550 

- 

8. ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  
(อ.6)  

ใบอนุญาตเพื\อใช้เ ป็นโรงงาน
และสํานักงาน /2 

เทศบาลตําบล 
บางปะกง 

22 พฤษภาคม 
2550 

- 

9. ใบอนุญาตกําจัดขยะอันตราย ใบอนุญาตให้นําสิ\งปฏิกูลหรือ
วัสดุที\ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ
โรงงาน 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

20 สิงหาคม  
2563 

 

7 ตลุาคม  
2564 

10. ใบอนุญาตเป็นผู้ใช้สารละลาย
ไฮโดรคาร์บอน 

ใบอนุญาตให้เป็นผู้ ใช้สารละลาย
ประเภทไฮโดรคาร์บอน  

กรมสรรพสามิต 
(พื ;นที\ฉะเชิงเทรา) 

21 ธันวาคม 
2563 

 

20 ธันวาคม  
2564 

11. ISO 9001 : 2015 
 
 

ระบบการจัดการด้านคุณภาพ 
สําหรับผลิตภัณฑแ์พ็คเกจและ
ฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

SGS United 
Kingdom Ltd. 

29 ตุลาคม 
2563 

 

29 ตุลาคม 2566 

12. Green Industry Award อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที\ 2 
ปฏิบัติการสีเขียว (Green 
Activity) 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

28 ตุลาคม 
2562 

 

27 ตุลาคม  
2564 

หมายเหต ุ 
 /1 เป็นใบอนุญาตของบริษัท ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จํากัด ซึ\งบริษัทได้ทําสัญญาเช่าที\ดินและอาคาร (รายละเอียดเพิ-มเติม ในหัวข้อ ส่วนที-1 5 

ทรัพย์สินที-ใช้ในการประกอบธุรกิจ)  
/2 เป็นใบอนุญาตของบริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลังสินค้า (เดิมชื\อ บริษัท ไทยโพลีฟิล์ม จํากัด) ซึ\งบริษัทได้ทําสัญญาเช่าพื ;นที\อาคารโรงงาน 

(บางสว่น) (รายละเอียดเพิ-มเติม ในหวัข้อ ส่วนที- 1 5 ทรัพย์สินที-ใช้ในการประกอบธุรกิจ)  
 

5 ผลกระทบต่อสิWงแวดล้อม  
 
บริษัทมุ่งเน้นดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการดูแลรักษาสิHงแวดล้อม โดยบริษัทได้ให้ความสําคัญในการจัดการ
ด้านสิHงแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียง นํ Cาทิ Cง ทั Cงนี C เพืHอควบคุมให้ระดับมลภาวะต่างๆ อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานทีHกําหนด รวมถึงมีการนโยบายด้านสิHงแวดล้อมทีHรัดกุมและสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี C บริษัทยังมี
การจ้างบริษัทภายนอกเข้ามาตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การตรวจวัดแสงสว่าง 2) การตรวจวัดเสียง 
3) การตรวจวัดความร้อน 4) การตรวจวัดปริมาณสารเคมี และ 5) วิเคราะห์คุณภาพนํ Cา ทั Cงนี C ตลอดระยะเวลาทีHผ่านมา 
บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือปัญหาเกีHยวกับผลกระทบต่อสิHงแวดล้อมแต่อย่างใด จากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิHงแวดล้อม โดยบริษัท ปิHนทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด ผลการตรวจวัดและวเิคราะห์คุณภาพด้าน
สิHงแวดล้อม ดังนี C 

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพสิHงแวดล้อมในสถานทีHทํางาน 
ก. ปริมาณความเข้มแสงสว่างในการทํางาน 
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ผลการตรวจวิเคราะห์และนํามาเปรียบเทียบค่ามาตรฐาน การตรวจวัดแสงสว่างจาํนวน 63 จุด พบว่า ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทุกจุดตรวจวัด โดยอ้างอิงเปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรืHอง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561  

ข. ระดับเสียงเฉลีHยตลอดระยะเวลาการทํางาน  
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีHยตลอดระยะเวลาการทํางาน  จํานวน 9 จุด พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุก
จุดตรวจวัด ขณะทีHระดับเสียงสูงสุด พบว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดตรวจวัด อ้างอิงตามกฎกระทรวง
แรงงาน เ รืHองกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกีHยวกับความร้อนแสงสว่าง พ.ศ. 2559 หมวด 3 เสียง และประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรืHอง มาตรฐานระดับเสียงทีHยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลีHยตลอดระยะเวลาการ
ทํางานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 

ค. ระดับค่าความร้อน 
ผลการตรวจวัดสภาพความร้อนในบริเวณการทํางานส่วนต่างๆ ของโรงงาน จํานวน 2 จุดพบว่า ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุกจุดตรวจวัด ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรืHอง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
ดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกีHยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 1 

ง. ปริมาณสารเคมี 
ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี ในบริเวณการทํางานส่วนต่างๆ ของโรงงาน จํานวน 10 จุด 
5 พารามิเตอร์ พบว่า  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดตรวงวัดทุกพารามิเตอร์ ตามทีHกําหนดไว้ในประกาศกรม
สวสัดิการและคุ้ มครองแรงงาน เรืH อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 และตาม
ม าต รฐา น ของ  TLV and BEI’S 2016 [American onference of Government Industrial ygiene 
(A GI )] และ Occupational Safety and ealth Administration 

จ. คุณภาพนํ Cาทิ Cง  
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ Cาทิ Cง จํานวน 1 จุด ซึHงมีรายการวิเคราะห์ จํานวน 22 พารามิเตอร์ พบว่า ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ตรวจวัด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรืH อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ Cาทิ Cงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 โดยดําเนินการเก็บตัวอย่าง และนําผลการวิเคราะห์มา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรืHอง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ Cา
ทิ Cงโรงงาน พ.ศ.2560 พบว่า ดัชนีคุณภาพนํ Cาทิ CงทีHทําการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ทีH
มาตรฐานกําหนด  
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

แผนภาพโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที; 30 ธันวาคม  2563 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสุกัญญา ทอย นาย ซุง ซง ทอย นายกิตติ ปิยะตรึงส์ 

นายสมิทธ์ ทอย นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน 

นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ 

นางสาวศิริพร ปิยะตรึงส์ 

ครอบครัวปิยะตรงึส์ ครอบครัวซุง ชง ทอย 

14.55% 23.64% 

7.27% 

3.82% 3.82% 

3.64% 16.36% 

27.64% 45.46% 

บริษัท ชริTงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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ประวัติความเป็นมา การเปลี0ยนแปลงและพัฒนาการที0สําคัญ 
 

ปี เหตุการณ์สําคัญ 
2550 

 
บริษัทจดทะเบียนจัดตงั เมื;อวันที; 20 มิถุนายน 2550  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ;มต้น 20.00 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจํานวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที;ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื;อประกอบธุรกิจผลิตและให้บริการ
ทางด้านฉลากสินค้าประเภทฟิล์มหดรัดรูป   

เริ;มมีการลงทุนในเครื;องจักรที;ใช้ในกระบวนการผลิตระบบการพิมพ์กราเวียร์ อาทิ เครื;องกรอม้วนฟิล์ม 
(Doctoring  machine) เครื;องผ้าม้วนฟิล์ม (Slitting machine) เครื;องตัดตามขนาด (Cutting machine) 
เครื;องทากาว (Glue Sealing machine) 

2551 บริษัทเริ;มใช้ระบบการพิมพ์กราเวียร์ 9 สี (Nine-Colors Rotogravure Printing) ในกระบวนการผลิตฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป และซอืเครื;อง Proof ส ีเพิ;มเติม 

2552 ในเดือนพฤษภาคม 2552 ได้มีการเพิ;มทุนจดทะเบียนอีก 20.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 20.00 
ล้านบาท รวมเป็น 40.00 ล้านบาท เพื;อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ  

บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที;เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

2554 บริษัทได้ลงทุนซอืเครื;องพิมพ์กราเวียร์ 9 สี เพิ;มเติมเพื;อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ 

เดือนตุลาคม บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ;งรับรองคุณภาพในด้านระบบบริหาร
คุณภาพและบริการ ในการผลิตฟิลม์พลาสติกสําหรับสินค้าบรรจุภัณฑ์  

2555 ในเดือนธันวาคม ได้มีการเพิ;มทุนจดทะเบียนอีก 15.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 40.00 ล้านบาท 
รวมเป็น 55.00 ล้านบาท เพื;อรองรับรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ  

2556 บริษัทได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที; 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวง
อตุสาหกรรม เป็นครังแรก 

2557 บริษัทขยายธุรกิจการพิมพ์ โดยเริ;มนําระบบการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) เข้ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป เพื;อเพิ;มประสิทธิภาพในการผลิตและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว  

บริษัทมีการซอืเครื;องพิมพ์กราเวียร์ 10 สีเพิ;มเติม  
บริษัทเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการให้คําปรึกษาเพื;อลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

เดือนตุลาคม บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ;งรับรองคุณภาพในด้านระบบบริหาร
คุณภาพและบริการ ในการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปสําหรับสินค้าบรรจุภัณฑ ์

2558 บริษัทได้ลงทุนซือเครื;อง Electric Shrink Tunnel เพิ;มเติมเพื;อมาเพิ;มความสามารถในพัฒนาสินค้าใหม่ๆ 
โดยเป็นเครื;องที;ให้ความร้อนในการอบฟิล์ม ทําให้ฟิล์มหดตัวลงเข้ากับบรรจุภัณฑ์ 

2559 บริษัทได้ขยายการให้บริการ โดยรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (Printing Cylinder) 

 
2560 

 

บริษัทได้รับรางวัล Digital Printing Innovation Award จาก HP Inc. 

ในเดือนตุลาคม บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สําหรับการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป
สําหรับสินค้าบรรจุภัณฑ ์

2561 บริษัทลงทุนซือเครื;องพิมพ์ดิจิตอลเพิ;มเติม 
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ปี เหตุการณ์สําคัญ 
2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการเพิ;มทุนจดทะเบียนอีก 45.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 55.00 

ล้านบาท รวมเป็น 100.00 ล้านบาทเพื;อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยเป็นการเพิ;มทุน
จากผู้ ถือหุ้นเดิม 

บริษัทได้ลงทุนซือเครื; องพิมพ์กราเวียร์ 10 สี เพิ;มเติม (เครื;องที;  2) รวมถึงซือเครื; องจักรผสมสี  (Ink 
Dispenser) รุ่น Inkmaker Croma จากประเทศอิตาล ีจํานวน 1 เครื;อง   

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานของบริษัท ขนาดกําลังติดตัง 450 กิโลวัตต์ เพื;อช่วยในการประหยัดต้นทุน
ด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ;งแวดล้อม   

2563 
 

ที;ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ครังที;  1/ 2563 เมื;อว ันที;  30 
พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติ  
§ แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากัดและเปลี;ยนชื;อเป็น บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)  
§ เปลี;ยนแปลงมูลค่าหุ้นที;ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท  
§ เพิ;มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 120,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ;มทุนจํานวน  

240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ;งจะทําให้ท ุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ;มขึนจากทุนจด
ทะเบียนปัจจุบันจํานวน 100,000,000 บาท เป็น 220,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 440,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้ นที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทังนี ที;ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ;มทุนของ
บริษัท จํานวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นดังนี 

(1) จํานวนหุ้นสามัญเพิ;มทุน จํานวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื;อ
เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

(2) จํานวนหุ้นสามัญเพิ;มทุน จํานวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื;อ
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั;วไปครังแรก (Initial Public Offering: IPO) 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ;มทุน จํานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เพื;อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ในราคาเดียวกันกับ
ราคาที;เสนอขายให้แก่ประชาชนทั;วไปเป็นครังแรก (Initial Public Offering) ทงันี หากมีหุ้น
สามัญเพิ;มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน
ของบริษัท ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ;มทุนจํานวนที;เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่ประชาชน
ทั;วไปเป็นครังแรก (Initial Public Offering) 

วันที; 1 มิถุนายน 2563 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

 ในเดือนมิถุนายน บริษัทได้มีการเพิ;มทุนชําระแล้ว 60.00 ล้านบาท จากทุนชําระแล้วเดิม 100.00 ล้านบาท 
รวมเป็น 160.00 ล้านบาท เพื;อรองรับรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ 

 บริษัทได้รับรางวัล Digital Print Excellence Award จาก HP Inc. 

 บริษัทเริ;มดําเนินธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายฟิล์มยืด (Stretch Film) ให้แก่กลุ่มลูกค้าปัจจุบัน 

 ในเดือนตุลาคม บริษัทได้สนอขายหุ้นสามัญเพิ;มทุนจํานวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที; 19 – 22 ตุลาคม  2563  และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและ
ได้เข้าทําการซือขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที; 29 ตุลาคม 2563   

 บริษัทได้รับรางวัล Corporate Excellence Category ประเภท Manufacturing Industry จากงาน Asia 
Pacific Entrepreneurship Awards 2020 (APEA 2020) 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

ณ วันที; 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 220 ล้านบาท และมีทุนที;ออกและเรียกชําระแล้ว
จํานวน 440 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 440 ล้านหุ้น มูลค่าที;ตราไว้หุ้นละ  0.50 บาท  

2. ผู้ถือหุ้น  

รายชื;อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที; 30 ธันวาคม 2563  มีดังนี  

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นร้อย
ละ 

1. กลุ่มซุง ชง ทอย /1   
      1.1 นายซุง ชง ทอย 104,010,000 23.64 

      1.2 นางสุกัญญา ทอย  64,000,000 14.55 

      1.3 นายสมิทธ์ ทอย  32,000,000 7.27 

2. กลุ่มปิยะตรึงส์ /1   

      2.1 นายกิตติ ปิยะตรึงส ์ 16,800,000 3.82 

      2.2 นางสาววศินี ปิยะตรึงส์  16,800,000 3.82 

      2.3 นางสาวศิริพร ปิยะตรึงส์ 16,000,000 3.64 

      2.4 นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน  72,000,000 16.36 

3. นางจารุณี   ชินวงศ์วรกุล 14,350,000 3.26 

4. นายปรัชญา เตียวเจริญ 8,000,000 1.82 
5. นางสาวกนกวรรณ   ปาลพนัธุ ์ 6,789,200 1.54 
6. นางสาวพวงเพชร   ปิยะตรึงส์ 6,500,000 1.48 
7. นายไชยฉัตร   วณิชย์พรรค 5,100,000 1.16 
8. นายอภิชา   ถาวรอมรศรี 4,204,800 0.96 
9. นายวิโรจน์   พิริยะธรรมวงศ ์ 3,905,000 0.89 
10.นางสาวสุพัตรา   พิทักษ์วงศ์เลิศ 3,500,000 0.80 
รวม  373,959,000 84.99 
ผู้ถือหุ้นอืAน 66,041,000 15.01 
รวมทั Uงสิ Uน 440,000,000 100.00 

หมายเหตุ 
1/ ความสัมพันธ์ของกลุ่มซุง ชง ทอย และความสัมพันธ์ของกลุ่มปิยะตรึงส์ สามารถสรุปได้ดังนี 

- การรวมกลุ่มซุง ชง ทอย ข้างต้นเป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิตและการจัดกลุ่มนี
เป็นไปตามนิยามบุคคลที;อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที; 
กจ. 17/2551 ลงวันที; 15 ธันวาคม 2551 โดยที;นางสุกัญญา ทอย เป็นคู่สมรสนายซุง ชง ทอย และนายสมิทธ์ 
ทอย เป็นบุตรของนายซุง ชง ทอย 

- การรวมกลุ่มปิยะตรึงส์ ข้างต้นเป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิตและการจัดกลุ่มนี
เป็นไปตามนิยามบุคคลที;อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที; 
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กจ. 17/2551 ลงวนัที; 15 ธันวาคม 2551 โดยที;นายกิตติ ปิยะตรึงส์ นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ และนางสาวศิริพร ปิ
ยะตรึงส์ เป็นบุตรลําดับที; 1-3 ของนางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน  

- ภายในกลุ่มซุง ชง ทอย เป็นการจัดกลุ่มตามหลักการความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที;เข้าลักษณะเป็นการกระทํา
ร่วมกับบุคคลอื;น (Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที; ทจ. 7/2552 เรื;อง 
การกําหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที;เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกับบุคคลอื;น และการปฏิบัติ
ตามมาตรา 246 และ 247 

- ภายในกลุ่มปิยะตรึงส์ เป็นการจัดกลุ่มตามหลักการความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที;เข้าลักษณะเป็นการกระทํา
ร่วมกับบุคคลอื;น (Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที; ทจ. 7/2552 เรื;อง 
การกําหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที;เข้าลักษณะเป็นการกระทําร่วมกับบุคคลอื;น และการปฏิบัติ
ตามมาตรา 246 และ 247  

- ระหว่างกลุ่มซุง ชง ทอย และกลุ่มปิยะตรึงส์ ไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที;เข้าลักษณะเป็นการกระทํา
ร่วมกับบุคคลอื;น (Acting in concert) 

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 - ไม่มี – 

4. การออกหลักทรัพย์อืAน  

 - ไม่มี -    
5. ข้อจํากัดการโอนหุ้น   

หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจํากดั และหุ้นที;ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ;งต้องมี
จํานวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี;สิบเก้า (49) ของจํานวนหุ้นที;จําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที;จะ
ทําให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นรายนนัได้  

การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื;อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื;อผู้รับโอน และลงลายมือชื;อของผู้ โอน  
กับผู้รับโอน และทําการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื;อบริษัทได้รับคําร้องขอให้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ย ันบุคคลภายนอกได้เมื;อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนผู้
ถือหุ้นแล้วเท่านนั เมื;อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนันถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าว
ภายในสิบสี; (14) วัน นับแต่วันที;ได้รับคําร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนนัไมถู่กต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้
ยื;นคําร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที;ได้รับคําร้องขอ ในกรณีที;หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นหลักทรัพย์ที;ซือขายในศูนย์ซือขายหลกัทรัพย์ (OVER THE COUNTER) และ/
หรือ ศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (FUTURE) ให้การออกใบหุ้นของบริษัท และการโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่ตํ;ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะ
กิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที;ได้กําหนดไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท ทังนี บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื;อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
ถือหุ้ นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนนัจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีน ัยสําคัญ 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี;ยนแปลงได้ ขึนอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพ
คล่องทางการเงิน แผนการลงทุน กระแสเงินสด ความจําเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื;อบริหารกิจการและการขยาย
ธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยอื;นๆ ตามที;คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 
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 นอกจากนี การจ่ายเงินปันผลประจําปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที;ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ กรณีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจอนุมัติให้ดําเนินการได้เมื;อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที;จะจ่ายเงินปันผลโดย
ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที;ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 ทังนี ที;ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที; 1/2563 (ของมหาชน) เมื;อวันที; 2 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที; 31 มีนาคม 2563 จํานวนทงัสิน 44.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการ
จ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วภายในวันที; 1 กรกฎาคม 2563 

ที;ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที; 2/2563 (ของมหาชน) เมื;อวันที; 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที; 30 มิถุนายน 2563 จํานวนทงัสนิ 35.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล
หุ้นละ 0.11 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทมีกําหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที; 4 กันยายน 2563 อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นที;ซือ
หุ้นสามัญเพิ;มทุนเพื;อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั;วไปครงัแรกนี จะไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย  

 ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี ในกรณีที;บริษัทจัดตงับริษัทย่อยในอนาคต การพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้อํานาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ และ/หรือ ที;ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่
ละบริษัท โดยจะต้องคํานึงถึงผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน กระแสเงินสด 
ความจําเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนเพื;อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยอื;น ๆ ตามที;
คณะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร 
 ทงันี เพื;อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
เมื;อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล ตัวแทนของบริษัทซึ;งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทําการรายงานให้ที;
ประชุมคณะกรรมการของบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป 
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ปัจจัยความเสี5ยง 
1 ความเสีAยงด้านการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
1.1 ความเสีAยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาวกับผู้จดัหาวัตถุดิบ และความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบหลัก 

 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป ซึ;งว ัตถุดิบหลักที;สําคัญที;ใช้ในการผลิต 
ได้แก่ วัตถุดิบฟิล์ม โดยบริษัทมีการสั;งซือคิดเป็นร้อยละ 60.14 ร้อยละ 65.80 และร้อยละ  62.52 ของมูลค่าการซอืวตัถุดิบ
รวมในปี 2561-2563 ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายการทําสัญญาซอืวตัถุดิบในระยะยาว บริษัทอาจมีความเสี;ยงจากความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบฟิล์ม ซึ;งปัจจัยที;มีผลต่อราคาวัตถุดิบฟิล์ม อาทิ ราคานํามันดิบ, ปริมาณความต้องการของ
ตลาดโลก, สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เป็นต้น ดังนัน หากราคาฟิล์มซึ;งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทมีการ
ปรับตัวส ูงขึน อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนขายและอัตรากําไรขันต้นของบริษัทได้  โดยบริษัทจะมีการสั;งซือโดยใช้คําสั;งซอื 
(Purchase Order) เป็นคราวๆ ไป แต่ในการสั;งซือวัตถุดิบประเภทฟิล์มและหมึกจะเป็นแบบกําหนดราคาล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลา 6-12 เดือน ซึ;งในรูปแบบดังกล่าวสามารถลดความผันผวนในเรื;องของต้นทุนได้ในระยะเวลาหนึ;งๆ  
 อย่างไรก็ดี บริษัทเชื;อว่า ด้วยความสัมพันธ์ที;ใกล้ชิดและยาวนานกับผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบฟิล์ม หมึกพิมพ์ กาว 
หลากหลายราย มานานกว่า 10 ปี อีกทัง บริษัทยังมีการติดตามการเปลี;ยนแปลงราคาวัตถุดิบฟิล์มอย่างใกล้ชิด เพื;อ
ติดตามราคาที;เหมาะสมสําหรับการสั;งซอื รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารเกี;ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที;อาจส่งผลกระทบ
ต่อราคาวัตถุดิบฟิล์ม และมีกระบวนการต่อรองราคาวัตถุดิบล่วงหน้าเพื;อให้ได้ราคาตามเป้าหมาย หากมีเงื;อนไขที;ดีกว่า
หรือมีการเปลี;ยนแปลงนอกจากนี ให้ประธานเจ้าหน้าที;บริหารเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติ  และมีนโยบายการจัดเก็บวัตถุดิบให้
เพียงพอต่อการวางแผนการผลิต เพื;อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ตรงตามกําหนดเวลา โดยบริษัทมีการสั;งซือวัตถุดิบขนัตํ;า
สําหรับการผลิตเป็นระยะเวลา 4 เดือนล่วงหน้า จะช่วยป้องกันความเสี;ยงในเรื;องการขาดแคลนวัตถุดิบของบริษัท และ
สามารถรักษาอัตราการเติบโตของอัตรากําไรขนัต้นของบริษัทได้  จะเห็นได้จากอัตรากําไรขันต้นของบริษัทในปี 2561  – 
2563 มีอัตราการเพิ;มขนึอย่างต่อเนื;องดังตารางแสดงอัตรากําไรขันต้น ดังนี   
 

2561 2562 2563 
26.60% 27.98% 29.22% 

 
1.2 ความเสีAยงจากการขัดข้องหรือเสียหายของเครืAองจักรหรืออุปกรณ์ทีAใช้ในการผลิต 

 เครื;องจักรหลักของบริษัท อาทิ เครื;อง Digital Printing, เครื;อง Slitting, เครื;อง Glue Sealing, เครื;อง Doctoring, 
เครื;อง Cutting, เครื;อง Sorting ซึ;งบริษัทได้มีการดูแลซ่อมบํารุงเครื;องจักรทุกปี รวมถึงจัดเตรียมวัสดุหรืออะไหล่ไว้ล่วงหน้า 
สําหรับนํามาเปลี;ยนทดแทนหากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ขนึ หากบริษัทประสบปัญหาเครื;องจักรที;ใช้ในการผลิตหยุดทํางาน 
หรือเกิดการหยุดชะงักในการผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูป อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ และผลประกอบการ
ของบริษัท  
 ทังนี บริษัทยังมีนโยบายการสั;งซือเครื;องจักรที;มีคุณภาพสูง มีความทันสมัย ตลอดจน มีการวางแผนการ
ตรวจสอบและซ่อมบํารุงสมํ;าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครังโดยจะมีการกําหนดช่วงเวลาการตรวจสอบและซ่อมบํารุงให้อยู่
ในช่วงวนัหยุด ซึ;งการดําเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการผลิตโดยรวมของบริษัท อย่างไรก็ดี ในกรณีที;
ทางบริษัทพบปัญหาของเครื;องจักรในการผลิต จะรีบดําเนินการแก้ไขทันที โดยบริษัทมีทีมงานซึ;งมีความเชี;ยวชาญและมี
ความรู้เกี;ยวกับเครื;องจักรที;สามารถดูแลและซ่อมบํารุงในกรณีที;เกิดปัญหากับเครื;องจักรในกระบวนการผลิตได้ตลอด 24 
ชั;วโมง นอกจากนี บริษัทยังทําประกันภัยความเสี;ยงทุกชนิด (All Risks Insurance) และทําประกันภัยแบบธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption Insurance) นอกจากนี ในแต่ละประเภทเครื;องจกัรหลักบริษัทยังมีจํานวนเครื;องจักรที;มากกว่า 1 
เครื;องทําให้ในกรณีเครื;องจักรเครื;องใดเครื;องหนึ;งเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถดําเนินการผลิตได้ทางบริษัทก็ยังสามารถใช้
เครื;องจักรชนิดเดียวกันเครื;องอื;นมาดําเนินการผลิตทดแทนได้ จากปัจจัยดังที;กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงไม่เคยประสบ
ปัญหาเรื;องการหยุดชะงักของการผลิตที;ที;ส่งผลที;มีนัยสําคัญต่อการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าซึ;งเกิดจากการขัดข้องของ
เครื;องจักรหรืออุปกรณ์ที;ใช้ในการผลิต 
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1.3 ความเสีAยงจากความเสืAอมสภาพของวตัถุดบิและสนิค้าสาํเร็จรูป  

 เนื;องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าประเภทฉลากฟิล์มหดรัดรูป ซึ;งฉลากฟิล์มอาจมีการหดตวัจากเดิม หาก
มีการจัดเก็บในอุณหภูมิที;ไม่เหมาะสม ดังนัน บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการบริหารสินค้าคงคลัง เพื;อหลีกเลี;ยงการ
เสื;อมสภาพของฉลากฟิล์มหดรัดรูป รวมถึงวัตถุดิบประเภทอื;นๆ โดยจัดเก็บวัตถดุิบประเภทฟิล์มและสินค้าสําเร็จรูป ใน
คลังสินค้าให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 22 - 28 องศาเซลเซียส รวมถึง บริษัทบริหารสินค้าคงคลังบริษัทใช้ระบบ SAP B1 ที;เป็น
ระบบ ERP ที;สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และอายุสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี บริษัทยัง
กําหนดให้มีการตรวจนับสต็อกวัตถุดิบและสินค้า รวมถึงสินค้าที;ไม่เคลื;อนไหว ทุกๆ สินเดือน และเมื;อมียอดสั;งซือใหม่เข้า
มา บริษัทจะบริหารจัดการและเลือกใช้วัตถุดิบโดยคํานึงถึงอายุการใช้งาน และคุณภาพที;เหมาะสมกับงานเป็นสําคัญ
สําหรับกรณีสินค้าสําเร็จรูปที;ไม่เคลื;อนไหว จะมีการแจ้งฝ่ายขายเพื;อให้ประสานงานกับลูกค้าในการบริหารจัดการสินค้า
ดังกล่าว อีกทงั บริษัทมีการประชุมรายเดือนเพื;อตรวจสอบผลการผลิตที;ผา่นมาเพื;อพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณ
การผลิตในแต่ละงาน เพื;อปรับปรุงการสั;งผลิตสําหรับงานชินถัดไป นอกจากนี ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที;จ ัดพิมพ์
แล้วเสร็จ จะถูกจัดส่งให้แก่ลูกค้าด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เพื;อไม่ให้ฉลากฟิล์มเกิดการหดตัว เพื;อกันการปนเปือนจาก
มลภาวะภายนอก และเพื;อลดความเสียหายของสินค้าที;จะเกิดขึนในขณะขนส่ง  
 แม้ว่า บริษัทจะมีมาตรการในการบริหารสินค้าคงคลังอย่างเข้มงวดแล้ว แต่วัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปของบริษัท
อาจมีการเสียหายหรือเสื;อมสภาพจากหลายๆ ปัจจัย ซึ;งบริษัทมีมาตรการในการจัดการสินค้าที;มีความเสื;อมสภาพและ
เสียหาย โดยในส่วนของฟิล์มที;เสียอันเนื;องมากจากจากกระบวนการผลิตหรือจากการที;ลูกค้ามีการเปลี;ยนแปลงแบบหรือ
จากการผลิตเกินนนั บริษัทมีมาตรการในการจัดการโดยการนําชินฟิล์มไปวางในจุดรอขายเศษซากที;แดดส่องถึงเพื;อทําให้
ฟิล์มมีการเสียสภาพมากขึนจนไม่สามารถนําไปใช้ได้และเพื;อป้องกันไม่ให้นําฟิล์มดังกล่าวไปใช้ในการที;ไม่ถูกต้อง 
หลังจากนันบริษัทจะติดต่อให้ผู้รับซือเศษฟิล์มมารับซือไป โดยจะมีการดําเนินการในทุกเดือน  

ทังนี ในช่วงปี 2561 – 2563 บริษัทมีการตัง ค่าเผื;อการเสื;อมสภาพของวัตถุดิบ (Provision) คิดเป็นร้อย 0.45 
ร้อยละ 0.33 และร้อยละ 1.37 ของปริมาณวัตถุดิบคงเหลือทงัหมด และค่าเผื;อการเสื;อมสภาพของสินค้าสําเร็จรูปคิดเป็น
ร้อยละ 17.56 ร้อยละ 31.32 และ ร้อยละ 24.12  ของปริมาณสินค้าสําเร็จรูปคงเหลอืทงัหมด  

1.4 ความเสีAยงจากมาตรการภาครัฐเกีAยวกับฉลากฟิล์มพลาสติก 

 จากการที;ทุกภาคส่วนทังภาครัฐบาลและเอกชน ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ;งแวดล้อมและปัญหาจากขยะ
พลาสติก ดังนัน รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ;งแวดล้อม ได้ออกแผนยุทธศาสตร์ในการจดัการขยะ
พลาสติก ปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2573 ซึ;งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ;งแวดล้อมแห่งชาติ เพื;อใช้เป็นกรอบ
นโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ โดยตงัเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติกบาง
ประเภทภายในปี 2562 และใช้วัสดุทดแทนที;เป็นมิตรต่อสิ;งแวดล้อม เป็นต้น  
 แผนยุทธศาตร์ดังกล่าว อาจส่งผลให้ความต้องการในพลาสติกบรรจุภัณฑ์ลดลง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ลูกค้าของบริษัท เนื;องด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผ ู้ผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและ
เครื;องดื;ม ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และเครื;องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม มีการออกผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที;
ผลิตจากพลาสติกในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื;อง และอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื;องถึงการดําเนินธุรกิจ และผล
ประกอบการของบริษัทได้ ซึ;งบริษัทโดยส่วนงาน New Product Development ได้ร่วมมือและประสานงานกับบริษัทซัพ
พลายเออร์ในการนําวัตถุดิบที;เป็นมิตรต่อสิ;งแวดล้อม มาจัดทําเป็นผลิตภัณฑ์ตวัอย่างและนําเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ให้กับลูกค้า   เช่น ฉลากฟิล์มหดรัดรูปประเภท rPET ซึ;งมีส่วนผสมที;มาจากวัตถุดิบ recycle และฟิล์มหดรัดรูปประเภท 
PLA ซึ;งสามารถย่อยสลายได้ รวมถึงหมึกพิมพ์ที;เป็นมิตรกับสิ;งแวดล้อม 

1.5 ความเสีAยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการทั Uงรายเดมิและรายใหม่ 
 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูป ซึ;งอยู่ในอุตสาหกรรมที;มีแนวโน้มและศักยภาพในการ
เติบโตสูง ในขณะที;ธุรกิจดังกล่าวมีการลงทุนเริ;มต้นไม่สูงนัก ประกอบกับเทคโนโลยีและเครื;องจักรขันพืนฐานที;ใช้ใน
กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน จึงอาจดึงดูดให้มีผู้ ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ;มขึน ไม่ว่าจะเป็น
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ผู้ประกอบการทงัในและต่างประเทศ หรือในกรณีที;ผู้ประกอบการรายเดิมในอุตสาหกรรมอาจใช้วิธีการตัดราคาผลิตภัณฑ์
เพื;อแย่งลูกค้าของบริษัทได้  
 อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงประเด็นความเสี;ยงดังกล่าวเป็นอย่างดีซึ;งปัจจัยดังกล่าวอาจทําให้ส่วนแบ่ง
การตลาดของบริษัทลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้หาแนวทาง
ป้องกันโดยการสร้างความสัมพันธ์ที;ดีกับคู่ค้าและใส่ใจในคุณภาพการผลิตของบริษัท และราคาของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ใน
ระดับราคาที;สามารถแข่งขันได้มาโดยตลอด ประกอบกับลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ;ง
ให้ความสําคัญกับคุณภาพและการให้บริการของผู้ผลิตจึงไม่นิยมที;จะเปลี;ยนผู้ผลิตบ่อย เพราะอาจทําให้คุณภาพและ
รูปลักษณ์ฉลากของผลิตภัณฑ์ อาทิ เช่น สี ฟิล์ม เป็นต้น เกิดความแตกต่างจากเดิมและทําให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ได้ ส่งผลให้มกีารทําธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื;องยาวนาน อกีทงั ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์และความ
ชํานาญในธุรกิจ และยังมีวิสัยทัศน์ที;ดี โดยมุ่งเน้นการค้นคว้าและพัฒนาคุณภาพการผลิตของบริษัทอย่างสมํ;าเสมอ 
เพื;อให้สามารถปรับตัวตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การตอบสนองต่อการเปลี;ยนแปลงของผู้บริโภค และช่วย
สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ;มให้กับผลิตภัณฑ์ของคู่ค้า จึงทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากทางลูกค้าเป็นอย่างดี   
 นอกจากนี โดยปกติของการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี ผู้ ที;จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี จะต้องมีความ
เชี;ยวชาญและเข้าใจในผลิตภัณฑ์ในระดับสูง มีฐานลูกค้าเพื;อให้เกิดการผลิตในสัดส่วนมากเพื;อก่อให้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด (Economy of scale) รวมถึงต้องมีแหล่งเงินทุนที;ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื;องเพื;อนําเสนอความ
แตกต่างในสินค้าและบริการได้ และจะต้องมีความน่าเชื;อถือและได้รับการยอมรับจากคู่ค้าก่อนร่วมทําธุรกิจ เนื;องจาก
ฉลากฟิล์มหดรัดรูปถือเป็นส่วนสําคัญของบรรจุภัณฑ์ซึ;งแสดงเอกลักษณ์ที;จะดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจผลิตภัณฑ์นันๆ ซึ;ง
ด้วยเหตุดังกล่าวจึงอาจลดความเสี;ยงและผลกระทบจากการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ได้ 

1.6 ความเสีAยงจากการกระจกุตัวของลูกค้ารายใหญ่  

 ในปี 2561-2563  บริษัทมีรายได้จากการขายฉลากฟิล์มหดรัดรูปและแม่พิมพ์ จากการสั;งซือของลูกค้ารายใหญ่ 
10  รายแรก เป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 197.59 ล้านบาท 296.37 ล้านบาท และ 351.56  ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 46.02  ร้อยละ 50.65 และร้อยละ 51.91 ของรายได้รวมจากการขายฉลากฟิล์มหดรัดรูปและแมพ่ิมพ์ ตามลําดับ 
โดยบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ;งที;เกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมจากการขายฉลากฟิล์มหดรัดรูปและ
แม่พิมพ์   
 บริษัทมีความเสี;ยงหากสูญเสียรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวและไม่สามารถหาลูกค้ารายอื;นทดแทนได้หรือ
ในกรณีลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวจะหันไปสั;งผลิตจากผู้ผลิตรายอื;น รวมทงัวงจรชีวิตของสินค้าในแต่ละรูปแบบมีอายุไม่นาน
นัก อันเนื;องมาจากกระแสนิยมของผู้บริโภค ส่งผลให้มีการเปลี;ยนแปลงในรูปแบบฉลากฟิล์มเพื;อสร้างมูลค่าเพิ;มให้กับ
สินค้าของลูกค้า ดังนนั หากลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวขายสินค้าในแต่ละล็อตได้ลดลง อาจเป็นผลให้บริษัทได้รับคําสั;งซือ
ฉลากฟิล์มจากลูกค้ารายใหญ่ลดลงตามไปด้วย ซึ;งจะมีผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยสําคัญ  
 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันในการรักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยบริษัทเป็น
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปครบวงจร ให้บริการครอบคลุมตงัแต่การให้คําปรึกษาเกี;ยวกับบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ การเลือกรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบฉลาก ตลอดจนการให้บริการให้
คําปรึกษาเกี;ยวกับเทคนิคการหดตัวของฉลากฟิล์ม รวมถึงรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (Printing Cylinder) เพื;อให้
สามารถผลิตฉลากฟิล์มได้ในรูปแบบที;สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างความโดดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์เพื;อสามารถเพิ;มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้  นอกจากนี บริษัท (1) มีระบบการพิมพ์ทงัระบบกราเวียร์
และระบบดิจิตอล พร้อมด้วยเครื;องมือและเครื;องจกัรที;มีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทงั
ในด้านปริมาณและความรวดเร็วในการผลิต (2) มีกําลังผลิตในระดับที;เพียงพอทําให้สามารถที;รองรับความต้องการของ
ลูกค้า (3) มีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที;มีประสิทธิภาพ  และ(4) มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ามาโดยตลอด โดยจัดให้
มีพนักงานขายในการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทําให้ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทส่วนมากมีการสั;งซือผลิตภัณฑ์กับบริษัทอย่าง
ต่อเนื;องเป็นระยะเวลา มากกว่า 5 ปี   
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1.7 ความเสีAยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

 การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบตอ่สังคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อทุก
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ทําให้ผู้ประกอบการในธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีและความเปลี;ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวในระดับที;มีนัยสําคัญ โดยบริษัทยังคงดําเนินการ
ผลิตได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆ ที;มีนัยสําคัญต่อการประกอบธุรกิจ เนื;องจาก สัดส่วนรายได้กว่าร้อยละ 80 เป็น
รายได้จากกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื;องดื;มซึ;งเป็นปัจจัยพืนฐานและยังเป็นที;ต้องการของตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือไวรัสโควิด-19 ประกอบกับด้วยคุณภาพของผลิตภณัฑ์และศักยภาพของบริษัทที;สามารถดําเนินการผลิตสินค้า
ได้ตามปริมาณและระยะเวลาที;ลูกค้าต้องการทําให้บริษัทได้รับคําสั;งซอืที;เพิ;มขึนจากลูกค้ารายเดิมพร้อมกับมีล ูกค้าราย
ใหม่เพิ;มขึนโดยสามารถพิจารณาได้จากผลประกอบการของบริษัททงัในส่วนของรายได้และกําไรสุทธิที;เติบโตขึนเมื;อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน 
 ทังนี ในกรณีที;การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด-19 มีระยะเวลาการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานาน บริษัทได้
ตระหนักถึงความเสี;ยงดังกล่าวที;อาจกระทบผลการดําเนินงาน บริษัทมีมาตรการและนโยบายที;สําคัญในการป้องกันความ
เสี;ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แก่ การดําเนินการด้านความปลอดภัยในพืนที;ปฏิบัติงาน อาทิ การพ่นฆ่า
เชือในพืนที;สํานักงาน คลังสินค้า และไลน์การผลิต การตรวจคัดกรองพนักงาน การสวมหน้ากากอนามัยและทําความ
สะอาดมือก่อนเข้ามาปฏิบัติงานและขณะปฏิบัติงาน การห้ามพนักงานเดินทางไปพืนที;เสี;ยงตามคําสั;ง/ประกาศของ
รัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือหน่วยงานราชการที;เกี;ยวข้อง และการเว้นระยะห่างใน
พืนที;ทํางาน (Social distance) นอกจากนี บริษัทมีนโยบายการควบคุมและสํารองปริมาณวัตถุดิบเพิ;มเป็น 2 เท่า และ
สํารองให้เพียงต่อการผลิตสินค้าไม่น้อยกว่า 4 เดือน เพื;อให้สามารถมีวัตถุดิบให้เพียงพอในการผลิต รวมถึงมีการ
ติดต่อสื;อสารและหารือกับซัพพลายเออร์และลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื;อลดความเสี;ยงดังกล่าว 

2 ความเสีAยงด้านการเงิน 
2.1 ความเสีAยงจากอัตราแลกเปลีAยนเงินตราต่างประเทศ  

 บริษัทซือวัตถุดิบและเครื;องจักรบางส่วนสําหรับการผลิตจากต่างประเทศ โดยในปี 2561-2563 บริษัทมีการสั;งซอื
วัตถุดิบ ที;จะต้องชําระเป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.70 ร้อยละ 56.46 และร้อยละ 59.14 ของมูลค่า
การสั;งซือวัตถุดิบรวม ตามลําดบั  ในขณะที;รายได้จากการขายสินค้าทงัหมดเป็นสกุลเงินบาท ดังนัน หากมีความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี;ยน อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและอาจส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัทได้   
 ทังนี บริษัทมีนโยบายเพื;อป้องกันความเสี;ยงที;จะเกิดขึนดังกล่าว โดย 1) การทําสัญญาซือเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ( Forward Contract) กับสถาบันการเงนิ ของทุกการสั;งซอืวัตถุดิบทงัจํานวน เพื;อป้องกันความเสี;ยงดังกล่าว และ 
2) การติดตามการเปลี;ยนแปลงของอัตราแลกเปลี;ยนเงินตราต่างประเทศ และติดตามข้อมูลข่าวสารเกี;ยวกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารของภาวะอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ทังในและ
ต่างประเทศเพื;อบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  
 ทังนี ในปี 2561- 2563 บริษัทมีกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี;ยนจํานวน (0.36) บาท จํานวน (2.60) ล้าน
บาท และจํานวน  (1.05) ล้านบาท ตามลําดับ 
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โครงการสนับสนุนการให้คําปรึกษาเพื\อลดต้นทุน
พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ได้รับจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

ISO 9001: 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

ระบบบริหารงานคุณภาพ ได้การรับรองระบบจาก SGS 
Green Industry Level 2 
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที\ 2   
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) 
ได้การรับรองจาก  

กระทรวงอุตสาหกรรม 

THAI PACK AWARDS 2015  
Awarded to Dutch Mill 
Co.,Ltd. In recognition of 
Dutchie Yogurt 

THAI PACK AWARDS 2015  
Awarded to Chapter 1 
Consumer Co.,Ltd. In 
recognition of the Outstanding 
packaging design of Proven 
100% Gac Fruit and Mixed Fruit 
Juice, 100% Mangosteen / Gac 
Fruit and Mixed Fruit Juice 

THAI PACK AWARDS 2015  
Awarded to Thai Beverage Plc. 
In recognition of Oishi 

THAI PACK AWARDS 2017  
Awarded to OISHI TRADING 
CO.,LTD. In recognition of 
Japanese Style Green Tea 
Sakura Strawberry Flavour 
Oishi Green Tea Brand 

HP Indigo Thailand 
2017 – Digital Printing 
Innovation award 

In appreciation to 
your Collaboration 
with HP Indigo 
transforming the 
label printing market 
in Thailand 

HP INDIGO APPRECIATION 
AWARD  
For Outstanding Vision, 
Dedication to Customer & 
Commitment to Excellence  
12 June 2019 

13th HP Digital Print 
Excellence Award 2020 
HP Indigo Digital Press 
GRAND WINER – 
Shrink Sleeves 

“Coperate Excellence 
Awards” from Asia 
Pacific Enterprise 
Awards (APEA) 2020 

มาตรฐานการรับรอง และรางวลั 
บริษัท ชริ Uงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  66

การดําเนนิธุรกจิเพื5อความยั5งยืน   
 

บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พร้อมพัฒนาเป็นองค์กรที;ยั;งยืน (Sustainable Organization) 
เติบโตแบบระบบเศรฐกิจแบบหมุนเวียน (circular economy) โดยมุ่งสร้างความสมดุลย์ของทงัสามองค์ประกอบสําคัญ 
ได้แก่ เศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Sociality) และ สิ;งแวดล้อม (Environmental) ให้ได้ ด้วยการสร้างวิสยัทัศน์ (Vision) 
ระยะยาว ตลอดจนมีพันธกิจ (Mission) ที;ช ัดเจนในการยึดถึงปฎิบัติ โดยการจัดทํารายงานเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย มีรอบการเปิดเผยความคืบหน้าสมํ;าเสมออย่างน้อย ปีละ é ครัง เป็นการนําเสนอข้อมูลอย่างตรง
ประเด็นโดยที;จะชว่ยให้ทุกภาคส่วนเข้าใจถึงหนทางในการมุ่งสู่อนาคตที;ยั;งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ ได้กําหนด
แนวทางปฎิบัติ และนําเสนอผลการดําเนินของปี 2563 ตามหมวดหมูอ่ันได้แก่ ด้านสิ;งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(Environmental, Social and Governance : ESG) 
 
 
 
 
 

 

บริษัทฯ มุ่งมั;นที;จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื;องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ;งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื;องในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ;งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที;เกี;ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษา
สิ;งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั;งยืน ดังนี 

แนวปฏิบัติ 

1.1 บริษัทจะคํานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของ
สังคมสิ;งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที;สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร 

1.2 บริษัทส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื;องสําคัญโดยจัดทําข้อกําหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ;งแวดล้อม ที;มีมาตรการไม่น้อยกว่าที;กฎหมายกําหนดตามมาตรฐานสากล 
บุคลากรของบริษัทต้องศึกษา และปฏิบัตติามกฎหมายนโยบายข้อกําหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสิ;งแวดล้อมที;เกี;ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1.3 บริษัทจะดําเนินการทุกวิถีทางเพื;อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อ ันเนื;องมาจากอุบัติเหตุ 
อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทํางาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความ
ปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที;เกิดขึน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที;ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริษัท และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจํา ทังนีถือ
เป็นหน้าที;รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุอุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขนัตอนที;
กําหนดไว้ 

1.4 บริษัทจะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพืนที;ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะ
วิกฤตขององค์กร เพื;อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  ที;อาจเกิดขึน เช่น เพลิงไหม้ ก๊าซสารเคมี หรือ
ของเสียรั;วไหลและมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื;น ที;อาจทําให้การดําเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื;อมเสยีชื;อเสียง
และภาพลักษณ์ขององค์กร 

1.5 บริษัทจะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื;อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของบริษัท 
พนกังานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที;เกี;ยวข้อง เพื;อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบ
ขนัตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่าง ๆ ทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ;งแวดล้อม
ตลอดจนนําไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทรัพย์สิน และสิ;งแวดล้อม 

ENVIRONMENT E 
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1.6 หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกําหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ;งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบทางด้านสิ;งแวดล้อมอย่าง
ร้ายแรง ให้บุคลากรของบริษัทยุติการปฏิบัติงานเท่าที;ทําได้ชั;วคราวเพื;อแจ้งผู้ ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และ
หน่วยงานที;รับผิดชอบเพื;อดําเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป โดยห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด 

 

การบําบัดนํ Uาเสีย  (Wastewater Treatment ) 
  ผลการดําเนินงาน 

1. บริษัทมีมาตรฐานการดูแลระบบนําทิงที;ระบายออกสู่สาธารณะให้มีคุณภาพ เพื;อกําจัดมวลสารที;อยู่ในนําเสีย ให้
มีคุณภาพดีขนึและไม่กอ่ให้เกิดผลเสียหายต่อแม่นํา ลําคลอง แหล่งนําธรรมชาติหรือสิ;งแวดล้อมโดยรอบ เพื;อลด
ผลกระทบต่อสิ;งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงให้ได้มากที;สุด  โดยนําเสียที;ผ่านการบําบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่
แหล่งนําสาธารณะ  

2. บริษัทฯ ทําการตรวจวัดค่านําทิง โดยคํานึงถึงค่าปริมาณสารต่างๆ ในนําที;ผ่านระบบบําบัดให้อยู่ในเกณณ์

มาตรฐานตามที;กฏหมายกําหนด  โดยทงัเจ้าหน้าที;ภายในและเจ้าหน้าที;จากหน่วยงานภายนอก เพื;อให้มั;นใจว่า

คุณภาพของนําที;ผ่านระบบบําบัดยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

3. ผลการทดสอบคุณภาพของนาํเสียปี 2563 จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที;ผา่นระบบบําบัด ถือ

ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที;กฏหมายกําหนด 

พลังงานสะอาด (Clean Energy): โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) 
           ผลการดําเนินงาน 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการลงทุนติดตงัระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด
กําลังการผลิตติดตัง 453.6 กิโลวัตต์ เพื;อประหยัดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ;งแวดล้อม โดย
บริษัทฯ ได้ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน  (Preventive maintenance) ตามหนังสือสัญญาการบริการและแผนงานของ
บริษัทผู้ รับจ้าง ทงันีได้มีการสังเกตการณ์และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที;บริหารเป็นประจําทุกเดือน เรื;องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับการใช้ไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop โดยเปรียบเทียบผลประหยัดเป็น THB/kwh 
(บาทต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้า) 

โดยบริษัทฯ ได้มีการดําเนินการติดตังและเริ;มใช้งานระบบได้ เมื;อเดือนพฤษภาคม 2563 และ ดําเนินการ
บํารุงรักษาเชิงป้องกันได้ตามแผน โดยค่าไฟฟ้าต่อหน่วยการใช้ (THB/kwh) ก่อนติดตงัระบบ Solar  Rooftop เฉลี;ยอยู่ที; 
3.76 บาท เมื;อเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าต่อหน่วยการใช้ (THB/kwh) หลังติดตงัและใช้งานระบบ Solar  Rooftop เฉลี;ยอยู่ที; 
3.19 บาท (ข้อมูลเปรียบเทียบ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 และ 2563) 
 
การแปรสภาพตัวทําละลายใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ (solvent recovery)    

ผลการดําเนินงาน 
 

บริษัทฯสามารถลดการทิงสารเคมีปนเปือนจากเดิมที;ต้องทงิเป็นกากสี  129,243 กิโลกรัมโดยเรานํากระบวนการ

กลั;นนํามนั กล ั;นนํามันกลับมาใช้ใหม่ ซึ;งสามารถกลั;นกลับมาใช้ได้ 96,188 กิโลกรัม (ซึ;งคิดเป็น 74.42%ของสีที;ต้องทิง

ทงัหมด) เหลือทิงเป็นกากสี  22,101 กิโลกรัม 

 
rPET ผลิตภัณฑ์ทีAตอบโจทย์ด้านสิAงแวดล้อม     

บริษัทฯ ได้พยายามนําเสนอผลิตภัณฑ์ และนวตักรรมใหม่ๆ ที;ตอบโจทย์การรักษ์โลก โดยได้มีการดําเนินการเพื;อ
นําเสนอการใช้ฟิล์ม r-PET (recycled polyethylene terephthalate) คือฟิล์ม PET ที;มีส่วนผสมของ post-consumer 
recycle (PCR) 30% ซึ;งเป็นการนําพลาสติกที;ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนเพื;อนํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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สอดคล้องกับหลักการ Circular Economy หรือการหมุนเวียน ผลิต-ใช้-วนกลับ ( Make-Use-Return) ที;ปรับเปลี;ยน
กระบวนการต่างๆ เพื;อเพิ;มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้เกิดของเสียน้อยที;สุด และเพิ;ม
ประสทิธิภาพของการจัดการของเสียให้ถกูนํากลับไปเป็นทรัพยากรที;หมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที;เหมาะสม  

ผลการดําเนินงาน 
บริษัทฯ เริ;มมีการใช้ฟิล์ม rPET ในกระบวนการผลิตฉลากฟิล์มหดในปี 2563 สําหรับลูกค้าที;ความต้องการฟิล์ม 

rPET อาทิเช่น มะพร้าวนําหอมพร้อมดื;ม โคโค ทัมบ์ ซึ;งได้รับรางวัล Agri Plus Award 2019 Innovative Product จาก
กรมการค้าต่างประเทศ  รางวัล Prime Minister’s Export Award 2020 : Best Innovation (นวัตกรรมยอดเยี;ยม) และ
รางวัลDesign ExcellenceÖÜÖÜ สาขา Packaging อันเป็นนวัตกรรมที;เป็นมติรกับสิ;งแวดล้อม พร้อมกันนีทางบริษัทฯ ยัง
มีการประชาสัมพันธ์และนําเสนอผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับลูกค้าได้ทราบถึงตัวเลือกเพื;อสิ;งแวดล้อมอีกด้วย  

 
การจัดการความเสีAยงด้านสิAงแวดล้อม: เสียง แสง ความร้อน สารเคม ี

ผลการดําเนินงาน 
1. บริษัทฯ มีการควบคุมเรื;องเสียงเป็นอย่างดี โดยได้ทําการตรวจวัดการประเมินระดับเสียงเฉลี;ยตลอด

ระยะเวลาการทํางาน ทังหมด 9 จุด ผลการตรวจวัดผ่านทังหมด 9 จุด ดยเป็นการประเมินของผู้ประเมิน

ภายนอกสามารถรับรองรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

2. บริษัทฯ มีการควบคมุเรื;องแสงเป็นอย่างดี โดยได้ทําการตรวจวัดปริมาณความเข้มแสงสว่างในบริเวณการ

ทํางาน ทงัหมด ∂è จุด ผ่านทงัหมด ∂è จุด โดยเป็นการประเมินของผู้ประเมินภายนอกสามารถรับรอง

รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

3. บริษัทฯ มีการควบคุมเรื;องความร้อนเป็นอย่างดี โดยได้ทําการตรวจวัดค่าระดับความร้อนในบริเวณการ

ทํางาน ทงัหมด ∞ จุด  ผ่านทังหมด ∞ จุด โดยเป็นการประเมินของผู้ประเมินภายนอกสามารถรับรอง

รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

4. บริษัทฯ มีการควบคุม เฝ้าระวังเรื;องความสารเคมีเป็นอย่างดี  โดยเมื;อวันที; Öê ก.ค.Ö∞∂è ได้ทําการตรวจวัด

ระดับความเข้มข้นของสารเคมี ในสถานที;ทํางาน ทงัหมด ∞ พารามิเตอร์ สถานที;ตรวจทงัหมด éÜ จุด  

พบว่าค่า Toluene ไม่ผ่าน è จุด และวันที;  Öé พ.ย.Ö∞∂è ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขแล้วทําการตรวจซําใน ใน

จุดที;ค่า Toluene  ไม่ผ่านè จุด  ผลการตรวจซาํ ผลออกมา ผ่านทังหมดè จุด 
 

 
 
 

 
 
บริษัทมุ่งมั;นที;จะประกอบธุรกิจอย่างมคีวามรับผิดชอบต่อสิ;งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมนุมในทุก ๆ พืนที; 

ที;เข้าไปดําเนินธุรกิจตามหลักปฏิบัติสากล โดยให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื;อพัฒนาวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ที;ดีของชุมชนและสังคมอย่างยั;งยืน บริษัทจึงกําหนดแนวทางเกี;ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน
ต่างๆ โดยที;ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที; 1/2563 (ของมหาชน) วันที; 2 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัตินโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเนือหาโดยสรุป ดังน ี

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เพื;อสร้างความเชื;อมั;นต่อผู้ ที;เกี;ยวข้อง อันจะส่งผลดีต่อ
บริษัทในระยะยาว ดังนี 
 

SOCIAL S 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  69

แนวปฏิบัติ 

1.1 หลีกเลี;ยงการดําเนินการที;อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึน บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี;ยที;เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที;สําคัญอยา่ง
ครบถ้วน  

1.2 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี;ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน 
1.3 ไม่สนับสนุนการดําเนินการที;มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา   

2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัAน 
บริษัทมีการบริหารกิจการบนพนืฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั;นในหลักการการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตาม
กฎหมายที;เกี;ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที;ของรัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบริษัทได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที;ความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสาย
การบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื;อให้มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 

2.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั;นในทุกรูปแบบ
ทังทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที;เกี;ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นนีอย่างสมํ;าเสมอ 

2.2 กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที; ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทําที;เข้าข่าย 
การทุจริตคอร์รัปชั;นที;เกี;ยวข้องกับบริษัทโดยแจ้งต่อผู้ บังคบับัญชาหรือบุคคลที;รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

2.3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที;แ จ้งเรื;องการทุจริตคอร์รัปชั;น รวมทังบุคคลที;ให้ 
ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั;น 

2.4 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั;น และมีหน้าที;ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;น  
เพื;อสื;อสารไปยังพนักงานและผู้ ที;เกี;ยวข้องทุกฝ่าย รวมทงัทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ
ต่าง ๆ เพื;อให้เหมาะสมกับการเปลี;ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคับ และข้อกําหนดของกฎหมาย 

2.5 ผู้ ที;กระทําการทุจริตคอร์รัปชั;นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที;บริษัทกําหนดไว้ และอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานนัผิดกฎหมาย 

2.6 บริษัทจัดให้มีการสื;อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;น ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัท  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื;อสารภายในของบริษัท เพื;อให้ผู้ เกี;ยวข้องทราบและนํา
นโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น 

2.7 บริษัทกําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยสง่เสริมให้มีการสื;อสารที;หลากหลายช่องทาง เพื;อให้พนักงานและผู้
มีส่วนเกี;ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสัย และจัดให้มีมาตรการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการ
ปกปิดตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพื;อหลีกเลี;ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที;ไม่เป็นธรรม รวมถึงมี
การแต่งตังบุคคลเพื;อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที;มีการแจ้งเข้ามา  

2.8 บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื;นที;ต้องปฏิบัติหน้าที;ที;เกี;ยวข้องกับบริษัทรายงานการละเมิด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นของบริษัท 

2.9 บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื;อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ 
เพื;อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั;นภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของ
บริษัท 
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2.10 บริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบการจัดซือจดัจ้าง โดยกําหนดวงเงิน ตารางอํานาจอนุมัติ 
วัตถุประสงค์ในการทํารายการ และผู้ รับ ซึ;งต้องมีเอกสารหลักฐานที;ช ัดเจนประกอบ และมีการกําหนดอาํนาจ
อนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม 

2.11 เพื;อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื;องที;มีความเสี;ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั;นในเรื;องดังต่อไปนี ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด 
(1) การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลียงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็น

ตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที;เหมาะสม 
(2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้อง

มั;นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอําพรางการติดสินบน 
(3) ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอื;น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือ

เอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากน ีกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขันตอนของการดําเนินกิจการ 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัAน  

ผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื;องที;จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื;อ ที;อยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที;สามารถติดต่อได้ ส่งมายังผู้รับข้อร้องเรียนตามช่องทางดังนี 

1. กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตํ;ากว่าประธานเจ้าหน้าที;บริหาร:  

แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานเจ้าหน้าที;บริหารที;  michael@shrinkflexthailand.com หรือ
ไปรษณีย์ ผ่านประธานเจ้าหน้าที;บริหาร มายังที;อยู่ เลขที; 68 / 2-5 หมู่ 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 

2. กรณีผู้ถูกร้องเรียนเป็นพนักงานระดับตงัแต่ประธานเจ้าหน้าที;บริหารขนึไป: 

แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงที; santhaya@cbs.chula.at.th หรือ
ไปรษณีย์ผ่านประธานกรรมการตรวจสอบมายังที;อยู่ เลขที; 68 / 2-5 หมู่ 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบาง
ปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 24130 

บุคคลที;สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี;ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั;น คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท 
ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทงันี ไม่ว่า
จะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นอย่างดี และมีขันตอนการ
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบทลงโทษตามที;ได้ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการ
กระทําความผิด  

3 การเคารพสทิธิมนุษยชน 
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ ที;มีส่วนเกี;ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน ชมุชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ดังน ี

แนวปฏิบัติ 
3.1 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั;นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี;ยวข้อง

กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
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3.2 ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนษุยชน ภายในธุรกิจของบริษัท และกระตุ้นให้มีการ
ปฏิบัติตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิ มนุษยชนยัง
ครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ ร่วมทุน และคู่ค้า  

3.3 ป ฏิ บั ติ ต่ อบุ ค ล า ก ร ข อ ง บ ริ ษัท ทุก คน โ ด ย เ ส ม อ ภ า ค กัน  ไ ม่ เ ลื อ ก ป ฏิบัติ  ไ ม่ แ บ่ ง แ ย ก  ถิ; น กํ า เ นิ ด  
เชือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื;นใดที;มิได้
เกี;ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 

3.4 ห้ามบุคลากรของบริษัทกระทําการที;ก่อความเดือดร้อน รําคาญ บั;นทอนกําลังใจผู้อื;น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ 
หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที;มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือบุคคลภายนอกที;
เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทงันีรวมถึง การล่วงละเมดิทางเพศ การเกียวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ;ง
ภาพลามกอนาจาร ทงัทางวาจาและการสัมผัส 
ผลการดําเนินงานปี 2563 
ด้วยจํานวนพนักงานทงัหมดของบริษัทฯ 409 คน มีพนักงานต่างด้าว จํานวน 22 คน แบ่งเป็นพม่า 12 คน และ
กัมพูชา 10 คน มีพนักงานที;เป็นเพศทางเลือกจํานวน 13 คน และมีพนักงานที;เป็นผู้ พิการจํานวน 4 คน (ตามอัตรา
กฎหมายกําหนด 100 : 1) และมั;นตรวจตราไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยในปีที;ผ่านไม่มีไม่มีการกระทํา
ที;สร้างความเดือดร้อน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที;จะ
ช่วยเพิ;มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั;งยืนของบริษัทและ
บริษัทย่อยในอนาคต ดังนี 

แนวปฏิบัติ 
4.1 จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื;อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และ 

การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานที;เป็นธรรม 
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ

ฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที;เกี;ยวข้องเพื;อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝัง
ทัศนคติที;ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแก่บุคลากร นอกจากนี บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนา
องค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทํางานที;มีประสิทธิภาพ การกําหนดบทบาทหน้าที;ของ
พนักงานให้ชดัเจน การกําหนดผลตอบแทนที;เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ;มสมรรถนะการ
ทํางานของพนักงาน 

4.3 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สําหรับพนักงานตามที;กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ
นอกเหนือจากที;กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือ
ประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสําหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที;เสียชีวิตของ
พนักงาน ทุนการศึกษาสําหรับบตุรพนักงาน เป็นต้น 

4.4 ดําเนินการให้พนักงานปฏบิัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที;ทํางานที;ดี โดยจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจดัการฝึกอบรม และ
ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที;ดี และดูแลสถานที;ทํางานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี;ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือ 
การกระทําที;ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที;รายงานเรื;องดังกล่าว 

ผลการดําเนินงานปี 2563 
การจ้างงานและค่าตอบแทน 
1. บริษัทฯ มีการจ้างงานและค่าตอบแทนที;ไปตามนโยบายของบริษัทฯ  
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การพัฒนาความรู้ 
1. บริษัทฯ ได้จัดทําแผนการฝึกอบรมประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมแก่พนักงาน ด้วยการอบรม

ภายในแบบ On-the-job training (OJT) เพื;อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน  

2. การทํางานกับเครื;องจักรที;ต้องใช้ความรู้พิเศษ ทางบริษัทฯ ได้จัดหาช่างเทคนิคจากต่างประเทศที;เป็นผู้ผลิต

เครื;องจักรนนัๆ เข้ามาผึกสอนอบรมแก่พนักงานเป็นกรณีพิเศษ 

3. บางส่วนงานที;ต้องมีความรู้พิเศษออกไป ทางบริษัทฯ สนับสนุนการเข้าอบรมตามสถาบันต่างๆเพิ;มเติมด้วย 

แต่เนื;องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 การอบรมสมันา ส่วนใหญ่จึงเป็นแบบ online 

การอําหน่วยความสะดวกในการเดินทาง/สวัสดิการ    
1. บริษัทฯ จัดให้มีรถรับส่งพนักงานด้วยรถตู้ปรับอากาศ ส่วนพนักงานที;ใช้ยานพาหนะของตนเองในการ

เดินทางมาทํางาน ทางบริษัทฯ ยังจัดให้มีค่าเดินทางซึ;งนอกเหนือจากค่าแรงให้ส่วนหนึ;งด้วย 

2. ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพเพื;อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยการเข้ากองทุนขนึอยู่

กับความสมัครใจของพนักงาน และเป็นไปตามข้อบังคับกองทุนในส่วนของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ มีการจ่ายเบียขยันและค่าอาหารแก่พนักงาน โดยเป็นไปตามเงื;อนไขในกฏระเบียบของบริษัทฯ 

4. สินปีมีการจ่ายโบนัส และรางวัลแก่พนักงาน โดยเป็นไปตามเงื;อนไขของบริษัทฯ 

การดูแลสุขภาพ อนามยั ความปลอดภัยของพนังงาน 
1. บริษัทฯ มีการจัดให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจําปีโดยโรงพยาบาลที;มีชื;อเสียงเชื;อถือได้ และ

พนักงานที;ปฏิบัติงานในพืนที;มีความเสี;ยงกับสารเคมี จะได้รับการตรวจพิเศษตามสถาพการทํางานของ

สถานที;นนั 

2. ทางบริษัทฯ จัดให้มีการทําประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่พนักงานทุกคน 

3. บริษัทฯ จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ,ซ้อมอพยพกรณีเกิดการรั;วไหลของสารเคมีเป็น

ประจําทุกปี 

4. ทางบริษัทฯ จดัให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติด และระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายก่อนเริ;มงาน 

5. ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด ทางบริษัทฯ จัดให้มีการแจกหน้ากากอนามัยสําหรับพนักงานทุก

คนโดยตลอด มีการพ่าฆ่าเชือทงัในบริเวณโรงงาน สํานักงาน และรถขนส่งของบริษัทฯ เป็นประจํา และได้มี

การจัดเจลแอลกอฮอล์สําหรับล้างมือไว้ประจุดตา่งๆ อย่างเพียงพอ 

6. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจหาภูมิค้มกันโควิด-19 แก่พนักงานต่างด้าวทุกคน ในช่วงปลายปี 2563 และจัดให้

มีการตรวจแก่พนักงานทังหมด (ไทยและต่างด้าว) เมื;อวันที; 5 มกราคม 2564 ซึ;งผลออกมาพบพนักงานมี

ภูมิจํานวน 5 คน บริษัทฯ จึงได้ส่งตัวพนักงานเข้าตรวจหาเชือโดยละเอยีดกับโรงพยาบาล และกักตัว

พนักงาน 14 วัน และผลตรวจออกมาไม่มีพนักงานติดเชือ 

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที;เกิดขึนในปี 2563 นั;น ทางบริษัทฯ ได้มีการเรียกประชุมผู้บริหาร และพนัง
งานแต่ละแผนกเพื;อแจ้งให้พนักงานรับทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน รับทราบถึงวิธีการป้องกันที;ถูกต้อง การหลีกเลี;ยง
สถานที;เสี;ยงต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบเพิ;มเติมที;ทางบริษัทฯ กําหนดเพื;อป้องกันโรคดังกล่าว อาทิเช่นการเพิ;มมาตรการการ
ควบคุม รถรับส่งสินค้าและรถรับส่งพนักงาน มาตรการดูแลแรงงานไทย และต่างชาต ิ 

ทางบริษัทฯ ยังได้ออกมาตรการหากพบผู้ ติดเชือไว้เพื;อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที;เกิดขึน ทังนีบริษัทฯ 
ไม่มีผู้ติดเชือโควิด-19  
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การพ่นฆ่าเชอืโรคป้องกันสัปดาห์ละ 1 ครัง 

5. ความรับผดิชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 
บริษัทคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าซึ;งเป็นผู้ ที;ซือสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทังผู้บริโภคซึ;งเป็นผู้ ที;ใช้
สินค้าและบริการที;บริษัทผลิต ด้วยราคาที;เหมาะสม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค ดังนี 

แนวปฏิบัติ 

5.1 บริษัทมุ่งมั;นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื;อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื;องบุคลากรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื;อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
ผู้บริโภคอย่างเต็มที;ด้วยราคาที;สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จํากัดสิทธิของผู้บริโภค และมี
เงื;อนไขที;เป็นธรรมสําหรับผู้บริโภค 

5.2 บริษัทจะจัดให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี;ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทที;ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือ
โฆษณาเกินจริง เพื;อให้ลูกค้ามีข้อมูลที;ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ และจะไม่ทําการใดอันเป็นการ
หลอกลวง หรือทําให้หลงเชื;อในคุณภาพสินค้า และบริการของบริษัท 

5.3 บริษัทมุ่งมั;นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท โดยความปลอดภยัของผู้บริโภคนันมี
ความสําคัญยิ;ง บริษัทจะกําหนดให้มีป้ายเตือนภัย และตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์ 
รวมทงัอบรมพนักงานในเรื;องความปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดและต่อเนื;อง 

5.4 บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื;อใช้ในการสื;อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื;องร้องเรียนเกี;ยวกับ
คุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื;อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

5.5 บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที;มิชอบ 
ผลการดําเนินงาน 

1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื;อใช้ในการติดต่อสื;อสารกับลูกค้า, อัพเดทข่าวสาร รวมถึงเปิดรับข้อ

ร้องเรียนต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์  3  ช่องทาง คือ 

1.1 Website: www.shrinkflexthailand.com 
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1.2 Instagram: @shrinkflexthailand  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.3 Facebook: https://www.facebook.com/shrinkflex 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. บริษัทฯ มีการจัดทําระบบ CRP (Customer Relationship Program) เพื;อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า  

ในการจัดทําข้อมูลปีละ 2 ครัง โดยคะแนนเฉลี;ย 80% ขนึไป 
3. เพื;อความโปร่งใสและความปลอดภัยในการที;ลูกค้าจะใช้สินค้าของทางบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการส่งสินค้าของ

ทางบริษัทฯ ไปตรวจสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื;องกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ

บรรจุที;ทําจากพลาสติก ที;บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

4. ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นที;จะเป็นส่วนหนึ;งในการดูแลและให้ความสําคัญกับสิ;งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) เพื;อให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยั;งยืน จึงได้มีนําเสนอฟิล์มหดรัดรูปที;เป็นมิตร

กับสิ;งแวดล้อม ดังนี 

4.1 ฟิล์ม PLA หรือฟิล์มไบโอพลาสติก (Bioplastic Film) ซึ;งเป็นพลาสติกที;ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 

อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  

4.2 ฟิล์ม rPET หรือฟิล์ม PET ที;มีส่วนผลสมจากพลาสติกรีไซเคิล โดยทางบริษัทฯ ได้มีการศึกษาฟิล์ม rPET ที;

มีการผลิตจากเม็ดพลาสติกที;ผ่านกระบวนการรีไซเคิลจากพลาสติกที;ใช้งานแล้ว 30% (post-consumer 

recycle: PCR) 

6. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสงัคม 
บริษัทนําแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที;สร้างประโยชน์ต่อธุรกจิ
ของบริษัทและสังคม ดังนี 

แนวปฏิบัติ 

6.1 สํารวจกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจที;ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี;ยงหรือมีผลกระทบ 
ในทางลบต่อสังคมและสิ;งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื;อลดผลกระทบดังกล่าว 
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รวมทังศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทํางานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื;อสร้าง
โอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ  

6.2 เปิดเผยนวัตกรรมที;ค้นพบในสิ;งที;เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ;งแวดล้อม เพื;อกระตุ้ นให้ธุรกิจและ
ผู้ประกอบการรายอื;นได้ปฏิบัติตาม  

6.3 วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที;ดําเนินการ
ต่อเนื;องอย่างไม่หยุดนิ;ง เพื;อสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื;อความเจริญเติบโตควบคู่กับ
การสร้างผลกําไรของธุรกิจอย่างยั;งยืน  

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ในการพัฒนาและคืนกําไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม โดยบริษัท
ให้ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ;งแวดล้อมทํานุบํารุงศาสนา 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทงัสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชนที;ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที;เข้มแข็งพึ;งพาตนเองได้ ดังนี 

แนวปฏิบัติ 

7.1 บริษัทมุ่งที;จะทําความเข้าใจและสื;อสารกับสังคมเกี;ยวกับการดําเนินงานของบริษัท และความรับผิดชอบของ
บริษัทต่อชุมชน สังคมโดยรวม และสิ;งแวดล้อม โดยจะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที;อาจเปิดเผยได้ รวมทงั บริษัท
จะแจ้งข้อมูลการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัทต่อนักลงทุน ผู้ ถือหุ้ น และผู้ สนใจทั;วไปอย่างทัน
สถานการณ์ 

7.2 บริษัทมุ่งปลูกฝังจิตสํานึกในเรื;องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ;งแวดล้อม ให้เกิดขึนกับบุคลากรของ
บริษัททุกระดับอย่างต่อเนื;อง ให้ความสําคัญในการทําธุรกรรมกับคู่ค้าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 
และสิ;งแวดล้อม ทังนี  บริษัทมุ่งหวังจะเป็นผู้ นําในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื;อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง 

7.3 บริษัทจะคืนกําไรส่วนหนึ;งเพื;อกิจกรรมที;จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ;งแวดล้อมอย่างสมํ;าเสมอ โดย
กิจกรรมที;จะกระทําต้องเป็นกิจกรรมที;เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ;งแวดล้อมได้จริง หาก
เลือกใช้การบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ รับบริจาค เพื;อให้แน่ใจว่านําไปใช้เพื;อการกุศลอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน 

 

โครงการและกิจกรรมเพืAอประโยชน์ต่อสังคมและสิAงแวดล้อม 

บริษัทนอกจากมีนโยบายที;จะพัฒนาและผลิตสินค้าที;มีคุณภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื;องแล้ว บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเพื;อประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื;อง  โดยมี
ตัวอย่างบางส่วนของกิจกรรมดังกล่าวที;บริษัทได้จดัทํา เช่น 

1. กิจกรรมบริจาคหน้ากากอนามัย และ กระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield)  

เดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ  ได้บริจาคหน้ากากอนามัย และ กระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้กับ
สถานพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ 
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2. โครงการผนึกกําลังร่วมปลูกไผ่หนาม อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

เมื;อวันที; 14 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมปลูกไผ่หนามเป็นแนวกันสัตว์ป่าและทําโป่งเทียมเพื;อเป็นแร่ธาตุ
ของสัตว์ป่า ณ หน่วยพิทักษ์อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2 (ผากระดาษ) อาํเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา โดยทาง
คณะผู้บริหารและพนักงานกว่า ÖπÜ คน ร่วมกันปลูกป่าไผ่หนามเพื;อป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพืนที;เขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ เข้ามาบุกรุกพืนที;การเกษตร บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทสายเขาใหญ-่วังนําเขียว และสร้าง
โป่งเทียมเพื;อเป็นแหล่งแร่ธาตุเสริมให้กับสัตว์ป่า โดยการจัดกิจกรรมในครังนีเพื;อปลุกจิตสํานึกให้พนักงานได้
ตระหนักและห่วงใยสิ;งแวดล้อมต่อไป 

      
 

3. โครงการเยี;ยมเยียนมูลนิธิบ้านจริงใจ 

เมื;อวันที; 14 ตุลาคม 2560 บริษัทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเดินทางไปเยี;ยมเยียนและสร้างรอยยิม
ให้กบัน้องๆที;ม ูลนิธิบ้านจริงใจ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมกับมอบทุนสนับสนุนและสิ;งของต่างๆที;จําเป็น 
เพื;อทางมูลนิธิได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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4. โครงการร่วมใจพัฒนาโรงเรียนท่าระพา จังหวัดสระแก้ว 

เมื;อว ันที; 30 สิงหาคม 2557 บริษัทจัดกิจกรรมเพื;อพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนบ้านท่าระพา ตําบลศาลาลําดวน 
จังหวัดสระแก้ว เนื;องจากยังขาดแคลนสื;อประกอบการเรียนการสอนที;จําเป็น และสนามกีฬาเปตอง ทางบริษัทจึง
เล็งเห็นความสําคัญในจุดนี จึงได้จัดกิจกรรมเพื;อพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน สนามกีฬาเปตองใหม่ และปรับปรุงพนืที;
รอบบริเวณโรงเรียนให้กับน้องๆโรงเรียนท่าระพา อีกทังยังร่วมบริจาคสื;อประกอบการเรียนการสอนและอุปกรณ์
เครื;องใช้ที;จําเป็นอื;นๆ 

 
5. โครงการปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวคุ้งกระเบน  

เมื;อวันที; 13 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื;อคืนป่าชายเลนให้กับกุ้ง หอย ปู ปลา ณ อา่ว
คุ้งกระเบน อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 170 คน ลงปลูกป่าชายเลน เพื;อ
อนุรักษ์ฟืนฟูสิ;งแวดล้อมและเรียนรู้การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์  

 
 

8. การจัดทํารายงานด้านสังคมและสิAงแวดล้อม 
บริษัทจะดําเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย  

แนวทางปฏิบัต ิ

บริษัทฯ จะจัดทําและเผยแพร่รายงานด้านสังคมและสิ;งแวดล้อมโดยจะจัดให้มีข้อมูลที;ถูกต้อง และมีเนือหา
ครอบคลุมการดําเนินงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ เช่น สังคม สิ;งแวดล้อม ความปลอดภัย เพื;อเป็นแนวทางหรือ
ประโยชน์ต่อบุคคล สังคมหรือองค์กร  
ผลการดําเนินงาน 
ปี 2563 นีเป็นปีที;บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดทํารายงานความยั;งยืนผ่าน
รายงานประจําปีเป็นปีแรก โดยได้นําเสนอเนือหาและผลการดําเนินที;เกิดขึน เพื;อการเติบโตที;ย ั;งยืน 
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การกาํกบัดูแลกจิการสู่ความยัAงยืน 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั;นที;จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั;งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมภิบาล

ที;แท้จริงมีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนาสภาพแวดล้อมและรักษา
สิ;งแวดล้อมให้ดีขึน เพื;อมุ่งสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “นโยบายการกํากับดูแล
กิจการ” เพื;อส่งเสริมหลักธรรมภิบาลขององค์กร มุ่งเม้นการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื;อสัตย์สจุริต ทงัในส่วนของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงงานทุกระดับ รวมไปถึงผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ;งจะนําองค์กรไปสู่ความ
ยั;งยืนอย่างแท้จริง 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทําคู่มือการกับกิจการ และคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทํางานที;เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และกําหนดให้มีการทบทวนคู่มือทงั Ö ฉบับเป็นประจําทุกปี เพื;อให้เป็นไปตามการบริการธุรกิจ กฏหมาย 
ข้อบังคับที;เกี;ยวข้อง โดยได้มีการเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทหมวดการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที;ดี
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลีกทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย โดยบริษัทได้มีการปฎิบตัิตามหลักการกํากับกิจการดูแลกิจการที;ดี ครอบคลุมเนือหาทงั 5 หมวด ได้แก่ หมวด
สิทธิของผู้ ที;หุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทังนีเนื;องด้วยบริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ได้มีการ 
 
หมวดทีA 1  สทิธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
บริษัทให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความสําคัญกับ
แนวทางปฏิบัติที;ดีสําหรับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นในเรื;องต่างๆ อาทิเช่น คุณภาพของรายงานการประชุม บทบาทและการ
เข้าประชุมของประธานและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจัดทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื;อให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบผลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน น ับจากวันประชุม ทงันีบริษัท ได้เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที; Öê ตุลาคมที;ผ่านมา ทําให้ปี 2564 และบริษัทได้ดําเนินการในหมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้น
ดังนี  
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 บริษัทได้ให้สิทธิอื;นแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง 

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี 

1.3 ในการเสนอวาระค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามีการนําเสนอนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ ในการให้

ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการแต่ละตําแหน่ง 

1.4 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการเป็น

รายบุคคล 

1.5 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้

ถือหุ้น 

1.6 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคําถามเกี;ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น

ได้ 

GOVERNANCE G 
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1.7 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ;งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วม

ประชุมผู้ ถือหุ้น 

1.8 บริษัทได้กําหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็น    เรื;อง ๆ อย่างชัดเจน 

1.9 วาระพิจารณาแต่งตงักรรมการ มีการระบุชื;อพร้อมประวัติกรรมการที;ต้องการเสนอแต่งตงัให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

1.10 วาระแต่งตงัผู้สอบบัญชี มีการระบุชื;อผู้สอบบัญชี บริษัทที;สังกัด ประวัติหรือข้อมูลที;จะช่วยให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทงัค่าบริการไว้ครบถ้วนชัดเจน 

1.11 ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จํานวนเงินปันผลที;เสนอจ่าย พร้อมทัง
เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1.12  ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที;เสนอ 
1.13  ในหนังสือนัดประชมุ มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที;เสนอ 

1.14   มีการบันทึกเกี;ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

1.15  มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและบันทึกคําถามคําตอบไว้ 

1.16  ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีการบันทึกมติที;ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทังคะแนนเสียงที; เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระ ที;ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

1.17 ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกรายชื;อกรรมการที;เข้าร่วมประชุมไว้ 
1.18   บริษัทได้เปิดเผยมติที;ประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ ถือหุ้น 
1.19   ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น 
1.20  ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร/กรรมการผู้จดัการ(ผู้บริหารสูงสุด) ของบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจําปี

ผู้ถือหุ้น 
1.21  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น 
1.22  ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้น 
1.23  ประธานคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้น 
1.24  บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที;ที;ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปได้ง่าย 
1.25  มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท 
1.26  มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท 
1.27  คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที;ออกแล้วของบริษัท 
1.28  บริษัทมีส ัดส่วนของหุ้น free float 29.98% ณ วันที; 26 ตุลาคม 2563 

 
หมวดทีA 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
ผลการดําเนินงาน 

2.1 บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ;งหุ้นต่อหนึ;งเสียง 
2.2 บริษัทมีกระบวนการ/ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตงักรรมการผ่านทางไปรษณีย์ และ

จดหมายอเล็กทรอนิก  
2.3 บริษัทมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท

ทราบ 
2.4 การทํารายการที;เกี;ยวโยงกันมกีารเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ก่อนการทํารายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ก่อนที;จะ
ทํารายการ 

2.5 บริษัทได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทําอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า 
โดยมีการพิจารณาอย่างเป็นกลางตามราคาตลาด  
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2.6 บริษัทมีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที;มีการทํารายการระหว่างกันในลักษณะที;อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
โดยเทียบกับรายได้รวมและรายจ่ายรวม ซึ;งพิจารณาระดับของการทํารายการ ว่าจะเป็นรายได้หรือร่ายจ่าย ซึ;ง
น้อยกว่าร้อยละ 25 

2.7 บริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที;ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุม 

2.8 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการระบุถึงเอกสาร/หลักฐานที;ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน 
2.9 บริษัทมีการกําหนดเงื;อนไขซึ;งทําให้ยากต่อการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น 
2.10 บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 21 วัน 
2.11 บริษัทได้นําเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 
2.12 บริษัทมีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ 

 
หมวดทีA 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย The Role of Stakeholders 
ผลการดําเนินงาน 

3.1 èบริษัทได้จัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม 

3.2 คณะกรรมการมีการกําหนดโยบายและแนวปฏิบัติเกี;ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที;ทํางาน 

รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตหุรือ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทํางาน โดยในปี 2563 

เกิดอุบัติเหตุรวม 3 ครัง จากสาเหตุวัตถุหรือสิ;งของหนีบหรือดึง 2 ครัง และวัตถุหรือสิ;งของตัด บาด ทิ;ม แทง 1 

ครัง 

3.3 คณะกรรมการมีการกําหนดโยบายและแนวปฏิบัติเกี;ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ซึ;งกําหนดไว้

ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และมีการอบรมชแีจ้งในวันปฐมนิเทศพนักงาน ส่วนสวัสดิการอื;น ๆ เช่น โบนัส

ประจําปี หรือค่าตอบแทนแบบไม่ประจําปี จะมีการประกาศให้ทราบในปีนัน ๆ ตามเป้าหมายของบริษัท 

3.4 คณะกรรมการได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลยีงชีพสําหรับพนักงาน 

3.5 คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี;ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และ

เปิดเผยตัวเลขจํานวนชั;วโมงเฉลี;ยของการฝึกอบรมของพนักงานอย่างน้อย 6 ชั;วโมงต่อปี 

3.6 คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายที;จะไม่เกี;ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3.7 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี;ยวกับลูกค้าไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) 

และการกํากับการดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทอย่างชัดเจน 

3.8 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี;ยวกับคู่แข่งไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) 

ของบริษัทอย่างชัดเจน 

3.9 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี;ยวกับคู่ค้า โดยเฉพาะเรื;องการคัดเลือกคู่ค้าไว้ในจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทอย่างชัดเจน 

3.10  คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี;ยวกับเจ้าหนี โดยเฉพาะเรื;องเงื;อนไขคําประกัน การบริหาร

เงินทุน และกรณีที;เกิดการผิดนัดชําระหนี ไว้ในสัญญาคู่ค้าอย่างชัดเจน 

3.11  คณะกรรมการมกีารกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิกี;ยวกบัการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธิ∫

ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทอย่างชัดเจน 

3.12  คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายเกี;ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั;นและห้ามจ่ายสินบนเพื;อ

ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด 

3.13  บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี;ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั;น ซึ;งเป็นไปตามการกํากับการดูแลกิจการ 

(Corporate Governance) ของบริษัทอย่างชัดเจน โดยได้มีการประกาศใช้นโยบายและการแจ้งแก่พนักงาน
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พร้อมทงัการติดประกาศใช้นโยบายและชีแจ้งแก่พนักงาน พร้อมทงัติดประกาศช่องทางการแจ้งข้อมูลทุจริต

ให้แก่พนักงานได้รับทราบ 

3.14  บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติเกี;ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื;อป้องกันและติดตามความเสี;ยงจากการ

ทุจริตคอร์รัปชั;นการกํากับการดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทอย่างชัดเจน  

3.15   คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี;ยวกับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้

ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และการกํากับการดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของ

บริษัทอย่างชัดเจน 

3.16   คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที;เกี;ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนตามที;ได้

แสดงรายละเอียดในความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.17   คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ;งแวดล้อมซึ;งปรากฏในการกํากับการ
ดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัท  

3.18   คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพปรากฏในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 

Conduct) ของบริษัทอย่างชัดเจน 

3.19   คณะกรรมการได้จ ัดให้มีช่องทางที;ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื;องที;อาจเป็นปัญหากับ

คณะกรรมการได้โดยตรงปรากฏในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด 

3.20   บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื;องที;พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทําผิด 

3.21   บริษัทได้กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทําผิดปรากฏใน

นโยบายการธุจริตคอร์รัปชั;น 

3.22   บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสําหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที;ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลใน

การติดต่ออย่างชัดเจน 

3.23   บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที;สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัททงัในระยะสนัและระยะยาว 

 
หมวดทีA 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส Disclosure and Transparency 
ผลการดําเนินงาน 

4.1 มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้น 

4.2 โครงสร้างผู้ ถือหุ้นที;เปิดเผยแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นที;แท้จริงของบริษัทได้อย่างชัดเจน 

4.3 มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทงัทางตรงและทางอ้อม 

4.4 มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหารทงัทางตรงและทางอ้อมไว้ 

4.5 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที;ดโีดยได้ปฎิบัติตามทุก
ประการ 

4.6 บริษัทได้มีการวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective/Long Term Goal) ไว้ใน
รายงานประจําปี 

4.7 มีการเปิดเผยฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
4.8 ตัวชวีัดผลการดําเนินงานของบริษัทที;ไม่ใช่การเงิน 
4.9 มีการเปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกจิและภาวการณ์แข่งขัน 
4.10  มีการเปิดเผยความเสี;ยงหลัก (Key Risks) ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
4.11  มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
4.12  มีการเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing ) 
4.13  มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการ 
4.14  มีการเปิดเผยการระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
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4.15  มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
4.16  มีการเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
4.17  มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล 
4.18  มีการเปิดเผยการเปิดเผยข้อมูลจํานวนครังของการประชุมคณะกรรมการ 
4.19  มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน 
4.20  การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที;ผ่านมา 
4.21  บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน 
4.22  บริษัทมีการกําหนดนโยบายการรายงานให้ที;ประชุมทราบถึงการซอื-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของ

กรรมการทราบ 
4.23  บริษัทมีการกําหนดนโยบายเกี;ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
4.24  บริษัทกําหนดและเปิดเผยไว้ถึงนโยบายที;ว่า การทํารายการระหว่างกันที;สําคัญต้องได้รับการพิจารณาและ

อนุมัติจากคณะกรรมการ 
4.25  บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที;มคีวามเป็นอิสระและมคีวามน่าเชื;อถือ 
4.26  บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีที;จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี  หรือบริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี 
4.27  บริษัทเปิดเผยค่าบริการอื;น ๆ ที;จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี 
4.28  งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยมีเงื;อนไขจากผู้สอบบัญชี 
4.29  บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจําปีภายใน 120 วัน นับตงัแต่สนิสุดรอบปีบัญชี  
4.30 บริษัทได้จัดให้มีการสื;อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที;หลากหลายดังนี รายงานประจําปี รายงานผลการ

ดําเนินงานรายไตรมาส เว็บไซต์ของบริษัท การพบปะกับนักวิเคราะห์ การแถลงข่าวต่อสื;อมวลชน / การจัดทํา
จดหมายข่าวที;นําเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท 

4.31  ในปีที;ผ่านมาบริษัทมีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทงัรายไตรมาส และรายปีตรงตามกําหนดเวลา 
4.32  บริษัทมีเว็บไซต์ที;นําเสนอข้อมูลที;ทันเหตุการณ์เกี;ยวกับบริษัทในเรื;องเหล่านี ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

งบการเงินของบริษัท เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โครงสร้างองค์กร 
ข้อมูลเกี;ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 

4.33  ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท รายงานประจําปีที;สามารถดาวน์โหลดได้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้นที;สามารถดาวน์โหลดได้ 

4.34  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที;สามารถดาวน์โหลดได้ โดยได้จัดทําเว็บไซต์ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4.35  บริษัทมีการจัดตงัหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือระบุบุคคลและช่องทางที;นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเกี;ยวกับบริษัทได้โดยสะดวก 
 
หมวดทีA 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Board Responsibilities 
ผลการดําเนินงาน 

5.1 คณะกรรมการมีการจัดทํานโยบายกํากับดูแลกิจการเป็นของตนเองปรากฏในการกํากับการดูแลกิจการ 
(Corporate Governance) ของบริษัท 

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี หรือเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏในการกํากับการดูแล
กิจการ (Corporate Governance) ของบริษัท 

5.3 บริษัทได้กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสําหรับ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทปรากฏในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท 

5.4 บริษัทได้กําหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณ 
รวมถึงติดตามการปฏิบัติดังกล่าว โดยได้มีการนําเสนอในที;ประชุม ประกาศหน้าเว็บไซด์ และแจ้งให้ผู้ มีส่วนได้
เสียทราบ 
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5.5 คณะกรรมการมีการกําหนดวิสัยทัศน์/ภารกิจของบริษัทอย่างชัดเจน 
5.6 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที;ผ่านมา 
5.7 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิ
5.8 คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที;กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่ง

กรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
5.9 คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที;กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่ง

กรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ง ไว้ในนโยบายกํากบัดูแลกิจการของบริษัท 
5.10  คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการที;บริษัทอื;นของกรรมการผู้จ ัดการ 
5.11  คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปี   ในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี 
5.12  มีการเปิดเผยจํานวนครังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีนนั 

5.13  มีการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

5.14  มีการทํารายการระหว่างกัน 

5.15  มีการพิจารณาเสนอแต่งตงัผู้สอบบัญชี 

5.16  มีการสอบทานรายงานทางการเงิน 

5.17  มีการดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย 

5.18  มีข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดําเนินการในด้านต่าง ๆ โดยรวม 

5.19  คณะกรรมการได้กําหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board 

Diversity) เช่น ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี;ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังที;ปรากฏในการกํากับการดูแล

กิจการ (Corporate Governance) ของบริษัท 

5.20  คณะกรรมการได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ดังที;ปรากฏในการกํากับการดูแลกิจการ 

(Corporate Governance) ของบริษัท 

5.21  คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการแต่งตงักรรมการใหม่ดังที;ปรากฏในการกํากับการดูแลกิจการ 

(Corporate Governance) ของบริษัท 

5.22  คณะกรรมการได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ดังที;ปรากฏในการกํากับการดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) ของบริษัท 

5.23  คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื;อง 

5.24  กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมในหลักสูตรที;เกี;ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที;กรรมการ 

5.25  คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที;เป็นการเพิ;มพูนความรู้ใน

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื;อง 

5.26  ในปีที;ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครัง  

5.27  ในปีที;ผ่านมา กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบองค์ประชุมทุกครัง 

5.28  บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี;ยวกับจํานวนองค์ประชุมขนัตํ;า ณ ขณะที;คณะกรรมการจะลงมติในที;ประชุม

คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยูไ่ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทงัหมด 

5.29  คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี 

5.30  กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทงัปี 

5.31  คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 

5 วันทําการ 

5.32  ในปีที;ผ่านมากรรมการที;ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง 

5.33  คณะกรรมการได้จัดทํานโยบายบริหารความเสี;ยง 

5.34  คณะกรรมการได้จดัให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี;ยง 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  84

5.35  คณะกรรมการได้พิจารณาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี;ยงของบริษัทและเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปี 

5.36  คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานถึงความคิดเห็นที;มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบ

บริหารความเสี;ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจําปี 

5.37  คณะกรรมการได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี;ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัท 

5.38  คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายเกี;ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

5.39  คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที;ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ไว้ชัดเจน 

5.40  บริษัทได้เปิดเผยถึงเรื;องที;เป็นอํานาจอนุมตัิของคณะกรรมการ  

5.41  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจําปี ของทงัคณะ 

5.42  คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทงัคณะ 

5.43  คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมินผลงานคณะกรรมการทงัคณะ 

5.44  คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล 

5.45  คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล 

5.46  คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การประเมิน ผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล 

5.47  คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

5.48  คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลงานประจําปีของผู้บริหารสงูสุด (CEO) ขององค์กร 

โดยมีผลการประเมินดังนี 
 

1. ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั Lงคณะ ประจําปี fghi 
คะแนนเฉลี/ย อยู่ในระดับที/ 3.96  คะแนน จากคะแนนเต็ม 4  
หัวข้อประเมิน คะแนน 

(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 4 

 (2)   บทบาท หน้าที\ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3.90 

        (3)   การประชุมของคณะกรรมการ 3.89 

        (4)   การปฏิบัติหน้าที\ของคณะกรรมการ 4 

        (5)   ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  4 

        (6)   การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 4 

        (7)   ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ\มเติมจากการประเมินผล - 
2. ผลการประเมินตนเองของกรรมการรายคณะ ประจําปี fghi 

คะแนนเฉลี/ย อยู่ในระดับที/ 3.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4  
หัวข้อประเมิน คะแนน 

(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื\องดังต่อไปนี ;มีความเหมาะสม 4 

(2) การประชุมคณะกรรมการได้ดําเนินการในเรื\องดังต่อไปนี ; เพื\อให้คณะกรรมการ ปฏิบัติ หน้าที\
ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.92 

(3) บทบาท หน้าที\ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสําคัญ ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื\องต่อไปนี ;อย่างเพียงพอ 

4 

(4) เรื\องอื\นๆ เช่น  
(4.1) ความสมัพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เช่น    

       คณะกรรมการไม่แทรกแซงการปฎิบัติหน้าที\ของฝ่ายจัดการ  
(4.2) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร 

4 

(5) ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ\มเติมจากการประเมินผล - 
3. ผลการประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประจําปี fghi 
 3.1 คณะกรรมการบริหาร 
 คะแนนเฉลี/ย อยู่ในระดับที/ 3.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 
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หัวข้อประเมิน คะแนน 

(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 4 

(2) การประชุมของคณะกรรมการ 3.92 

(3) บทบาท หน้าที\ และความรับผิดชอบของกรรมการ 4 

(4) ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ\มเติมจากการประเมินผล - 
 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คะแนนเฉลี/ย อยู่ในระดับที/ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4  

หัวข้อประเมิน คะแนน 

(1) การสอบทานรายงานทางการเงิน/การดําเนินการตามกฎหมาย และ ระบบที\เกี\ยวข้อง 4 

(2) พิจารณารายการเกี\ยวโยงและรายการที\มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ ์ 4 

(3) ให้ความเห็นในการแต่งตั ;ง ถอดถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงเสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

4 

(4) ดําเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีกระบวนการด าเนินการรับเรื\องร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม 4 

(5) ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ\มเติมจากการประเมินผล - 
 3.1 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
 คะแนนเฉลี/ย อยู่ในระดับที/ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4  

หัวข้อประเมิน คะแนน 

(1) กําหนดคุณสมบัติกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที\ต้องการสรรหาสอดคล้องกับกฎระเบียบและ
ลักษณะธุรกิจ  

4 

(2) กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนที\เป็นธรรม 4 

(3) จัดให้มีโครงการสําหรับพัฒนาและสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan) 4 

(4) วางแผนการอบรมและพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื\อง 4 

(5) ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ\มเติมจากการประเมินผล - 
4. การประเมินตนเองของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล  

       คะแนนเฉลี/ย อยู่ในระดับที/ 3.96  คะแนน จากคะแนนเต็ม 4  
 

หัวข้อประเมิน คะแนน 

(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 4 

(2) การประชุมของคณะกรรมการ 3.88 

(3) บทบาท หน้าที\ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  4 

(4) ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ\มเติมจากการประเมินผล - 
5. แบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที/บริหาร (CEO) 

       คะแนนเฉลี/ย อยู่ในระดับที/ 3.85  คะแนน จากคะแนนเต็ม 4  
 

หัวข้อประเมิน คะแนน 

(1)  ความคืบหน้าของแผนงาน 4 

    เป้าหมาย  : KPI ยอดขาย  

    ผลงาน      :  เป็นไปตามเเป้าหมาย  

(2) การวัดผลการปฎิบัติงาน  3.69  
(3) การพัฒนา CEO   

3.1 จุดแข็งที\สําคัญที\ CEO ควรรักษาไว้มีอะไรบ้าง ปฏิบัติตาม CG ของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด 

3.2 ประเด็นที\ CEO ควรได้รับการพัฒนามากขึ ;นในปีถัดไปมีอะไรบ้าง ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
องค์กร 

(4) ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ\มเติมจากการประเมินผล - 

 
 

5.49 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 

5.50  คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  86

5.51  คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทงัระยะสนัและระยะยาว รวมถึงตาม ผลการ

ปฏิบัติงานของ CEO ดังที;ปรากฏในการกํากับการดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัท 

5.52  คณะกรรมการได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที;ไม่เป็นผู้บริหาร 

5.53  คณะกรรมการมีการแต่งตังผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท 

5.54  เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที;เกี;ยวข้องกับการปฏิบัตหิน้าที;ของเลขานุการบริษัทในหลักสูตร 

Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัสูตร 

Board Reporting Program (BRP)  

5.55  ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ 

5.56  คณะกรรมการได้กําหนดและเปิดเผยบทบาท หน้าที;ของประธานกรรมการตามที;ได้ระบุไว้ในกฎบัตรประธาน

กรรมการอิสระ 

5.57  การแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.58   คณะกรรมการมีการแต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.59   มีการกําหนดหน้าที;ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนกฎบัตรกรรมการอิสระ 

5.60  มีการเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ให้เป็นที;ทราบ 

5.61  สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอสิระทังหมด 

5.62  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง 

5.63  มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนในรายงานประจําปี 

5.64  คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที;จบการศึกษาด้านบัญชี 

5.65  คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที;ในการเสนอแต่งตงัและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก 

5.66  คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที;ในการเสนอแต่งตงั โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน 

5.67  การจัดตงัคณะกรรมการค่าตอบแทน 

5.68  คณะกรรมการมีการจัดตงัคณะกรรมการค่าตอบแทน 

5.69  มีการกําหนดหน้าที;และความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน 

5.70  ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน 

5.71  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง 

5.72  การเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการกําหนดค่าตอบแทนแต่ละคนใน

รายงานประจําปี 

5.73  การจัดตงัคณะกรรมการสรรหา 

5.74  บริษัทมีการจัดตงัคณะกรรมการสรรหา 

5.75  มีการกําหนดหน้าที;และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาไว้อย่างชัดเจน 

5.76  คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอสิระ 1 ท่าน และดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา 

5.77  คณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง 

5.78  มีการเปิดเผยจํานวนครังของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหา 

5.79  คณะกรรมการมีการจัดตัง Risk Management Committee  

5.80  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ท่าน 

5.81  คณะกรรมการมีกรรมการอสิระที;เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 ท่าน 

5.82  คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที;ไม่เป็นผู้บริหารเป็นจํานวน 5 ท่าน 

5.83  คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที;เป็นกรรมการอิสระเป็นจํานวน 3 ท่าน 

5.84  บริษัทมีการกําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการและเปิดเผยไว้ให้เป็นที;ทราบ 
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5.85  กรรมการอิสระมีความเป็นอสิระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5.86   คณะกรรมการมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงาน

ประจําปี 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชริงเฟล็กซ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการที;
มีความเป็นอิสระ จํานวน 3 ท่าน ซึ;งเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ  มีประสบการณ์และคุณสมบัติครบถ้วนตามที;คณะกรรมการกํากบั
ตลาดทุนกําหนด โดยมี ดร. ศันธยา กิตติโกวิท เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ และ นายสุธีร์ สธน
สถาพร เป็นกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติงานภายใต้ ขอบเขต หน้าที; และ ความรับผิดชอบที;
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมอย่างสมํ;าเสมอรวม 5 
ครัง  และมีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 1 ครัง ซึ;งสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื;องต่างๆ ที;เกี;ยวข้อง ซึ;งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร  ผู้
ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบัญชีของบริษัท  โดยได้ประชุมหารือร่วมกันแสดงความเห็น และ ให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ
ตามที;พึงจะเป็น ซึ;งสรุปสาระสําคัญได้ดังนี  
• การสอบทานงบการเงิน  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2563 พร้อมทงังบการเงินรวม ร่วมกับ
ผู้สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร การสอบทานมุ่งเน้นรายการบัญชีที;สําคัญ รายการที;มีการเปลี;ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ 
เพื;อให้มั;นใจว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทําขึนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี มกีารเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
เชื;อถือได้ เหมาะสม ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลอื;นๆ ที;ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน  
• การสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที;มีมาตรฐานวิชาชีพ
เป็นที;ยอมรับ และสามารถดําเนินการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทงัไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท มี
ความเป็นอิสระในการรายงานข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที;เกิดขึนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ;งจะช่วยให้การกํากับดูแล
กิจการ และ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี;ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ;งขึน โดยพิจารณาคัดเลือก 
บริษัท เอ็มเอ คอนซัลติง จํากัด  เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการสอบทานประเมินผลระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี;ยง ให้อยู่ในระดับที;ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี;ยงมีความเหมาะสมเพียงพอ  รวมทงัให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจําปี รายงานผลการ
ตรวจสอบ และติดตามการปรับปรุงการปฎิบัติงานตามที;ผ ู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ พร้อมกับให้ข้อสังเกตเพื;อเป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
• การปฎิบัตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ การกํากับ
ดูแลการปฎิบัติตามกฎหมายที;เกี;ยวข้อง รวมทงัระเบียบและนโยบายต่างๆ  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที;ประกาศใช้ 
รวมทงักฎหมายที;เกี;ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื;อให้มั;นใจวา่บริษัทถือปฎิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที;
เกี;ยวข้อง ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ถือปฎิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดที;เกี;ยวข้องอย่างถูกต้องแล้ว  
• การกําก ับดูแลรายการที;อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที;เกี;ยวข้องกัน เพื;อให้มั;นใจว่า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล  เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ;งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวได้ดําเนินการตามเงื;อนไขการทําธุรกิจ
ตามปกติ รวมทงัมกีารเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ และได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารเพื;อใช้เป็นแนวทาง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน  
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• การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฎิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดย
ได้ข้อเสนอแนะที;เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ;งฝ่ายบริหารได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม  
• การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตงัผู้สอบบัญชี  
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันผู้สอบบัญชี ซึ;งไม่พบประเด็นสําคัญเกี;ยวกับรายงานทางการเงิน และ
ผู้สอบบัญชีได้ปฎิบัติงาน การตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงพิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื;อเสนอที;ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมตัิแต่งตงัผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 โดยเสนอผู้สอบบญัชีจาก 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสินสุด ณ วันที; 31 ธันวาคม 2564 ต่ออกี
วาระหนึ;ง โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชคีนใดคนหนึ;ง ได้แก่ นายธนะวฒุิ พบิลูย์สวสัดิ∫ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที;   6699 
และ/หรีอ นางสาวเตชินี  พรเพญ็พบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที; 10769  และ/หรือ นางสาวพจนรัตน์   ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที;  9012 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา  แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที;  10142  เป็นผู้ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เนื;องจากการปฎิบัติงานที;ผ่านมาของสํานักงานสอบบัญชีดังกล่าว
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานตรงต่อ
เวลาโดยสมํ;าเสมอ  
 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที;สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
กําหนด ทงันี สํานักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้องต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เกี;ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2563 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที;เพียงพอ เหมาะสม รวมทงัมีกระบวนการที;ช่วยให้มั;นใจว่าการปฎิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที;
เกี;ยวข้อง ตลอดจนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงนิของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื;อถือได้  
 

วันที; 22 กุมภาพันธ์ 2564 
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
  

         ดร. ศันธยา กิตติโกวิท 
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การควบคุมภายใน 
 
1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกีWยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั CงทีH 1/2564 เมืHอวันทีH 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการบริษัททุก
ท่านเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1) กรรมการอิสระ ซึHงเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจํานวน 3 ท่าน และ 2) 
กรรมการบริษัท จํานวน 4 ท่าน โดยอ้างอิงแบบประเมินของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีHมี 5 
ส่วน 17 หลักการ โดยการประเมินการควบคุมภายในทั Cง 5  ส่วน คือ  การควบคุมภายในองค์กร  การประเมินความเสีHยง
การควบคุมการปฏิบตัิงานระบบสารสนเทศและการสืHอสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยู่ในระดับเหมาะสมเพียงพอ สรุปในแต่ละหัวข้อได้ดังนี C 

 
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทมีการจัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการทีHดี ซึHงกําหนดแนวปฏิบัติในเรืH องดังกล่าวไว้ชัดเจน และได้ 
ประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท และได้มีการจัดทําคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ( ode of onduct) 
เพืHอเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าทีHของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบทกําหนดโทษกรณีกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานปฏิบัติตนในลักษณะทีHก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสม 

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันทีH 31 ธันวาคม 2563 มีทั Cงหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 
ท่าน โดย 3 ท่าน ทําหน้าทีHกรรมการตรวจสอบ ทั Cงนี Cกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและความ
น่าเชืHอถือและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าทีHอย่างแท้จริง รวมถึงมีคุณสมบตัิทีHเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีHเกีHยวข้องของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษัทมีการกําหนดบทบาทหน้าทีHเรืHองการกํากับดูแลและติดตามเรืHองการควบคุมภายในอย่างชัดเจนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีการกําหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ) มีการ
จัดทําแผนการตรวจสอบ และตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจําปีและมีสรุปผลการตรวจสอบ รวมถึงมีการ
รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานภายในบริษัทเป็นประจําอย่างต่อเนืHอง 

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรทีHเหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีHเกีHยวข้องของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการทีHดี  โดยโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในทีHมีความรู้ความสามารถ เพืHอทําการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพืHอเป็นการกระตุ้นพนักงาน รวมถึงนํารายงานผลการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบภายในมาร่วมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีเพืHอสร้างแรงจูงในและให้รางวัลอย่างเหมาะสม (การ
ปรับเงินเดือน และโบนัสประจําปี) ทั Cงนี C การประเมินผลการปฏิบัติงานแต่ละครั Cง พนักงานผู้ถูกประเมินลงนามรับทราบ
เสมอ 

บริษัทมีการกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสม
กับขอบเขตหน้าทีHความรับผิดชอบ รวมถึงมีการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของจํานวนพนักงาน โดยมีการจัดทํา
แผนอัตรากําลังคนประจําปีไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท 
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การประเมินความเสีWยง (Risk Assessment) 

บริษัทมีการจัดตั CงคณะทํางานบริหารความเสีHยงและจัดทําแผนการบริหารความเสีHยง รวมทั CงมีการสืHอสาร
นโยบายการบริหารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ บริษัทมีการประเมินความเสีHยงทุกประเภท รวมถึงวิเคราะห์ความ
เสีHยง ประเมินผลกระทบ โอกาสเกิด และกําหนดแผนจัดการความเสีHยง มีการนําปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ วัฒนธรรม 
ภัยธรรมชาติ และการแข่งขัน มาใช้ในการประเมินความเสีHยงทีHอาจเกิดขึ Cนกับองค์กร รวมถึงกําหนดแนวทางทีHเหมาะสมใน
การแก้ไขหรือลดผลกระทบจากปัจจัยเสีHยงดังกล่าว โดยจัดทําเป็นรายงานการบริหารความเสีHยงนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา บริษัทมีการจัดทํานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัHน และมีการประเมินโอกาสเกิดทุจริตโดยใช้ข้อมูลจาก
รายงานผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในประกอบการพิจารณา บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และ
ทบทวนเป้าหมายอย่างรอบคอบ ซึHงเป้าหมายมีความสมเหตุสมผลและไม่สง่เสริมให้เกิดการแรงจูงใจในการกระทําการ
ทจุริต และการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงาน บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างชัดเจน 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริตจากข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุม
ภายใน ทีHจะรายงานถึงจุดบกพร่องทีHตรวจพบ ซึHงอาจก่อให้เกิดโอกาสในการทุจริตในการดําเนินงานได้ รวมถึงพิจารณา
แนวทางการป้องกันและแก้ไขในทีHประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํHาเสมอ 
บริษัทมีการประเมินการเปลีHยนแปลงผู้ นําองค์กร ทีHอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และกําหนดมาตรการตอบสนอง
อย่างเพียงพอแล้ว เช่นมีการกําหนดให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้บริหารทีHสําคัญ ให้กับผู้ช่วย รวมทั Cงมีการจัดทํา
รายละเอียดงานทีHสําคัญเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 
 
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและมีการพบปะกันระหว่างผู้ บริหารและพนักงานอย่างสมํHาเสมอ 
รวมถึงมีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในทีHเป็นผู้ เชีHยวชาญจาก
ภายนอก เพืHอให้ระบบงานภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และมีการ
จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพืHอเพิHมพูนความรู้ ความสามารถ ให้สามารถรองรับลักษณะของงานทีHมีความซับซ้อนมากขึ Cน
ในอนาคต 
บริษัทมีการจัดทํานโยบายการเงินและคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน นโยบายการจัดซื Cอ-จัดจ้าง และมีการกําหนด
คู่มืออํานาจดําเนินการทีHมีการกําหนดลําดับชั Cนการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม บริษัทกําหนดให้
มีการควบคุมภายในทั Cงแบบป้องกัน โดยมีการแบง่แยกหน้าทีHผู้อนุมัติรายการ ผู้บันทึกบัญชี และผู้ควบคุมสินทรัพย์ และมี
กระบวนการติดตามประเมินผลของการควบคุมภายในอย่างสมํHาเสมอ มีการใช้เทคโนโลย ีSAP B-1 เข้ามาช่วยในการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีและการเงิน และมีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบดังกล่าวโดยพิจารณาจากหน้าทีHความ
รับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง เพืHอป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลทีHไม่เกีHยวข้อง กําหนด user name และ password 
ในเครืHองคอมพิวเตอร์สํานักงาน รวมถึงมีการกําหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรและสืHอสารให้พนักงานลงนามรับทราบ 

บริษัทมีหน่วยงานทีHทําหน้าทีHดูแลระบบเครือข่าย เครืHองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ โดยหน่วยงานดังกล่าว
ประกอบด้วยพนักงานผู้มีความรู้ ความเชีHยวชาญในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี และมีการกําหนดนโยบายด้าน
ความมัHนคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพืHอใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน บริษัทมีการจัดทําสัญญาจ้างผู้ให้
บริการภายนอกในการดูแลบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในบางส่วนและได้จัดทําแผนบํารุงรักษาอุปกรณ์ IT 
ทั Cงหมดเป็น Action plan 

บริษัทมีการจัดทํานโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกันไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนโยบายดังกล่าว มี
สาระสําคัญเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คําสัHง หรือข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึHงคณะกรรมการ
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ตรวจสอบกํากับดูแลและติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายทีHกําหนดไว้ผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
สมํHาเสมอ ในการทํารายการระหว่างกันหรือรายการทีHอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ บริษัท (โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ) จะดําเนินการติดตามให้มีการทํารายการเสมือนหนึHงกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดย
คํานึงถึงความจําเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทํารายการ และคํานงึถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ รวมทั CงมีการทบทวนทันทีทีHมีข้อผิดพลาดเกิดขึ Cน และมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
ระบบสารสนเทศและการสืWอสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศทีHมีคุณภาพ มกีารกําหนดข้อมูลทีHต้องการใช้ในการบริหารทีHมีคุณภาพ และเป็น
ข้อมูลทีHมีการสอบทานความถูกต้องแล้ว มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีHมีความจําเป็นและเพียงพอสําหรับการพิจารณาและ
ตัดสินใจในเรืHองต่างๆ ได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการพิจารณาถึงต้นทุนและประโยชน์ทีHจะได้รับ 

บริษัทได้กําหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าหลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชมุ
คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น และดําเนินการอืHนๆ ตามทีHกฎหมายกําหนด ทั Cงนี C ในการจัดทํารายงาน เอกสารและข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายงานทีHเกีHยวข้องจัดทําข้อมูลดังกล่าว และในกรณีทีH
จําเป็นต้องอาศัยความเชีHยวชาญและคําแนะนําจากผู้ เชีHยวชาญเฉพาะทาง บริษัทจะมีการสรรหาและแต่งตั Cงผู้เชีHยวชาญ
จากภายนอก เช่น ทีHปรึกษาทางกฎหมาย ทีHปรึกษาทางบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ให้ดําเนินการศึกษาและ
จัดทําข้อมลูเอกสารต่างๆ เพืHอประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัทและฝ่ายงานทีHเกีHยวข้องได้มีการจัดทําและส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ทีH
เกีHยวข้อง เพืHอส่งให้ผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนการประชุมจริงเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน
ระยะเวลาขั CนตํHาตามทีHกฎหมายกําหนด บริษัทมีการจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการทีHมีรายละเอียดเพียงพอทีHจะ
ใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังได้ บริษัทมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานจัดทําและจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เช่น จ ัดเก็บใน
แฟ้มแยกตามประเภทเอกสาร หรือการจัดทําทะเบียนคุมเอกสาร เป็นต้น 

บริษัทใช้วิธีการติดประกาศเพืHอชี CแจงนโยบายและการเปลีHยนแปลงภายในองค์กรให้พนักงาน รับทราบ และยังมี
ช่องทางการสืHอสารภายในองค์กรโดยการใช้อีเมลล์ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง พนักงานและผู้บริหาร บริษัทกําหนดให้
เลขานุการบริษัท และจัดการฝ่ายบัญชีและการเงนิ เป็นศูนย์กลางในการตดิต่อขอข้อมูล รวมทั Cงติดต่อสอบถามข้อมูลจาก
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามทีHคณะกรรมการร้องขอ 

บริษัทมีการสืHอสารให้บุคคลต่างๆ สามารถสืHอสารกับประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง เกีHยวกับการแจ้งเบาะแสการทุจริตภายในบริษัท และมีการกําหนดช่องทางการสืHอสารพิเศษหรือช่องทางลับเพืHอให้
ผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกีHยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่
บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

บริษัทมีแผนงานทีHจะสืHอสารข้อมูลกับผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี Cปัจจุบันบริษัทยังได้มอบหมายให้ นางสาวอลีสญาฌ์ ทอย ทําหน้าทีHสืHอสารข้อมูลและรับเรืHอง
ร้องเรียนจากผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร 
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ระบบการติดตาม (Monitoring ctivities) 

บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก เพืHอตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจําปี ซึHงได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึHงแผนการตรวจสอบ
ภายในกําหนดให้มีการตรวจสอบและติดตามผลเป็นประจําทุกไตรมาส การปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมี
ความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัท และผลการตรวจสอบจะรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพืHอพิจารณาเป็นรายไตรมาส กรณีตรวจพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน บริษัทจะติดตามให้มีการ
ปรับปรุงโดยเร็ว 

หากเกิดเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทําทีHผิดปกติอืHน ซึHงอาจกระทบต่อชืHอเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทได้กําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
โดยเร็ว เพืHอร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขทีHเหมาะสม และในกรณีทีHผู้ตรวจสอบภายในพบจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนด้าน
ระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานสิHงทีHค้นพบให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหาร รวมถึงผู้บริหารรับทราบและติดตามให้มีการปรับปรุงโดยเร็ว 

ทั Cงนี C ภายหลังประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ
และเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอทีHจะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั Cงมีระบบ
ควบคุมภายในในเรืHองการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัท ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการทีH
กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทีHอาจมีความขดัแย้ง และ
บุคคลทีHเกีHยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคมุภายในในหัวข้ออืHน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการ
ควบคุมภายในทีHเพียงพอแล้วเช่นกัน นอกจากนี C บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญทีHทําให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี
และผู้มีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร 

 
2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึHงมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ท ั Cง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม ทั Cงนี C คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทแต่อย่างใด 

 
3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

 ในปี 2563 บริษัท ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เอม็เอ คอนซัลติ Cง จําก ัด เป็นผู้
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจําปีทีHได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว โดยมีนายนายสมชาติ กาลสุข เป็นหัวหน้า
ทีมงานตรวจสอบ ทั Cงนี CเมืHอการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเสร็จสิ Cน ผู้ ตรวจสอบภายในจะแจ้งผลการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารทีHเกีHยวข้องและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทุกไตรมาส 
โดยรายงานดังกลา่วจะนําเสนอต่อทีHประชุมบริษัท เพืHอคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาสเช่นกัน นอกจากนี CเพืHอให้
มัHนใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีHมีประสิทธิภาพ หากพบว่ามีข้อเสนอแนะบางประเด็นทีHมีความสําคัญควรทีHจะ
แก้ไขติดตามโดยเร็ว ก็จะให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบติดตามการดําเนินการแก้ไขนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปีด้วย และรายงานผลการติดตามการดําเนินการแก้ไขนั Cนโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพืHอเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไปบริษัทฯ 
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รายการระหว่างกัน 
รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

 รายการระหวา่งกันกับบริษัท/บุคคลที6เกี6ยวข้องสําหรับงวด 12 เดือน สิ Aนสุด 31 ธันวาคม 25 2 และ สําหรับงวด 12 เดือน สิ Aนสุด 31 ธันวาคม 25 3 สามารถสรุป ได้ดังนี A   
ชืAอผู้ทีAเกีAยวข้อง ความสมัพันธ์ 

ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 0.03 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ดร. ศันธยา กิตติโกวิท - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 0.09 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

นายสุธีร์ สธนสถาพร - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 0.01 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายซงุ ชง ทอย - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 23.64 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าทีDบริหาร 

นางสุกัญญา ทอย - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 14.55 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ไม่ได้ดํารงตําแหน่งใดๆใน SFT 
- เป็นคู่สมรสของนายซุง ซง ทอย 

นายสมิทธ์ ทอย - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 7.27 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- เป็นบุตรของนายซุง ซง ทอย 

นางเขมณัฏฐ์   ทอย  - ไม่ได้ถือหุ้นใน SFT 
- ดํารงตําแหน่งพนักงานขายของบริษัท 
- เป็นคู่สมรสของนายสมิทธ์ ทอย ตั Hงแต่วันทีD 26 กันยายน 2563 

นายกิตติ ปิยะตรึงส์ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 3.82 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
- เป็นบตุรของนางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน 

นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 3.82 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
- เป็นบุตรของนางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน 

นางสาวศิริพร ปิยะตรึงส์ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 3.64 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ไม่ได้ดํารงตําแหน่งใดๆใน SFT 
- เป็นบุตรของนางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน 
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ชืAอผู้ทีAเกีAยวข้อง ความสมัพันธ์ 
นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 16.36 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 

- ไม่ได้ดํารงตําแหน่งใดๆใน SFT 
- เป็นมารดาของนาย กิตติ นางสาววศินี นางสาวศิริพร ปิยะตรึงส์ 

นางสาวมุจรินทร์ บัวหอม            - ไม่ได้ถือหุ้นใน SFT 
- ดํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคมุคุณภาพ 

นายสุภเดช ธนากรฐิติคุณ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยล่ะ 0.03 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ดํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบํารุง 

นายสุชิน ศิริประภานุกูล - ถือหุ้นใน SFT ร้อยล่ะ 0.01 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ดํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 

นายเสนีย์ หุมสิน - ถือหุ้นใน SFT ร้อยล่ะ 0.03 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ดํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทัDวไป 

นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยล่ะ 0.01 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ดํารงตําแหน่งผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน 

นางสาวชมพูนุท แสงดารา - ถือหุ้นใน SFT ร้อยล่ะ  0.005 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- ดํารงตําแหน่งสมุห์บัญช ี

บริษัท ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จํากัด 
(“SRP”) 

- SRP ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
- ไม่มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
- นางสาวพวงเพชร ปิยะตรึงส์ ถือหุ้นใน SFT ร้อยล่ะ 1.48 ของทุนจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันทีD 30 ธันวาคม 2563 
- นางสาวพวงเพชร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SRP ในสัดส่วนร้อยละ 82 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว มีความสัมพันธ์ในฐานะญาติสนิทกับกรรมการและผู้ถือ

หุ้นกลุ่มปิยะตรึงส ์ 
- ผู้ ถือหุ้นอืDนๆ ได้แก่ นางสาวพิชยา พลูสวสัดิq นายรัตนพล พลูสวสัดิq นางสาววีรภทัรา พลูสวสัดิq ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 

บริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและ
คลังสินค้า จํากัด 
(“TPF”) 

-  TPF ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 
- นายมนัส ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TPF ในสัดส่วนร้อยละ 64.12 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว มีความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัวกับผู้ถือหุ้นกลุ่มปิ

ยะตรึงส์ 
- บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด ซึDงกลุ่มครอบครัวปิยะตรึงส์ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 93.67 ถือหุ้นใน TPF ในสัดส่วนร้อยละ 35.29 ของทุนจด

ทะเบียนชําระแล้ว 
Shrinkpack Philippines 
Corporation  
(“SPC”) 

- SPC ประกอบธุรกิจเกีDยวกับฉลากฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ประเภท Shrink Labels, L PE, PVC, POF, Cap Seals ทีDประเทศฟิลิปปินส์ 
- นายซงุ ซง ทอย (“นายไมเคิล”)ซึDงเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน SPC ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ณ ช่วงทีDเกิดรายการ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนายไมเคิลไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของ SPC แล้ว โดยได้มกีารโอนหุ้น SPC ทีDถือทั Hงหมดให้แก่นางลําซาว มนู เป็นมารดาของนาย ซุง ชง ทอย และนายซุง มิง 
ทอยแล้ว (รายละเอียดเพิDมเติมอยู่ในส่วนทีD 2.2 การประกอบธุรกิจ ในหัวข้อ บริษัททีDอาจมีความขัดแย้งของผู้ ถือหุ้นใหญ่) 
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ชืAอผู้ทีAเกีAยวข้อง ความสมัพันธ์ 
- นายซุง มิง ทอย (“นายมาร์ติน”) ซึDงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน SPC ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว ณ ช่วงทีDเกิดรายการ อย่างไร

ก็ตาม ปัจจุบันคุณมาร์ตินไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยได้มีการขายหุ้น ของบริษัททีDถือทั Hงหมดให้กับคุณไมเคิลแล้ว (รายละเอียดเพิDมเติมอยู่ในส่วนทีD 2.2 การ
ประกอบธุรกิจ ในหัวข้อ บริษัททีDอาจมีความขัดแย้งของผู้ถือหุ้นใหญ่) 

- ทั $งนี $ SPC มีการถือหุ้นดัง ณ 21 ม.ค. 2563 นี $ 
1. นายซุง มิง ทอย (คุณมาร์ติน)  ร้อยละ 30 
2. นายโยฮัน ทิวทัน ทอย(บุตรคุณมาร์ติน) ร้อยละ 15 
3. Tedison S. Liao   ร้อยละ 20 
4. Liao Chin Bin   ร้อยละ 10 
5. Edurado J UY                   ร้อยละ 15 
6. Paul Anthony NG    ร้อยละ 10 

บริษัท มณีอุดมสุข จํากัด  
(“MNU”) 

- MNU ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
- นายกิตติ ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNU ในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  
- นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นใน MNU ในสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  
- นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน ซึDงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNU ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  
- นางสาวศิริพร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNU ในสัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-
เอ็กซปอร์ต จํากัด (“MNIE”) 

- MNIE ประกอบธุรกิจผลิตถุงพลาสติก eavy uty และฟิล์ม 
- นายกิตติ ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNIE ในสัดส่วนร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  
- นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นใน MNIE ในสัดส่วนร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  
- นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน ซึDงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNIE ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
- นางสาวศิริพร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNIE ในสัดส่วนร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 
- นายมนัส ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MNIE ในสัดส่วนร้อยละ 63.67 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว มีความสัมพนัธ์ในลักษณะครอบครัวกับผู้ถือหุ้น

กลุ่มปิยะตรึงส์ 

 
ในปี 25 2 และ ปี 25 3 บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที6อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี A 
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บุคคลทีAอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562 ปี 2563 
บริษัท ศรีรุ่งเรืองพลาสติก 
จํากัด 
(“SRP”) 

นางสาวพวงเพชร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SRP ในสัดส่วนร้อยละ 
82 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว มี
ความสัมพันธ์ในฐานะญาติสนิทกับกรรมการ
และผู้ถือหุ้นกลุ่มปิยะตรึงส ์
 
SRP ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 
 
 

การบันทึกบัญชีตามทีAรายงานไว้เดิม บริษัทเช่าพื HนทีDอาคารพร้อมสํานักงานจํานวน 4 อาคาร เลขทีD 68/2 68/3 
68/4 และ 68/5 หมู่ทีD  5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พื HนทีDรวม 7,932 ตารางเมตรของ SRP โดยมีค่าเช่าและ
ชว่งเวลาเช่าดังนี H 
1. ช่วงเวลา 31 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2562 คิดอ ัตราค่าเช่า 

550,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น 69.34 บาทต่อตารางเมตร  
2. ช่วงเวลา 1 กุมภาพ ันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2565 คิดอ ัตราค่าเช่า 

620,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น 78.16 บาทต่อตารางเมตร  
โดยในวันทีD 30 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าทีDดินและ
อาคารฉบับใหม่กับบริษัท SRP สัญญามีอายุ 10 ปี  ตั Hงแ ต่วันทีD  1 
มกราคม 2563 ถึงวันทีD 31 ธันวาคม 2572 คิดอัตราค่าเช่า 700,000 
บาทต่อเดือน คิดเป็น 88.25 บาทต่อตารางเมตร ซึDงสัญญาฉบับใหม่นี H 
ให้ทดแทนสัญญาเช่าอาคาร ฉบับลงวันทีD 1 กุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี H 
เมืDอวันทีD 7 สิงหาคม 2563 บริษัทได้บ ันทึกข้อตกลงแนบท้ายแก้ไข
เงืDอนไขในการบํารุงรักษาทรัพย์สินทีDเ ช่า โดยผู้ เช่าต้องบํารุงรักษา
ทรัพย์สินทีDเช่าอยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการเช่า ด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผู้ เช่าเอง  กรณีผู้ เช่าประสงค์ด ัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินทีDเช่า  ผ ู้ ให้เช่า
ยินยอมให้ผู้ เช่าด ัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินทีDเช่าได้  และไม่ว่ากรณีใดก็
ตามบรรดาทรัพย์สินทีD ผู้เช่านํามาด ัดแปลง ต่อเติม ติดตรึงตราไว้กับ
ทรัพย์สินทีDเช่าให้ตกเป็นของผ ู้ ให้เช่าทันที  โดยผู้ เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้อง
เงนิใดๆ จากผู้ ให้เช่า โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าตามทีDระบุไว้ในส่วนทีD 
2.2.5 ทรัพย์สินทีDใช้ในการประกอบธุรกิจ  
ซึDงหากนํามาเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื HนทีD ซึD งบริษัทเคยเช่ากับ
บุคคลภายนอกในอัตรา 87 บาทต่อตารางเมตร และอัตราค่าเช่าพื HนทีDให้
เช่าอาคารโรงงานอืDนในบริเวณใกล้เคียง พบว่าอัตราค ่าเช่าทีDบริษัทจ่าย
ให้กับ SRP ใกล้เคียงกับราคาทีDบริษัทจ่ายให้กับบุคคลภายนอก  
 

1. ค่าเช่าพื HนทีD
อาคารพร้อม
สํานักงาน 

7.37 8.40 

2. ค่าเช่าค้างจ่าย   0.62 0.70 
การบันทึกบัญชีตามทีAได้ปรับปรุงและจัดประเภท

รายการใหม่ตาม TFRS 16 เรืAองสัญญาเช่า 
1. ค่าเช่าพื HนทีD

อาคารพร้อม
สํานักงาน 

7.37 - 

2. ดอกเบี Hยจ่าย
ตามสัญญาเช่า 

- 3.48 
 

3 หนี Hสินตาม
สัญญาเช่า 

- 58.40 
 

4. ค่าเช่าค้างจ่าย   0.62 0.70 
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บุคคลทีAอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562 ปี 2563 
     นอกจากนี H บริษัทได้รับสิทธิในการเข้าซื HอทีDดินและอาคารดังกล่าวเพียงผู้

เดียว ในกรณีทีDผู้ ให้เช่ามีความประสงค์ทีDจะขาย ดังนั Hน จึงทําให้บริษัทไม่
มีความเสีDยงในเรืDองของการไม่มีทีDดินและอาคารสํานักงานระหว่าง
สัญญา 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม การเช่าพื $นทีดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท 
เนืองจากใช้เป็นพื $นทีสํานักงานและโรงงานผลิตของบริษัท ประกอบกับ
มีอัตราค่าเช่าพื $นทีใกล้เคียงเมือเปรียบเทยีบกับราคาเช่าทีบริษัทจ่าย
ให้ก ับบุคคลภายนอก อีกทั $ง บริษัทยังลดความเสียงจากการทีอาจไม่ได้
ต่ออายุการเช่าสัญญา เนืองจากสัญญาเช่ามีอายุ 10 ปี และคงอัตราค่า
เช่าและไม่ขึ $นค่าเช่าตลอดอายุสัญญา 10 ปี 

บริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและ
คลังสินค้า จํากัด 
(“TPF”) 
 
ชืDอเดิม 
บริษัท ไทยโพลีฟิลม จํากัด  
ชืDอใหม่  
บริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและ
คลังสินค้า จํากัด 
เปลีDยนชืDอวันทีD  20 มีนาคม 
2563 

1. นายมนัส ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่ของ TPF ในสัดส่วนร้อยละ 
64.12 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัวกับผู้ถือ
หุ้นกลุ่มปิยะตรึงส ์

2. บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต 
จํากัด ซึDงกลุ่มครอบครัวปิยะตรึงส์ เป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 93.67 ถือหุ้นใน 
TPF ในสัดส่วนร้อยละ 35.29 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ว 

 
TPF ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า 
 
 
 

การบันทึกบัญชีตามทีAรายงานไว้เดิม  บริษัทเช่าพื HนทีDคลังสินค้า อาคารเลขทีD 89 (บางส่วน) หมู่ทีD 12 ถนนบาง
นา-ตราด กม. 46 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
พื HนทีDรวม 1,692 ตารางเมตรของ TPF ตามสัญญาเช่าอาคาร ลงวันทีD 1 
มกราคม 2562 โดยสัญญามีอายุ 3 ปี ตั Hงแต่วันทีD 1 มกราคม 2562 ถึง
วันทีD 31 ธันวาคม 2564 คิดอัตราค่าเช่า 169,200 บาทต่อเดือน คิดเป็น 
100.00 บาทต่อตารางเมตร โดยกําหนดให้ชําระค่าเช่าทกุวันทีD 15 ของ
เดือนจนสิ Hนสุดสัญญา และในวันทีD 1 กันยายน 2562 บริษัทได้ลงนามใน
สัญญาเช่าพื HนทีDคลังสินค้ากับ TPF ซึDงมีอายุ 3 ปี ตั Hงแต่วันทีD 1 กันยายน 
2562 ถึงวันทีD 31 สิงหาคม 2565 เพืDอเช่าพื HนทีDอาคารเลขทีD 89 (บางส่วน) 
เพิDมเติม โดยเช่าพื HนทีDรวม 1,476 ตารางเมตร คิดอัตราค่าเช่า 147,600 
บาทต่อเดือน คิดเป็น 100.00 บาทต่อตารางเมตร  (รวมพื HนทีDเช่าทั Hงหมด 
3,168 ตารางเมตร) ทั Hงนี H ผู้ให้เช่าจะปรับขึ Hนค่าเช่าในแต่ละสัญญาทีD
อัตราร้อยละ 10 ต่อปี จนสิ Hนสุดอายุสัญญา ทั Hงนี H ในการจ่ายค่าเช่าใน
อัตราเพิDมขึ Hนดังกล่าวผู้ เช่าจะขอพิจารณาตามสภาวะเศรษฐกิจและผล
ประกอบการโดยรวมของผู้ เช่าเป็นหลกั และ/หรือตามทีDคู่สัญญาจะได้
ตกลงร่วมกัน 
 

1. ค่าเช่า
คลังสินค้า  

2.62 3.80 
 

2. ค่าเช่าค้างจ่าย - - 

การบันทึกบัญชีตามทีAได้ปรับปรุงและจัดประเภท
รายการใหม่ตาม TFRS 16 เรืAองสญัญาเช่า 

1. ค่าเช่า
คลังสินค้า  

2.62 - 

2. ดอกเบี Hยจ่าย
ตามสัญญาเช่า 

- 0.44 
 

3 หนี Hสินตาม
สัญญาเช่า 

- 4.66 
 

4. ค่าเช่าค้างจ่าย - - 
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บุคคลทีAอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562 ปี 2563 
ทั Hงนี H บริษัทเคยเช่าพื HนทีDคลังสินค้ากับบุคคลภายนอกในอัตรา 87 บาท
ต่อตารางเมตร โดยเหตุผลทีDอัตราค่าเช่ากับ TPF สูงกว่าทีDเคยเช่ากับ
บุคคลภายนอก เนืDองจากพื HนทีDให้เช่าของบริษัท TPF มีคุณสมบัติและ
เงืDอนไขทีDดีกว่า อาทิ เช่น (1) ระดับของพื HนทีDเช่าซึDงอยู่สูงกว่าถนน 
ในขณะทีDพื HนทีDเช่ากับบุคคลภายนอกอยู่ตํDากว่าระดับถนนซึDงทําให้อาจ
เกิดความเสีDยงต่อสินค้าของบริษัทในกรณีทีDเกิดฝนตกหนักและทําให้
เกิดปัญหานํ Hาท่วม (2) ความสามารถในการรับนํ Hาหนักของพื HนทีDดีกว่า 
ทําให้สามารถบริหารจัดการพื HนทีDได้ดียิDงขึ Hน โดยทีDการรับนํ Hาหนักพื Hนของ 
TPF จะอยู่ทีD 3,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร ในขณะทีDการรับนํ Hาหนักของ
พื HนทีDบริษัทเคยเช่ากับบุคคลภายนอกจะอยู่ทีD 1,000 กิโลกัรม/ตาราง
เมตร (3) TPF คิดอัตราค่าไฟฟ้าคิดตามจริงตามมาตรฐานของหน่วยงาน
ทีDเกีDยวข้องโดยไม่มกีารบวกเพิDม ซึDงอยู่ทีDอัตราประมาณ 3.5 ถึง 3.6 บาท
ต่อหน่วย ในขณะทีDบุคคลภายนอกทีDบริษัทเคยเช่าจะคิดอัคราค่าไฟฟ้าทีD 
7.00 บาทต่อหน่วย (4) โครงสร้างอาคารของคลังสินค้าทีDบริษัทเช่ากับ 
TPF ก็เป็นโครงเหล็กซึDงมีความแข็งแรงทนทานกว่าโครงสร้างอาคารทีD
บริษัทไปเช่ากับบุคคลภายนอก (5) คลังสินค้าทีDบริษัทเช่ากับ TPF มี
พื HนทีDๆ เป็นลานโหลดของหรือลงตู้ฟิล์ม แต่ในคลังสินค้าทีDบริษัทเคยเช่า
กับบุคคลภายนอกไม่มีซึDงทําให้มีความเสีDยงต่อการโดนแดดหรือฝน 
ทั Hงนี H ในส่วนของความสมเหตุสมผลของการปรับขึ Hนอัตราค่าเช่าทีDอัตรา
ร้อยละ 10 ต่อปีนั Hน หากพิจารณาเทียบอัตราค่าเช่าทีDจ่ายให้กับ TPF 
จํานวน 100 บาท/ตารางเมตรในปีทีD 1 จํานวน 110 บาท/ตารางเมตรใน
ปีทีD 2 และ 121 บาท/ตารางเมตรในปีทีD 3 กับอัตราค่าเช่าคลังสินค้าใน
บริเ วณใกล้ เคียงจากผู้ ใ ห้เช่ารายอืDนๆ ทีDมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
คลังสินค้าทีDบริษัทเช่ากับ TPF จะพบว่าอัตราค่าเช่าพื HนทีDคลังสินค้าของ 
TPF ในปีทีD 3 ในอัตรา 121 บาท /ตารางเมตร  ยังคงมีอัตราทีDใกล้เคียงกับ
อัตราค่าเช่าคลังสินค้าในบริเวณใกล้เคียงซึDงอยูที่D ระดับ 100 ถึง 120 
บาท /ตารางเมตร  
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บุคคลทีAอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562 ปี 2563 
   คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสม การเชา่พื $นทีดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท 
ถึงแม้ ว่าอัตราค่า เช่ากับ TPF จะสูงกว่าอัตราค่าเ ช่า ที เคยเช่ากับ
บุคคลภายนอก แต่เนืองจากขนาดของพื $นทีเช่า คุณสมบัติและเงือนไข
ของการเช่าพื $นทีของ TPF เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงอัตราค่าเช่าถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ $นในอัตราปีละร้อยละ 10 ก็อยู่
ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าคลังสินค้าทีอยู่ในละแวกใกล้เคียง 

3. ค่า
สาธารณูปโภค 

1.62 1.58 
 

รายการค่าสาธารณูปโภคเกิดขึ Hนจากการใช้สาธารณูปโภคภายในพื HนทีD
เช่า ตามสัญญาเช่าอาคารลงวันทีD 1 มกราคม 2562 โดยคิดตามอัตรา
และจํานวนทีDหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีDรับผิดชอบแจ้งให้ชําระ 
ซึDง TPF จะเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคของเดือนก่อนในช่วงต้นเดือนของ
เดือนถัดไป จึงเกิดรายการค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายเกิดขึ Hน  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตาม
การดําเนินงานปกติ และการคิดค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวเป็นไปตาม
อัตราทีDหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีDรับผิดชอบเป็นผู้ กําหนด 

4. ค่า
สาธารณูปโภค
ค้างจ่าย 

0.20 0.84 
 

Shrinkpack Philippines 
Corporation (“SPC”) 

1. นายซุง ชง ทอย (“นายไมเคิล”) ซึDงเป็น
กรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัท 
ถือหุ้นใน SPC ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ณ ช่วงทีDเกิด 

1. รายได้จากการ
ขายหมึกและ
ผลิตภณัฑ์ทีD
เกีDยวข้อง 

5.56 - บริษัทมีการขายหมึกพิมพ์และผลิตภัณฑ์ทีDเกีDยวข้องให้กับ SPC โดย
บริษัทจะสัDงซื Hอหมึกและผลิตภัณฑ์ทีDเกีDยวข้องจาก Supplier และขาย
ให้กับ SPC ในราคา mark-up จากต้นทุน ซึDงในการทีDบริษัทสัDงซื Hอหมึก
และผลิตภัณฑ์ทีD 

   
 รายการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนายไมเคิล

ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของ SPC แล้ว โดยได้มีการ
โอนหุ้น SPC ทีDถือทั Hงหมด ตั Hงแต่วันทีD 8 
พฤศจิกายน 2562  
2. นายซุง มิง ทอย (“นายมาร์ติน”) ซึDงเป็นผู้

ถือหุ้นของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ ถือ
หุ้นใน SPC ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุน
จดทะเบียนชําระแล้ว ณ ช่วงทีDเกิดรายการ 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนายมาร์ตินไม่ได้

   เกีDยวข้องในปริมาณมากจะได้รับส่วนลดจาก Suppler ทําให้ซื Hอได้ใน
ราคาถูกและช่วยลดต้นทุนค่าหมึกและผลิตภัณฑ์ทีDเกีDยวข้องให้กับบริษัท  
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หยุดการขายหมึกและผลิตภัณฑ์ทีD เกีDยวข้อง
ให้กับ SPC แล้วตั Hงแต่เดือนมิถุนายน 2562 เพืDอป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทีDอาจเกิดขึ Hน ประกอบกับปริมาณการใช้หมึกและ
ผลิตภัณฑ์ทีDเกีDยวข้องของบริษัททีDเพิDมขึ Hนตามการขยายตัวของธุรกิจ 
ส่งผลให้บริษัทมีปริมาณการสัDงซื Hอหมึกและผลิตภัณฑ์ทีDเกีDยวข้องเพิDมขึ Hน 
ทดแทนส่วนของ SPC และได้รับส่วนลดจาก Supplier เช่นเดิม 
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บุคคลทีAอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562 ปี 2563 
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยได้มีการ
ขายหุ้น ของบริษัททีDถือทั Hงหมดให้กับคุณ
ไมเคิล ตามสัญญาซื Hอขายหุ้นลงวันทีD 17 
ธันวาคม 2562 

 
SPC ประกอบธุรกิจเกีDยวกับฉลากฟิล์มและ
บรรจุภัณฑ์ประเภท Shrink Labels, L PE, 
PVC, POF, Cap Seals ทีDประเทศฟิลิปปินส์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ
ทีDเกิดขึ Hนในอดีตและบริษัทเป็นผู้ ได้รับประโยชน์ โดยบริษัทไม่มีนโยบาย
ทีDจะขายหมึกและผลิตภัณฑ์ทีDเกีDยวข้องให้กับ SPC อีกในอนาคต 
 

บริษัท มณีอุดมสุข จํากัด 
(“MNU”) 

1. นายกิตติ ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้
ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNU ใน
สัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว  

2. นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นใน MNU ใน
สัดส่วนร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว  

3. นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน ซึDงเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ถือหุ้นใน MNU ในสัดส่วนร้อย
ละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  

4. นางสาวศิริพร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ถือหุ้นใน MNU ในสัดส่วนร้อย
ละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว  

 
MNU ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ถุงพลาสติก 

1. รายการซื Hอวัสดุ
สิ Hนเปลือง 

0.017 0.016 รายการซื Hอวัสดุสิ Hนเปลืองดังกล่าวเป็นการซื Hอถุงพลาสติกใสและถุงขยะ
ดําจาก MNU เพืDอใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยสาเหตุทีDซื Hอจาก MNU 
เนืDองจากคุณภาพของสินค้าตรงตามความต้องการของบริษัท ประกอบ
กับได้รับเงืDอนไขทีDดีกว่า หากเปรียบกับการทีDบริษัทซื Hอจาก Supplier เจ้า
อืDน เช่น จาํนวนขั HนตํDาในการสัDงซื Hอ รูปแบบการชําระเงิน เป็นต้น ในขณะ
ทีDราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด  
 
คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม  โดยการซื Hอขายสินค้าเป็นการซื HอขายทีDราคาตลาด อีกทั Hง 
คุณภาพและเงืDอนไขในการสัDงซื Hอดีกว่าหากเปรียบเทียบกับการซื Hอจาก
บุคคลภายนอก ทั Hงนี H คณะกรรมการบริษัทฯ กําชับให้หน่วยงานทีD
เกีDยวข้องดําเนินการตามนโยบายการจัดซื Hอและนโยบายการทํารายการ
ระหว่างกันของบริษัท 
 
 

2. เจ้าหนี Hการค้าคง
ค้าง 

0.003 0.007 
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บุคคลทีAอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562 ปี 2563 
บริษัท มณีมงคล อมิปอร์ต-
เอ็กซปอร์ต จํากัด (“MNIE”) 

1. นายกิตติ ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้
ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNIE ใน
สัดส่วนร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว  

2. นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นของบริษัทถอืหุ้นใน MNIE ใน
สัดส่วนร้อยละ 6.67 ของทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว  

3. นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน ซึDงเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ถือหุ้นใน MNIE ในสัดส่วนร้อย
ละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 

4. นางสาวศิริพร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ถือหุ้นใน MNIE ในสัดส่วนร้อย
ละ 6.67 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 

5. นายมนัส ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้
ถือหุ้นใหญ่ของ MNIE ในสัดส่วนร้อยละ 
63.67 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัวกับผู้ถือ
หุ้นกลุ่มปิยะตรึงส ์

 
MNIE ประกอบธุรกิจผลิตถุงพลาสติก eavy 

uty และฟิล์ม 
 

1. รายการซื Hอวัสดุ
สิ Hนเปลือง 

0.011 - รายการซื Hอวัสดุสิ Hนเปลืองดังกล่าวเป็นการซื Hอฟิล์มจาก MNIE เพืDอใช้ใน
การประกอบธุรกิจ โดยสาเหตุทีDซื Hอจาก MNIE เนืDองจากคุณภาพของ
สินค้าตรงตามความต้องการของบริษัท ประกอบกับได้รับเงืDอนไขทีDดีกว่า 
หากเปรียบกับการทีDบริษัทซื Hอจาก Supplier รายอืDน เช่น จํานวนขั HนตํDา
ในการสัDงซื Hอ รูปแบบการชําระเงิน เป็นต้น 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม  ซึDงการซื Hอขายสินค้าเป็นการซื HอขายทีDราคาตลาด อีกทั Hง 
คุณภาพและเงืDอนไขในการสัDงซื Hอดีกว่าหากเปรียบเทียบกับการซื Hอจาก
บุคคลภายนอก ทั Hงนี H คณะกรรมการบริษัทฯ กําชับให้หน่วยงานทีD
เกีDยวข้องดําเนินการตามนโยบายการจัดซื Hอและนโยบายการทํารายการ
ระหว่างกันของบริษัท 
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บุคคลทีAอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562 ปี 2563 
  2. การซื HอทีDดิน 

 
- 71.84 บริษัท (“ผู้จะซื Hอ”) ได้ทําสัญญาจะซื HอจะขายทีDดินกับบริษัท บริษัท มณี

มงคล อิมปอร์ต-เอก็ซปอร์ต จํากัด (“ผู้จะขาย”) จํานวน 5 ไร่ 2 งาน 45 
ตารางวา โฉนดเลขทีD 29580 เลขทีDดิน 246 หน้าสํารวจ 1718   ราคาซื Hอ
ขายมูลค่า 71,840,000 บาท สัญญาลงวันทีD 14 กุมภาพันธ์ 2563  การ
ซื Hอขายเป็นไปตามราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระตามรายชืDอทีD
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รับรอง   
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม โดยเป็นการทํารายการทีDมปีระโยชน์ต่อการดําเนินงานธุรกิจ
และเพืDอรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตอีกทั Hงราคาซื Hอขายเป็นไป
ตามราคาประเมิน โดยผู้ประเมินอิสระตามรายชืDอทีDได้รับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

นายสุชิน ศิริประภานุกูล นายสุชิน ศิริประภานุกูล เป็นผู้บริหารของ
บริษัท และดํารงตําแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่าย
ขายและการตลาด และผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 0.01 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แล้ว 

1. รายการขาย
สินค้า 

0.002 - รายการขายสินค้าดังกล่าวเกิดขึ Hนจากกรณีการขายสินค้าในรูปเงินสดให้
ลูกค้าบางราย ซึDงทางบริษัทไม่ได้บันทึกข้อมูลลูกค้าเข้าระบบ จึงบันทึก
นายสุชินในรายชืDอคู่ค้าแทน ทั Hงนี H ในปัจจุบันบริษัทได้ดําเนินการตาม
ขั HนตอนทีDถูกกําหนดไว้ตามนโยบายของบริษัทแล้ว จึงทําให้ไม่มีรายการ
ดังกล่าวเกิดขึ Hนแล้ว 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาให้ความเห็นกับฝ่ายบริหารควรกําชับ
และติดตามให้ฝ่ายงานทีDเกีDยวข้องดําเนินการตามขั HนตอนปฏิบัติทีD
กําหนดไว้ และควบคุมไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ Hนอีกในอนาคต 

   
   

นายซงุ ซง ทอย (“นายไม
เคิล”) 

นายไมเคิลเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 23.64 ของทุน
จดทะเบียนชําระแล้ว 

1. รายการคํ Hา
ประกัน 

 - วงเงนิกู้  
 - วงเงนิ O/  
 - วงเงนิ LC/TR 
 - วงเงนิ Forward 

 
113.60 

12 
80 
112 
30 

 
20 
10 
80 
80 
30 

นายซุง ซง ทอย เข้าคํ Hาประกันส่วนตัวสําหรับเงินกู้ ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการคํ Hาประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวจาก
บริษัท 
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แจ้งธนาคารผู้ ให้สินเชืDอดําเนินการพิจารณาถอด
ถอนเงืDอนไขการคํ Hาประกันของนายไมเคิล จากการคํ HาประกันสินเชืDอของ
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บุคคลทีAอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562 ปี 2563 
 - วงเงนิ P/N ธนาคารแล้ว โดยได้รับการถอนเงืDอนไขการคํ Hาประกันจากธนาคารแห่ง

หนึDงแล้ว เหลือธนาคารอีกแห่งหนึDงซึDงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ
ธนาคาร 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม  โดยการคํ Hาประกันวงเงินกู้ ยืมของบริษัท  เป็นไปตามเงืDอนไข
ปกติของการให้สินเชืDอของธนาคาร และบริษัทมีความจําเป็นในการใช้
เงินกู้ในการประกอบธุรกิจ อกีทั Hง บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ใน
การเข้าคํ Hาประกันดังกล่าว ซึDงรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16.36 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ว 

1. รายการคํ Hา
ประกัน 

 - วงเงนิกู้  
 - วงเงนิ P/N 
  - วงเงิน LC/TR 

 
67.60 

30 
50 

 
- 

30 
50 

นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน เข้าคํ Hาประกันส่วนตัวสําหรับเงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการคํ Hาประกันเงินกู้ ยืม
ดังกล่าวจากบริษัท 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แจ้งธนาคารผู้ ให้สินเชืDอสําหรับการพิจารณาถอด
ถอนเงืDอนไขการคํ Hาประกันของนางสาวจุไรรัตน์ จากการคํ Hาประกัน
สินเชืDอของธนาคารแล้ว  โดยได้รับการถอนเงืDอนไขการคํ Hาประกันจาก
ธนาคารแห่งหนึDงแล้ว เหลือธนาคารอีกแห่งหนึDงซึDงอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของธนาคาร 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม  โดยการคํ Hาประกันวงเงินกู้ ยืมของบริษัท  เป็นไปตามเงืDอนไข
ปกติของการให้สินเชืDอของธนาคาร และบริษัทมีความจําเป็นในการใช้
เงินกู้ในการประกอบธุรกิจ อีกทั Hง บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ใน
การเข้าคํ Hาประกันดังกล่าว ซึDงรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 

นางสาววศินี   ปิยะตรึงส์ นางสาววศินี   ปิยะตรึงส์  เป็นกรรมการ และ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 3.82 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 

1. รายการคํ Hา
ประกัน 

 - วงเงนิกู้  
  

 
- 
 
 

 
20 
 

นางสาววศินี   ปิยะตรึงส์  เข้าคํ Hาประกันส่วนตัวสําหรับเงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการคํ Hาประกันเงินกู้ ยืม
ดังกล่าวจากบริษัท 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แจ้งธนาคารผู้ให้สินเชืDอสําหรับการพิจารณาถอด
ถอนเงืDอนไขการคํ Hาประกันของ นางสาววศินี   ปิยะตรึงส์  จากการคํ Hา
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บุคคลทีAอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562 ปี 2563 
ประกันสินเชืDอของธนาคารแล้ว  โดยได้รับการถอนเงืDอนไขการคํ Hาประกัน
จากธนาคารแห่งหนึD งแ ล้ว  เหลือธ นาคาร อีกแห่งหนึDงซึD งอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาของธนาคาร 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม  โดยการคํ Hาประกันวงเงินกู้ ยืมของบริษัท  เป็นไปตามเงืDอนไข
ปกติของการให้สินเชืDอของธนาคาร และบริษัทมีความจําเป็นในการใช้
เงินกู้ในการประกอบธุรกิจ อีกทั Hง บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ใน
การเข้าคํ Hาประกันดังกล่าว ซึDงรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท  

คณะผู้บริหารและผู้จ ัดการ
ฝายขาย 

บริษัทได้เสนอผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและ
ผู้จัดการฝ่ายขาย เพือเป็นการส่งเสริมกระตุ้น
ยอดขาย (Incentive) โดยจะกําหนดการจ่าย
เป็นสัดส่วนของกําไรจากการดําเนินงานก่อน
ภาษีจากงบบริหารโดยในปี 2562  
 
จะมีตําแหน่งทีได้รับการจัดสรรดังนี $ 
 

- ผู้จดัการฝ่ายขายและตลาด 
- ผู้จัดการฝ่ายขาย 
- ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการซ่อมบํารุง 
- ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุม

คุณภาพ 
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทัวไป 

 

1. ค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทน 
Incentive 

3.62 5.08 
 

เพือให้บริษัทสามารถนําเสนอสินค้าและบริการทีมีคุณภาพ สามารถ
สร้างยอดขายได้ ดังนั $น  บริษัทจึงกําหนดค่าใช้จ่ายผลตอบแทน 
incentive สําหรับผู้บริหารทีเหมาะสมเพือส่งเสริมและกระตุ้นยอดขาย 
ยอดการผลิต และคุณภาพของสินค้า เพอืให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ของ
บริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยแปรผันตามผล
ประกอบการของบริษัท และจากผลการดําเนินงานของบริษัททีผ่านมา 
จะเห็นได้วา่ บริษัทมียอดขายเพมิขึ $นอย่างต่อเนืองจาก 356 ล้านบาทใน
ปี 2560 เป็น 395 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 559 ล้านบาทในปี 2562  
และ ÇÉÇ ในปี 2563 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม เนืองจากเป็นรายการจ่ายทแีปรผันตามผลประกอบการของ
บริษัทในอัตราทีเหมาะสม อีกทั $งผลประกอบการทีผ่านมาของบริษัทก็
เติบโตมาโดยตลอด ทั $งนี $ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เน้นยํ $าถึงการ
พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ให้สูงเกินไป และควร
มีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับแนวโน้มการประกอบธุรกิจใน
อนาคต 
 

2. ค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทน 
Incentive ค้างจ่าย 

3.62 5.08 
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บุคคลทีAอาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ (ล้านบาท  ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ ปี 2562 ปี 2563 
 สําหรับในปี 2563 จะมีรายชือผู้ได้รับการ

จัดสรรดังนี $ 
- ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
- ผู้จัดการฝ่ายขายและตลาด 
- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
- ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการซ่อมบํารุง 
- ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุม

คุณภาพ 
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทัวไป 

 

    

นางเขมณัฏฐ์   ทอย มีความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัวกับผู้ถือ
หุ้นกลุ่มทอย ตั $งแต่วันที 26 กันยายน 2563  

1.ค่านายหน้าจาก
การขายสินค้า  
 

- 0.80 เนอืงจากเมือวันที 26 กันยายน 2563 นางเขมณัฏฐ์  ทอย เป็นคู่สมรส 
กับนายสมิทธ์ ทอย ซงึเป็นหนึงในกรรมการและผู้ บริหารของบริษัท        
โดยนางเขมณัฏฐ์ ทอย  ได้ทํางานทีบริษัทในตําแหน่งพนักงานขาย และ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามข้อกําหนดของสัญญาจ้างงานของบริษัท 
โดยทีผลตอบแทนดังกล่าวมีอัตราและเงือนไขการจ่ายทีเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัททีกําหนดไว้ซึงไม่ต่างไปจากพนักงานคนอืนของ
บริษัททีดํารงตําแหน่งในลักษณะเดียวกัน  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสม เนืองจากเป็นรายการจ่ายทีเป็นไปตามนโยบายทีกําหนด
เหมือนกับพนักงานขายท่านอืน  

2.ค่านายหน้าค้าง
จ่าย  

- 0.50 
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1. คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

1.1 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 
 รายได้รวม  

 ในปี 2561 2562 และ 2563  บริษัทมีรายได้รวมเท่าก ับ 430.74 ล้านบาท 586.40 และ 678.18 ล้านบาท 
ตามลําดับ บริษัทมีรายได้รวมเพิFมขึ Iนอย่างต่อเนืFองในช่วงดังกล่าว โดยส่วนหลักมาจากการการเติบโตของยอดขายในการ
ผลิตและจําหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูปซึFงถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ซึFงมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ  90 ของ
รายได้รวม โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมเติบโตขึ Iนจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 15.65  ซึFงมาจากรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ทีFเพิFมขึ Iนเป็นหลัก  

ประเภทรายได้ 
สําหรับปีสิ 3นสดุวันที7 1 ธันวาคม 

2561 2562 256  
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 395.73 91.88 559.17 95.35 656.14 96.75 
รายได้จากการขายอื?น       
  - รายได้จากการขายแม่พิมพ์ 18.57 4.31 20.45 3.49 19.62 2.89 
  - รายได้จากการขายหมึกและผลิตภัณฑ์ที?

เกี?ยวข้อง/1 15.06 3.49 5.56 0.95 - - 

  - รายได้จากขายฟิล์มยืด/2 - - - - 1.49 0.22 
รวมรายได้จากการขาย 429. 6 99.68 585.19 99. 9 6 .25 99.86 
รายได้อื?น/3 1.38 0.32 1.21 0.21 0.93 0.14 
รวมรายได้ 4 0. 4 100.00 586.40 100.00 6 8.18 100.00 

หมายเหต ุ  /1บริษัทได้เลิกดําเนินการขายหมึกและผลิตภัณฑ์ที?เกี?ยวข้องดังกล่าวตั Uงแต่เดือนมิถุนายน 2562 
 /2 เมื?อเดือนมกราคม ปี 2563 บริษัทเริ?มดําเนินธุรกิจเทรดดิ Uงผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืด 
 /3 รายได้อื?น คือ กําไรจากอัตราแลกเปลี?ยน ดอกเบี Uยรับ รายได้จากการขายเศษฟิล์ม เป็นต้น 
 

รายได้จากการขาย  
รายได้จากการขายผลติภัณฑ์  

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์มาจากการขายฉลากฟิล์มหดรัดรูปให้กับผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร  อตุสาหกรรมเครืFองดืFม อุตสาหกรรมเครืFองสําอาง และ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เป็นต้น ในปี 
2561 2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เท่ากับ 395.73 ล้านบาท 559.17 ล้านบาท และ  656.14 
ล้านบาทตามลําดับ  ทั Iงนี Iรายได้จากการขายผลิตภัณฑส์ามารถแบ่งประเภทตามระบบการพิมพ์ และ แบ่งตามประเภท
การนําไปใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี I 

 
- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แยกตามระบบการพิมพ์  
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รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แยกตาม
ระบบการพิมพ์ 

สาํหรับงวดหกเดือนสิDนสุด 
วันทีH 31 ธันวาคม 

2561 2562 256  
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากระบบการพิมพ์กราเวียร์ 377.37 95.36 526.56 94.17 618.13 94.21 
รายได้จากระบบการพิมพ์ดิจิตอล 18.36 4.64 32.61 5.83 38.01 5.79 
รวมรายได้จากการขายผลติภัณฑ์ 95.  100.00 559.1  100.00 656.14 100.00 

 รายได้จากระบบการพิมพ์กราเวียร์ในปี  2561 abca และ 2563 เท่ากับ  377.37 ล้านบาท 526.56 ล้านบาท 
และ cde.df ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.36 ร้อยละ 94.17 และ  gh.adของรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์รวมตามลําดับ โดยระบบการพิมพ์กราเวียร์เป็นระบบการพิมพ์ทีFใช้แม่พิมพ์เป็นแบบ ซึFงมีความรวดเร็วและ
เหมาะสําหรับงานพิมพ์ทีFมีปริมาณมาก รายได้จากการพิมพ์ระบบกราเวียร์มีแนวโน้มเพิFมขึ Iนอย่างต่อเนืFอง จากจํานวน
รายการสินค้าในกลุ่มลูกค้าเดิมเพิFมขึ Iน และ มีการขยายเพิFมฐานลูกค้าใหม่ อีกทั Iงบริษัทได้รับโปรเจคใหม่จากลูกค้าอย่าง
ต่อเนืFอง ในแต่ละปี  

 รายได้จากระบบการพิมพ์ดิจิตอลในปี  2561  2562 และ 2563 เท่ากับ 18.36 ล้านบาท 32.61 ล้านบาท  และ 
38.01 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.64 ร้อยละ 5.83 และร้อยล่ะ  b.jg  ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 
ตามลําดับ โดยระบบการพิมพ์ดิจิตอลเป็นระบบการพมิพ์ทีFสร้างภาพด้วยระบบเลเซอร์และไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ในการพิมพ์ 
ทําให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทีFหลากหลายสําหรับงานพิมพ์ทีFมีแบบผลิตภัณฑ์จํานวนมาก และงานพิมพ์ทีFมี
ปริมาณน้อยซึFงจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนค่าแม่พิมพ์ได้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมียอดซื Iอฉลากฟิล์ม
หดรัดรูปทีFพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลเพิFมขึ Iนอย่างต่อเนืFอง  

- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แยกตามการนําไปใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม  
 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แยกตาม
การนําไปใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม 

 

สําหรับปีสิ 3นสดุวันที7 1 ธันวาคม 

2561 2562 256  
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุ่มธุรกิจเครื?องดื?ม 193.61 48.92 329.78 58.99 400.55 61.05 
กลุ่มธุรกิจอาหาร 140.73 35.56 145.08 25.95 154.76 23.59 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 34.73 8.78 49.22 8.80 62.75 9.56 
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ 
เครื?องใช้ในครัวเรือน 

14.08 3.56 20.24 3.62 24.65 3.76 

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ 4.60 1.16 4.96 0.89 3.96 0.60 
กลุ่มธุรกิจอื?น 7.98 2.02 9.80 1.75 9.46 1.44 
รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 95.  100.00 559.08 100.00 656.1  100.00 

  
หากพิจารณารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์โดยแบ่งตามการนําไปใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม พบว่ากลุ่มธุรกิจ

อาหารและเครืFองดืFมเป็นลูกค้ากลุ่มหลัก โดยบริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวในปี  2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 
334.34 ล้านบาท 474.86 ล้านบาท และ 555.31 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.48 ร้อยละ eh.gh  และ
ร้อยละ  eh.ch  ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ตามลําดับ บริษัทมีรายได้เพิFมขึ Iนจากกลุ่มธุรกิจอาหารและเครืFองดืFม
อย่างต่อเนืFอง จากการขยายตัวของธุรกิจอาหารและเครืFองดืFมในประเทศไทยในช่วงทีFผ่านมา และ ประกอบกับสินค้าใน
หมวดอาหารและเครืFองดืFมเป็นทีFต้องการของตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื Iอไวรัสโควิด-19 ทําให้มีความ
ต้องการฉลากฟิล์มหดรัดรูปเพืFอนําไปห่อบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพิFมขึ Iน เพืFอรองรับต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ 
นอกจากนี Iรายได้จากกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ถือเป็นอีกส่วนทีFมีการเติบโตขึ Iนในช่วงดังกล่าวด้วย จากการ
เติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมส่งผลให้มีความต้องการฉลากฟิล์มหดรัดรูปเพิFมขึ Iนเช่นเดียวกัน   
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รายได้จากการขายอืLน 
รายได้จากการขายแม่พิมพ์  

 รายได้จากการขายแม่พิมพ์เกิดขึ Iนจากระบบการพิมพ์กราเวียร์ ซึFงต้องใช้แม่พิมพ์ร่องลึกเป็นแบบสําหรับพิมพ์
ฉลากฟิล์ม โดยในการจัดทําแม่พิมพ์นั Iนจะมี 2 รูปแบบ คือ 1) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าแม่พิมพ์ ซึFงบริษัทจะบันทึก
แม่พิมพ์ดังกล่าวเป็นรายการแม่พิมพ์รอตัดจําหน่ายและตัดจ่ายเป็นต้นทุนตามจํานวนฉลากฟิล์มทีFผลิตได้ และ 2) ลูกค้า
เป็นผู้รับผิดชอบค่าแม่พิมพ์ โดยเมืFอผลิตแม่พิมพ์แล้วเสร็จบริษัทจะบันทึกแม่พิมพ์ดังกล่าวเป็นสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ 
และเมืFอมีการส่งมอบแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าแล้ว บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้จากการขายแม่พิมพ์ ทั Iงนี I รายได้จากการขาย
แม่พิมพ์ถือเป็นส่วนสนับสนุนรายได้ในการขายฉลากฟิล์มของระบบการพิมพ์กราเวียร์ 
 ในปี  2561 2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายแม่พิมพ์เท่ากับ 18.57 ล้านบาท 20.45 ล้านบาท และ 
19.62 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 4.31 ร้อยละ 3.49 และร้อยละ 2.89 ของรายได้รวม ตามลําดับ การเติบโต
รายได้จากการขายแม่พิมพ์แปรผันตามการเติบโตของรายได้จากการขายฉลากฟิล์มระบบกราเวียร์  ในส่วนปี 2563 รายได้
จากการขายแม่พิมพ์ลดลงเนืFองจากบริษัทมีการเปลีFยนวิธีการรับรู้รายได้ใหม่ทีFสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี T RS 15 
เรืFอง รายได้จากสัญญาทีFทํากับลูกค้า   
 รายได้จากการขายหมึกและผลิตภัณฑ์ทีLเกีLยวข้อง 

 บริษัทมีรายได้จากการขายหมึกและผลิตภัณฑ์ทีFเกีFยวข้อง  โดยบริษัทจะรวมยอดการสัFงซื IอกับบุคคลทีFเกีFยวข้อง
กันดังกล่าวและสัFงจากผู้ขายในปริมาณมาก ซึFงจะช่วยให้ได้รับส่วนลดจากผู้ขายและสามารถลดต้นทุนค่าหมึกพิมพ์และ
ผลิตภัณฑ์ทีFเกีFยวข้องของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หยุดการขายหมึกและผลิตภัณฑ์ทีFเกีFยวข้องให้กับบุคคลทีF
เกีFยวข้องกันแล้วตั Iงแต่เดือนมิถุนายน 2562 เพืFอปัองกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกอบกับการขยายตัว
ของธุรกิจส่งผลให้บริษัทมีปริมาณการผลิตและการสัFงซื IอวัตถุดิบเพิFมขึ Iน ซึFงสามารถทดแทนส่วนของบริษัททีFเกีFยวข้องกนั
ดังกล่าวได้ จึงเป็นเหตุผลทีFรายได้จากการขายหมึกและผลิตภัณฑ์ทีFเกีFยวข้องลดลงจากปี 2562  

รายได้อืLน 
 รายได้อืFนประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวัสดุต่างๆ ทีFเกีFยวข้องกับการผลิต ดอกเบี Iยรับจากธนาคาร กําไร
จากอัตราแลกเปลีFยนเงินตราต่างประเทศ และอืFนๆ โดยในปี  2561 2562 และ 2563 บริษัทมีรายได้อืFน เท่ากับ 1.38 ล้าน
บาท 1.21 ล้านบาท และ 0.93 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ 0.32 ร้อยละ 0.21 และร้อยละ 0.14 ของรายได้รวม 
ตามลําดับ  

ต้นทนุขายและกําไรขั Pนต้น  

รายการ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสิ 3นสดุวันที7 1 ธันวาคม 
2561 2562 256  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย 429.36 100.00 585.18 100.00 6 .25 100.00 
ต้นทุนขาย 334.55 77.92 429.51 73.40 479.39 70.78 
กําไรขั3นต้น 94.81 22.08 155.6  26.60 197.86 29.22 

 
ต้นทนุขาย  

 ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 334.55 ล้านบาท 429.51 ล้านบาท และ 479.39 ล้าน
บาท ตามลําดับ โดยต้นทุนขายของบริษัทมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ค่าวัตถุดิบทีFใช้ในการผลิต เช่น ค่าฟิล์ม ค่าหมึกพิมพ์
และ ผลิตภัณฑ์ทีFเกีFยวข้องกับการพิมพ์ และค่าใช้จ่ายพนักงานทีFเกีFยวข้องกับการผลิต ทั Iงนี I การปรับตัวเพิFมขึ Iนของต้นทุน
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ขาย สอดคล้องกับการเปลีFยนแปลงของรายได้ทีFเพิFมขึ Iน  แต่สัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายมีแนวโน้มลดลงเนืFองจากบริษัท 
ได้ผลประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (E onomi s o  S l )  จากการผลิตทีF เพิFมขึ Iน นอกจากนี I บริษัทยังได้รับ
ประโยชน์จากการแข็งค่าจากค่าเงินบาท เนืFองจาก วัตถุดิบหลักทีFใช้ในการผลิตนั Iนเป็นส่วนใหญ่การนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ  รวมถึงได้รับประโยชน์จากการสัFงซื Iอวัตถุดิบฟิล์มในปริมาณทีFสูงทําให้ต้นทุนต่อหน่วยของวัตถุดิบฟิล์มลดลง  

กําไรขั Pนต้น 

 บริษัทมีกําไรขั Iนต้นในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 94.81 ล้านบาท 155.67 ล้านบาท และ 197.96 ล้านบาท 
ตามลําดับ คิดเป็นร้อยละ  aa.Äe  ร้อยละ  ac.cÄ  และร้อยละ  ag.aa  ของยอดขาย ตามลําดับ โดยกําไรขั Iนต้นของบริษัท
มีแนวโน้มปรับเพิFมขึ Iน จากทีFบริษัทมียอดขายเพิFมขึ Iน  ประกอบกับบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ ได้ผลประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (E onomi s o  s l ) จากปริมาณการผลิตเพิFมขึ Iน
นอกจากนี I บริษัทยังได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าจากค่าเงินบาท เนืFองจาก วัตถุดิบหลักทีFใช้ในการผลิตนั Iนเป็นส่วนใหญ่
การนําเข้ามาจากต่างประเทศ รวมถึงได้รับประโยชน์จากการสัFงซื Iอวัตถุดิบฟิล์มในปริมาณทีFสูงทําให้ต้นทุนต่อหน่วยของ
วัตถุดิบฟิล์มลดลง  จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีอัตรากําไรขั Iนต้นดีขึ Iนอย่างต่อเนืFอง  
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
 ค่าใช้จ่ายในการขาย  

รายการ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ 3นสดุวันที7 1 ธันวาคม 

2561 2562 256  
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายเกี?ยวกับพนักงาน 12.77 62.02 17.51 64.12 17.59 63.88 
ค่าขนส่ง 4.56 22.15 5.76 21.09 3.25 11.80 
อื?นๆ 3.26 15.83 4.04 14.79 6.70 24.32 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 20.59 100.00 2 . 1 100.00 2 .5  100.00 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายเกีFยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือนและ

ผลประโยชน์ของพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายขนส่ง ค่าคอมมิชชัFนในการขาย เป็นต้น  2) ค่าขนส่ง เชน่ ค่านํ Iามัน ค่าทางด่วน 
เป็นต้น และ 3) ค่าใช้จ่ายในการขายอืFนๆ ซึFงประกอบด้วย ค่าเสืFอมราคาและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมการขาย โฆษณาประชาสัมพันธ์  
 ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายเพิFมขึ IนจากปีทีFผ่านมามีปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวของธุรกิจ ทําให้ค่าใช้จ่าย
ปรับตัวเพิFมขึ IนเพืFอรองรับยอดขายและปริมาณการส่งของให้กับลูกค้า  จากการทีFบริษัทได้สรรหาว่าจ้างพนักงานฝ่ายขาย 
และฝ่ายจัดส่งสินค้าเพิFมขึ Iน อีกทั Iงค่าคอมมิชชัFนจ่ายให้แก่พนักงานฝ่ายขายเพิFมขึ Iนผันแปรตามการเติบโตของยอดขาย   

ในปี 2563 บริษัทมคี่าใช้จ่ายในการขาย โดยภาพรวมเพิFมขึ IนจากปีทีFผ่านมาเล็กน้อย  โดยการเพิFมขึ Iนหลัก มา
จากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายทีFมีการร่วมออกงานแสดงสินค้าเพืFอขยายฐานลูกค้าใหม่  อีกทั IงจากการทีFบริษัทได้
เพิFมจํานวนรถขนส่งสินค้าให้เพียงพอกับคําสัFงซื IอทีFเพิFมขึ Iนทําให้ค่าซ่อมแซมรถขนส่ง ค่าเสืFอมราคาของรถขนส่งเพิFมขึ Iน
ตามไปด้วย ในส่วนของค่าใช้จ่ายขนส่งมูลค่าลดลงอย่างมีนัยสําคัญเป็นผลมาจากราคานํ IามันทีFลดลง และการบริหาร
จัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
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รายการ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ 3นสุดวันที7 1 ธันวาคม 

2561 2562 256  
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายเกี?ยวกับพนักงาน 17.98 54.08 27.41 53.03 32.91 53.97 
ค่าเสื?อมราคา 3.55 10.68 3.91 7.56 5.41 8.87 
ค่าสาธารณูปโภค 2.09 6.29 3.27 6.33 2.91 4.77 
อื?นๆ 9.63 28.96 17.10 33.06 19.74 32.39 
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร .25 100.00 51.69 100.00 60.9  100.00 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายเกีFยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือน ผลตอบแทน ค่า
สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายอืFนๆ ทีFเกีFยวข้องกับพนักงานในส่วนทีFไม่เกีFยวข้องกบัการผลิตและการขาย เช่น แผนกบัญชีการเงิน 
แผนกบุคคล และ แผนกบริหารงานทัFวไป เป็นต้น  2) ค่าเสืFอมราคาเครืFองใช้สํานักงาน อุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร  
และ 3) ค่าใช้จ่ายอืFนๆ ซึFงประกอบด้วย ค่าเช่าอาคารสํานักงานและโรงงาน  ค่าสาธารณูปโภค ค่าเบี Iยประชุม ค่าเผืFอหนี I
สงสัยจะสูญ รวมถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีFยน เป็นต้น  

ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเพิFมขึ Iนจากปี 2561 อย่างมีนัยสําคัญ โดยเพิFมขึ Iนเท่ากับ 18.44 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.46 โดยการเพิFมขึ Iนส่วนหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานทีFเพิFมขึ IนอันเนืFองมาจากการเพิFมขึ Iนของ
จํานวนพนักงานในหลายตําแหน่ง เพืFอรองรับการเติบโตของธุรกิจและเพืFอเตรียมการสําหรับการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ทําให้มีการจ่ายเงินเดือนและผลตอบแทนในด้านอืFนๆ เพิFมขึ Iน รวมถึงเพิFมขึ Iนจากการจ่ายโบนัสให้
พนักงานตามผลประกอบการ และ จํานวนพนักงานทีFเติบโต นอกจากนี I บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนอืFนๆ เพิFมขึ Iน จากการทีF
บริษัทมีค่าเช่าอาคารสํานักงานและโรงงานเพิFมขึ Iนจากการปรับอัตราค่าเช่า  รวมถึงการเช่าพื IนทีFเพิFมเติมทีFคลังสินค้า 
ประกอบกับบริษัทมีการเพิFมขึ Iนของค่าเผืFอหนี Iสงสัยจะสูญจํานวน 1.37 ล้านบาท และค่าทีFปรึกษาสําหรับการเตรียมเข้า
เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลีFยนทีFบริษัทซื Iอสัญญาอนุพันธ์ ( X orw r ) เพืFอป้องกันความ
เสีFยงจากค่าเงินบาท ในปี 2562  จํานวน 2.60 ล้านบาท ด้วยปัจจัยทีFกล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการ
บริหารเพิFมขึ Iน 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 60.97 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 8.99 ของรายได้รวม โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายหลัก คือ 1) ค่าใช้จ่ายเกีFยวกับพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 53.97 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 2) ค่าเสืFอมราคาเครืFองจักร อุปกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคารคิดเป็นร้อยละ 8.87 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม และ 3) ค่าใช้จ่ายในการขายอืFนๆ คิดเป็นร้อยละ  32.39 ของค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม โดย
การเพิFมขึ Iนของค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิFมขึ Iนในส่วนของค่าใช้จ่ายเกีFยวกับพนักงาน จากการ
ปรับผลตอบแทน และโบนัสประจําปีซึFงเป็นไปตามนโยบายบริษัท และผันแปรไปตามจํานวนพนักงานทีFเพิFมขึ Iน  
 ต้นทุนทางการเงิน  
 ต้นทุนทางการเงินประกอบไปด้วย ดอกเบี Iยและค่าธรรมเนียมทีFเกิดขึ Iนจากการใช้สินเชืFอกับธนาคารพาณิชย์ โดย
ในปี  2561 2562 และ 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 3.71 ล้านบาท 6.67 ล้านบาท และ 12.55 ล้านบาท
ตามลําดับ ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิFมขึ Iนจากปี 2561 เนืFองจากบริษัทมีวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินเพิFมขึ Iน จากทีFบริษัทมีการลงทุนเพิFมในเครืFองจักรทีFใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครืFองพิมพ์ระบบกราเวียร์ และ
เครืFองตรวจสอบฉลาก เป็นต้น เพืFอรองรับการขยายตัวของธุรกิจตามยอดขายทีFเพิFมขึ Iน 
 สําหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเพิFมขึ Iนจากปี 2562 เนืFองจากรับเงินกู้ ยืมในระหว่างงวดเพืFอลงทนุซื Iอ
ในทีFดินและติดตั Iงระบบ Sol r Roo top  และจากทีFบริษัทได้รับเงินจากการระดมทุนเสนอขายหุ้น( PO) ให้กับประชาชน
ทัFวไป  ทางบริษัทได้นําเงินจํานวนหนึFงชําระคืนเงินกู้ ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินตามวัตถุประสงค์ทําให้เกิดค่าธรรมเนียม
จากการคืนเงินกู้ ก่อนครบกําหนดจํานวน 1.60 ล้านบาท  ประกอบกับบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
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ทีF 16 เรืFอง สัญญาเช่า ซึFงมีผลบังคับใช้วันทีF 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ ทําให้บริษัทมีรายการดอกเบี Iยจ่ายจาก
สัญญาเช่าดังกล่าวจํานวน 3.92ล้านบาท 

กําไรสทุธิและอัตรากําไรสุทธิ 

 จากภาพรวมการดําเนินงานข้างต้น บริษัทมีกําไรสุทธิในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 30.84 ล้านบาท 56.90 
ล้านบาท และ 78.18 ล้านบาทตามลําดับ  ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิFมขึ Iนคิดเป็นร้อยละ 84.49  และ
ร้อยละ 37.41 ตามลําดับ เป็นผลมาจากการเพิFมขึ Iนของรายได้จากการขายทีFได้รับคําสัFงซื IอทีFเพิFมขึ Iนท ั Iงจากลูกค้ารายเดิม
และการได้รับคําสัFงซื Iอจากลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนืFอง อีกทั Iงยังได้รับคําสัFงซื Iอสําหรับงานโปรเจคใหม่ของลูกค้าอย่าง
สมํFาเสมอ  จากคําสัFงซื IอทีF เพิFมสูงขึ Iนส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ได้รับ
ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (E onomi s o  s l ) รวมถึงผลประโยชน์จากปริมาณการสัFงซื Iอว ัตถุดิบทีFสูงขึ Iนทํา
ให้ได้ราคาวัตถุดิบทีFถูงลง  และยังได้ประโยชน์จากการแข็งค่าของค่าเงินบาทอีกด้วย  
 
1.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 สินทรัพย์ 

 สิ Iนสุด ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563  รายละเอียดดังนี I  

รายการ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ 3นสุดวันที7 1 ธันวาคม 

2561 2562 256  
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.98 2.  4.90 1.15 110.74 13.14 
ลูกหนี Uการค้าและลูกหนี Uอื?น - สุทธิ 82.14 22.80 101.21 23.80 149.48 17.73 
สินค้าคงเหลือ 105.47 29.28 124.16 29.19 115.78 13.74 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื?น  - - - - 150.00 17.80 
เงินฝากธนาคารที?ติดภาระคํ Uาประกัน 3.08 0.85 3.01 0.71 3.03 0.36 
ที?ดิน อาคาร และ อุปกรณ์- สุทธิ 143.87 39.94 172.55 40.57 223.43 26.51 
สินทรัพย์สิทธิการใช้/1 - - - - 72.77 8.63 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ  5.26 1.46 4.95 1.16 4.87 0.58 
แม่พิมพ์รอตัดจําหน่าย 5.80 1.61 9.46 2.22 6.22 0.74 
สินทรัพย์อื?นๆ 4.60 1.29 5.05 1.20 6.56 0.77 
รวมสินทรัพย์  60.20 100.00 425.29 100.00 842.88 100.00 

หมายเหต ุ /1  จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที? 16 เรื?อง สัญญาเช่า ซึ?งมีผลบังคับใช้วันที? 1 มกราคม  พ . ศ . 
2563 มาถือปฏิบัติ  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 9.98 ล้าน
บาท  4.90 ล้านบาท และ ddÄ.jh ล้านบาทตามลําดับ โดยการเพิFมขึ Iนอย่างมีนัยสําคัญของเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผลมาจากทีFบริษัทได้รับเงินจากการระดุมทุนเสนอขายหุ้นสามัญเพิFมทนุ ( PO) ให้กับ
ประชาชนทัFวไปเป็นครั Iงแรก ในวันทีF 29 ตุลาคม 2563  
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ลูกหนี Pการค้าและลูกหนี PอืLนสุทธ ิ 

 ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษัทมีลูกหนี Iการค้าและลูกหนี IอืFนเท่ากับ 82.14 ล้านบาท  101.21 ล้าน
บาท และ149.48 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.80 ร้อยละ 23.80 และร้อยละ 17.73 ของสินทรัพย์รวม 
ตามลําดับ รายละเอียดของลูกหนี Iการค้าและลูกหนี IอืFน สามารถสรุปได้ดังนี I  

ระยะเวลาค้างชําระ 2561 2562 256  
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไมถ่ึงกําหนดชําระ 43.56 57.66 55.32 58.96 73.54 55.12 
ค้างชําระ       

ไม่เกิน3เดือน 31.18 41.28 37.89 40.39 57.77 43.30 
3 - 6 เดือน 0.72 0.95 0.28 0.30 0.17 0.13 
6 - 12 เดือน - - 0.16 0.17 0.62 0.46 
12 เดือนขึ Uนไป 0.08 0.11 0.17 0.18 1.32 0.99 

รวมลูกหนี 3การค้า 5.54 100.00 9 .81 100.00 1 .42 100.00 
บวก เช็ครับลงวันที?ล่วงหน้า 4.46  5.00  4.34  
หัก ค่าเผื?อหนี Uสงสัยจะสูญ (0.08)  (1.46)  (2.09)  
รวมลูกหนี 3การค้า - สุทธ ิ 9.92  9 . 5  1 5.6   
ลูกหนี Uอื?น 2.22  3.85  13.81  
ลูกหนี 3การค้าและลูกหนี 3อื7น 82.14  101.21  149.48  

 
บริษัทมีนโยบายการให้ระยะเวลาชําระหนี I ( r it T rm) ประมาณ 15 – 90 วัน โดยพิจารณาวงเงินและ

ระยะเวลาชําระหนี Iจากคุณสมบัติของลูกค้า เช่น ทุนจดทะเบียน และงบการเงิน เป็นต้น ซึFงณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 ถึง
2563 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี IเฉลีFย 60.06 วัน  54.71 วัน และ 62.53 วัน ตามลําดับ ซึFงอยู่ในช่วงระยะเวลาการให้ 
Cr it T rm ของบริษัท  
 บริษัทมีนโยบายการตั Iงสํารองหนี Iสงสัยจะสูญ โดยมีกําหนดแนวทางในการติดตามลูกหนี Iค้างนาน ซึFงหากบริษัท
ได้ดําเนินการติดตามหนี Iตามขั IนตอนทีFกําหนดไว้แล้วแต่ยังไม่สามารถติดตามการชําระได้ ทางบริษัทจะนําเรืFองเสนอ
คณะกรรมการเพืFอพิจารณาตั Iงสํารองหนี Iสงสัยจะสูญลูกหนี Iรายดังกล่าวทั Iงจํานวน  อย่างไรก็ดี เพืFอให้เป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับทีF 9 เรืFอง เครืFองมือทางการเงินบริษัทได้บันทึกค่าเผืFอหนี Iสงสัยจะสูญโดยใช้วิธีอย่างง่าย 
(Simpli i  Appro ) ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iน โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทรับรู้ผล
ขาดทุนทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iนจํานวน 2.09 ล้านบาท  
 ลูกหนี IอืFนของบริษัทประกอบด้วยค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เงินมัดจําค่าสินค้า และอืFนๆ โดย ณ วันทีF 31 ธันวาคม 
2561 ถึง วันทีF 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีลูกหนี IอืFนเท่ากับ 2.22 ล้านบาท  3.85 ล้านบาท และ 13.81 ล้านบาท  ตามลําดับ 
  ในส่วนของผลกระทบทีFเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื Iอไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทประเมินผล
กระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อรายการลูกหนี Iการค้าและลูกหนี IอืFนอยู่ในระดับตํFา เนืFองจาก ลกัษณะลูกค้าของบริษัทซึFง
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีฐานะทางการเงินทีFแข็งแกร่งอีกทั Iงยังอยู่ในอุตสาหกรรมทีFเกีFยวข้องกับสินค้าอุปโภค
บริโภค  ซึFงในปัจจุบันทางบริษัทยังไม่พบเหตุการณ์บ่งชี IทีFทําให้บริษัทจะต้องพิจาณาตั Iงค่าเผืFอผลขาดทุนลูกหนี Iการค้า
เพิFมเติม 

สินค้าคงเหลือ  

 รายละเอียดสนิค้าคงเหลือ  
ณ 1 ธ.ค. 2561 ณ 1 ธ.ค. 2562 ณ 1 ธ.ค. 256  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินค้าสําเร็จรูป 30.79 27.65 34.87 25.60 32.06 25.50 
สินค้าระหว่างผลิต 4.96 4.45 3.74 2.75 5.96 4.74 
วัตถุดิบ 67.42 60.54 90.21 66.22 78.60 62.52 
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 รายละเอียดสนิค้าคงเหลือ  
ณ 1 ธ.ค. 2561 ณ 1 ธ.ค. 2562 ณ 1 ธ.ค. 256  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
วัสดุสิ Uนเปลือง 0.89 0.80 1.33 0.97 1.15 0.91 
สินค้าระหว่างทาง 7.31 6.56 6.07 4.46 7.95 6.32 
รวมสินค้าคงเหลือ 111.  100.00 1 6.22 100.00 125. 2 100.00 
หัก : ค่าเผื?อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (5.90)  (12.06)  (9.94)  
สินค้าคงเหลอื - สทุธิ 105.4   124.16  115. 8  

 
ณ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีสินค้าคงเหลือลดลง โดยมีสาเหตุหลักจากยอดขายทีFขยายตัวเพิFมขึ Iน  อย่างไรก็

ตามบริษัทมีนโยบายในการสํารองสต๊อกวัตถุดิบฟิล์มใสไว้เพืFอผลิตให้ลูกค้าประมาณ 4-6 เดือน เนืFองจากการสัFงซื Iอ
วัตถุดิบโดยเฉพาะฟิล์มจะต้องสัFงจากผู้ขายต่างประเทศซึFงต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่ง 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการตั Iงสํารองค่าเผืFอลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ โดยสรุปได้ดังนี I 
ประเภทของสินค้าคงเหลือ การพิจารณาตั3งสํารองค่าเผื7อ 

วัตถุดิบ พิจารณาจากอายุการใช้งานของวัตถุดิบแต่ละประเภท หากอายขุองวัตถุดิบเกินกว่าอายุการใช้งาน 
บริษัทจะนํามูลค่าวัตถุดิบดังกล่าวมาพิจารณาตั Uงค่าเผื?อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือตาม
นโยบาย โดยแยกตามแต่ละประเภทวัตถุดิบ 

งานระหว่างทํา 
และสินค้าสําเร็จรูป 

พิจารณาตั Uงค่าเผื?อโดยหากมีอายุเกิน 6 เดือนนับจากวันที?ผลิต จนถงึวันสิ Uนรอบระยะเวลาบัญชี 
บริษัทจะต้องสํารองค่าเผื?อลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยผลต่างของราคาทุนทางบัญชีเทียบกับ
มูลค่าสุทธิที?จะได้รับ เมื?อมูลค่าตํ?ากว่าราคาทุน 

วัสดุบรรจุภันฑ์ 
 และวัสดุสิ Uนเปลือง 

บริษัทจะพิจารณาตั Uงสํารองทั Uงจํานวนเมื?อมีอายุเกินกว่าที?กําหนดไว้ในนโยบาย 

 
บริษัทมีการตั Iงค่าเผืFอมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ Iนปี 2561  2562 และ 2563 เท่ากับ 5.90 ล้านบาท  12.06 ล้าน

บาท และ g.gh ล้านบาทตามลําดับ  สําหรับสาเหตุทีFมีการตั Iงค่าเผืFอมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิFมขึ Iนในปี 2562   เนืFองจาก
บริษัทมีการเปลีFยนแปลงนโยบายการตั Iงสํารองค่าเผืFอลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือในส่วนของงานระหว่างทําและสินค้า
สําเร็จรูป โดยจะพิจารณาตั Iงค่าเผืFอสําหรับสินค้าดังกล่าวทีFมีอายุเกิน 6 เดือนนับจากวันทีFผลิตจนถึงวันสิ Iนรอบระยะเวลา
บัญชี  จากเดิมจะพิจารณาตั Iงค่าเผืFอเมืFอมีอายุเกิน 12 เดือนนับจากวนัทีFผลิต จนถึงวันสิ Iนรอบระยะเวลาบัญชี โดยมีการ
เปลีFยนแปลงนโยบายตั Iงแต่ปี 2562 เป็นต้นมา  

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืLน 
บริษัทได้นําเงนิทีFได้รับจากการระดมทุนเสนอขายหุ้นสามัญเพิFมทุนกับประชาชนทัFวไปเป็นครั Iงแรก ( PO) เมืFอ

เดือนตุลาคม 2563  ไปฝากประจํากับสถาบันการเงินจํานวน 150 ล้านบาท โดยมีกําหนดระยะเวลาการฝากสอดคล้องกับ
แผนการใช้เงินสร้างโรงงานแห่งทีFสอง  ซึFงมีผลตอบแทนทีFสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ และมีความเสีFยงตํFาสุด  
 เงินฝากธนาคารทีLติดภาระคํ Pาประกัน 

บริษัทมีเงินฝากธนาคารทีFติดภาระคํ Iาประกัน โดยเงินฝากธนาคารดังกลา่วเป็นหลักประกันตามสัญญาของวงเงิน
สินเชืFอทีFบริษัทมีกับธนาคารพาณิชย์ 

ทีLดิน อาคาร และ อุปกรณ์ สุทธิ   

ในปี 2562 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ของบริษัทเพิFมขึ Iนจาก ณ สิ Iนปี 2561 เท่ากับ 28.67 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 19.93 โดยส่วนหลักมาจากการซื IอเครืFองพิมพ์ระบบกราเวียร์เพิFมเติม เพืFอรองรับปริมาณการผลิตทีFเพิFมขึ Iนตาม
ยอดขายทีFเพิFมขึ Iน รวมถึงการทีFบริษัทมีการซื IอเครืFองมือและอุปกรณ์เพิFมขึ Iน ซึFงส่วนหนึFงเพืFอใช้ควบคู่กับเครืFองพิมพ์ระบบก
ราเวียร์ทีFซื Iอมาในระหว่างปี รวมถึงการเช่าพื IนทีFคลังสินค้าเพิFมเติม ทําให้มีการซื IอเครืFองมือและอุปกรณ์ เพืFอใช้ใน
คลังสินค้าดังกล่าว เช่น ระบบทําความเย็นสําหรับใช้ในห้องเก็บวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปจําพวกฟิล์ม ซึFงต้องเก็บรักษา
ในห้องควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น 
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สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จํานวน 223.43 ล้านบาท โดยเพิFมขึ Iน
50.88 ล้านบาท จากการลงทุนซื IอทีFดินและติดตั Iงระบบโซล่าร์รูฟท็อบ(Sol r Roo top) และ จากการทีFบริษัทได้นํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีF 16 เรืFอง สัญญาเช่า ซึFงมีผลบังคับใช้วันทีF 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ ทํา
ให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื Iอของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิ
การใช้มูลค่า dÄ.ef ล้านบาท  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

เนืFองจาก บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีF 16 เรืFอง สัญญาเช่า ซึFงมีผลบังคับใช้วันทีF 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ ทําให้บริษัทต้องมีการบันทึกบัญชีรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยรับรู้ ณ วันทีFส ัญญา
เช่าเริFมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหัก ค่าเสืFอมราคาสะสมและค่าเผืFอการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการ
วัดมูลค่าของหนี Iสินตาม สัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) โดยค่าเสืFอมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คํานวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละ
ประเภท โดยสําหรับ ณ 31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้จํานวน 72.77 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวส่วน
ใหญ่เป็นรายการทีFเกิดจากการทําสัญญาเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้ากับกิจการทีFเกีFยวข้องกัน (รายละเอียดเพิFมเติม
สามารถพิจารณาได้ในส่วนทีF 2-13 รายการระหว่างกัน) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ สิ Iนปี  2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 5.26 ล้านบาท  4.95 ล้านบาท และ 4.87 ล้านบาท 
ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีFเกีFยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 
ซอฟต์แวร์เกีFยวกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ โปรแกรมสําหรับตรวจสอบสีพิมพ์ เป็นต้น เป็นต้น 

แม่พิมพ์รอตัดจําหน่าย  

แม่พิมพ์รอตดัจําหน่ายเป็นรายการทีFเกิดขึ IนจากการทีFบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าแม่พิมพ์ ซึFงบริษัทจะบันทึก
แม่พิมพ์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และตัดจ่ายเป็นต้นทุนตามจํานวนความยาวฉลากฟิล์มทีFผลิตได้ ท ั Iงนี I บริษัทมแีม่พิมพ์รอตัด
จําหน่าย ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เท่ากบั 5.80 ล้านบาท และ 9.46 ล้านบาทตามลําดับ ซึFงจํานวนแม่พิมพ์
รอตัดจําหน่ายเพิFมขึ Iนสอดคล้องกับปริมาณคําสัFงสัFงซื Iอสินค้าของลูกค้าทีFเพิFมสูงขึ Iน   

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีแม่พิมพ์รอตัดจําหน่ายจํานวน 6.22 ล้านบาท โดยการลดลงของแม่พิมพ์
รอตัดจําหน่ายเป็นผลมาจากการทีFบริษัทได้ดําเนินการตัดจําหน่ายแม่พิมพ์ทีFสิ Iนสุดอายุการใช้งานตามนโยบายของบริษัท 
และ การลดลงอีกส่วนหนึFงมาจากการผลิตทีFมีจํานวนสูงขึ Iน 

แหล่งทีLมาของเงินทุน 
หนี Pสนิ 

หนี Iสินรวมของบริษัท ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 138.38 ล้านบาท 197.22 ล้านบาท 
และ 185.13 ล้านบาทตามลําดับ สําหรับปี 2562 หนี IสินรวมเพิFมขึ Iนจากปี 2561 เท่ากับ 58.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
42.52 โดยมีสาเหตุจากการเพิFมขึ Iนของเจ้าหนี Iการค้าตามการสัFงซื IอวัตถุดิบทีFเพิFมขึ Iน และเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินทีFเพิFมขึ Iน เนืFองจาก บริษัทมีการกู้ เงินเพืFอมาลงทุนในเครืFองจักร เพืFอรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี Iสินรวมจํานวน deb.d3 ล้านบาท ลดลง 12.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 
c.df โดยลดลงจากเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงนิระยะสั Iนและระยะยาว eh.Äa ล้านบาทจากทีFบริษัทมีการนําเงินทีFได้รับจาก
การระดมทุนไปคืนหนี Iกับสถาบันการเงินก่อนครบกําหนดชําระ  และ มีหนี Iสินตามสัญญาเช่าเพิFมขึ Iน จํานวน cÄ.eg ล้าน
บาท โดยเป็นผลมาจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีF 16 เรืFอง สัญญาเช่า ซึFงมีผลบังคับใช้วันทีF 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ  

 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน     115

เงนิกู้ยืมระยะสั Pนจากสถาบนัการเงนิ 

เงินกู้ ยืมระยะสั Iนจากสถาบันการเงินของบริษัทอยู่ในรูปของวงเงิน T/R เพืFอใช้สําหรับการนําเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ และ วงเงินตัìวส ัญญาใช้เงินเพืFอเสริมสภาพคล่องสําหรับใช้ในการดําเนินงาน โดยเงินกู้ ยืมระยะสั Iนจาก
สถาบันการเงิน ณ วันทีF 31 ธันวาคม  2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 50.15 ล้านบาท 41.04 ล้านบาท และ 3.15 ล้านบาท
ตามลําดับ  

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสั Iนจากสถาบันการเงนิจํานวน f.db ล้านบาท ลดลงจํานวน fj.eg 
ล้านบาท จากทีFบริษัทนําเงนิทีFได้จากการระดมทุนไปคืนหนี Iก่อนครบกําหนดชําระ  

เจ้าหนี Pการค้าและเจ้าหนี PอืLน  

เจ้าหนี3การค้าและเจ้าหนี 3อื7น ณ 1 ธ.ค. 2561 ณ 1 ธ.ค. 2562 ณ 1 ธ.ค. 256  
เจ้าหนี Uการค้า 45.64 50.36 54.93 
เจ้าหนี Uอื?น 18.45 27.55 27.98 
รวม 64.09 .91 82.91 
 
ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทมยีอดเจ้าหนี Iการค้าและเจ้าหนี IอืFน เท่ากับ 64.09 ล้านบาท 

และ 77.91 ล้านบาท และ 82.91 ล้านบาทตามลําดับ โดยแบ่งเป็นเจ้าหนี Iการค้าเท่ากับ 45.64 ล้านบาท 50.36 ล้านบาท 
และ 54.93 ล้านบาทตามลําดับ และเจ้าหนี IอืFนเท่ากับ 18.45 ล้านบาท 27.55 ล้านบาท และ aj.ge ล้านบาทตามลําดับ  

จ้าหนี Iการค้ามีแนวโน้มเพิFมขึ Iนอย่างต่อเนืFอง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสัFงซื IอวัตถุดิบเพิFมขึ IนเพืFอรองรับ
ยอดขายและปริมาณการผลิตทีFขยายตัว ในส่วนของเจ้าหนี IอืFนทีFเพิFมขึ Iน ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโดยเฉพาะ 
เงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานค้างจ่ายทีFเพิFมขึ IนจากการทีFบริษัทมีจํานวนพนักงานเพิFมขึ IนและอัตราเงินเดือนทีFเพิFมขึ Iน 
รวมถึงรายการโบนัสค้างจ่ายทีFเพิFมขึ Iน ซึFงผันแปรไปตามผลประกอบการของบริษัททีFเติบโตขึ Iน  

หนี Pสินตามสญัญาเช่า 

เนืFองจาก บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีF 16 เรืF องสัญญาเช่า ซึFงมีผลบังคับใช้วันทีF 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ โดยหนี Iสินตามสัญญาเช่ารับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงนิทีFต้องจ่ายตามสัญญา
เช่า ณ วันทีFส ัญญาเช่าเริFมมีผลโดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี Iยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี Iยเงินกู้ ยืม   ส่วนเพิFม 
หลงัจากวันทีFสัญญาเช่าเริFมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี Iสินตามสัญญาเช่าจะเพิFมขึ Iนโดยสะท้อนดอกเบี Iยจากหนี Iสินตาม
สัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีFจ่ายชําระแล้ว นอกจากนี I มูลค่าตามบัญชีของหนี Iสินตาม
สัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมืFอมกีารเปลีFยนแปลงหรือประเมนิสัญญาเช่าใหม่ 

 สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี Iสินตามสัญญาเช่าเท่ากับ ce.ge ล้านบาท โดยเป็นหนี Iสินตามสัญญา
เช่าทีFถึงกําหนดชําระภายในหนึFงปีเท่ากับ 1d.cg ล้านบาท และเป็นหนี Iสินตามสัญญาเช่าในส่วนทีFสุทธิจากส่วนทีFถึง
กําหนดชําระภายในหนึFงปีเท่ากับ bj.ag ล้านบาท โดยการเพิFมขึ Iนของรายการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นรายการทีFเกิดจากการ
ทําสัญญาเช่าอาคารโรงงาน และคลังสินค้ากับกิจการทีFเกีFยวข้องกัน (รายละเอียดเพิFมเติมสามารถพิจารณาได้จากรายการ
ระหว่างกัน)  

เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ณ วันทีF 31 ธันวาคม  2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเท่ากับ 12.99 ล้าน
บาท 66.13 ล้านบาท และ aÄ ล้านบาทตามลําดับ  บริษัทมีการใช้เงินก้จากสถาบันการเงินเพืFอลงทุน ในอุปกรณ์และ
เครืFองมือ รวมถึงเครืFองจักรทีFสําคัญ เช่น เครืFองพิมพ์ระบบกราเวียร์ เครืFองกรอฟิล์ม เป็นต้น เพืFอเพิFมกําลังการผลิต รองรับ
การเติบโตของยอดขายในอนาคต รวมถึงช่วยเพิFมประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของสินค้า ซึFงจะช่วยให้สามารถ
ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ 
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สําหรับ ณ 31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน aÄ ล้านบาท ลดลง hc.df  
ล้านบาท จากการใช้คืนเงินกู้โดยใช้เงินจากการระดมทุน PO ในส่วนเงินกู้คงเหลือ 20 ล้านบาทเป็นเงินกู้ สินเชืFอดอกเบี Iย
ตํFา(So t Lo n) จากนโยบายให้ความช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทย จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื Iอ
ไวรัส COV D-19  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

บริษัทมีการว่าจ้างผู้ เชีFยวชาญภายนอกเพืFอคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย โดยมีสมมติฐานประกอบการคํานวณ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ Iนของเงินเดือน เป็นต้น ซึFง ณ วันทีF 31 
ธันวาคม 2561 2562  และ 2563 บริษัทมภีาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเท่ากับ 1.02 ล้านบาท  4.05 ล้านบาท และ 
4.96 ล้านบาท ตามลําดับ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานของบริษัทมีแนวโน้มเพิFมขึ Iนอย่างต่อเนืFอง จากการทีFบริษัทมี
จํานวนพนักงานเพิFมขึ Iน รวมถึงการปรับตัวเพิFมขึ Iนของเงินเดือนพนักงาน โดยในปี 2562 บริษัทมีการเปลีFยนแปลง
สมมติฐานในการคํานวณต่างๆ อาทิ สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์ ข้อสมมติทางการเงิน เป็นต้น ส่งผลให้มีการปรับ
มูลค่าการตั Iงสํารองผลประโยชน์พนักงานเพิFมขึ Iนอย่างมีนัยสําคัญโดยผลกระทบจากการดําเนินการดังกล่าวทําให้บริษัทมี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิFมขึ Iนจํานวน 2.56 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วันทีF 31 ธันวาคม  2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 221.82 ล้านบาท 228.07 ล้าน
บาท และ 657.75 ล้านบาทตามลําดับ โดยการเพิFมขึ Iนของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิ Iน 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิFมขึ Iน
เล็กน้อยจาก ณ สิ Iนปี 2561 ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีผลกําไรสุทธิทีFดีขึ IนเมืFอเทียบกับปี 2561 โดยมีกําไรสุทธิเท่ากับ 56.90 ล้าน
บาท และมีการเพิFมทุนจดทะเบียนซึFงชําระแล้วทั Iงจํานวนอีก 45.00 ล้านบาท แต่ในระหว่างปี 2562 บริษัทมีการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นจํานวน 93.60 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ Iนปี 2562 เพิFมขึ Iนเพียงเล็กน้อย 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน cbj.jb ล้านบาท เพิFมขึ IนเมืFอเทียบกับ ณ สิ Iนปี 
2562 ซึFงเป็นผลมาจากกําไรสุทธิในปี 78.18 ล้านบาท และจากการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ
ประชาชนทัFวไป จํานวน 120 ล้านหุ้น ในราคา f.eÄ บาทต่อหุ้น ทําให้ทุนทีFออกและเรียกชําระแล้วเพิFมขึ Iนจาก 160 ล้าน
บาทเป็น 220 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 378.76 ล้านบาท   

และบริษัทมกีารจ่ายเงินปันผลตามการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 เมืFอวันทีF 30 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 จากผลการดําเนินงานสะสมตั Iงแต่เริFมดําเนินกิจการจนถึงวันทีF 31 ธันวาคม 
2562 ในอัตราหุ้ นละ 6.70 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็นเ งินจํานวน 67.00 ล้านบาท นอกจากนี I ทีFประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั IงทีF 1/2563 (มหาชน) เมืFอวันทีF 2 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
กําไรสะสม ณ วันทีF 31 มีนาคม 2563 จํานวนทั Iงสิ Iน 44.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาทต่อ
หุ้น โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวแล้วภายในวันทีF 1 กรกฎาคม 2563   

และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั IงทีF  2/2563 (บริษัทม หาชน ) เมืFอวันทีF  7 สิงหาคม 2563 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจํานวน 35.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.11 บาทต่อหุ้น โดยมีกําหนด
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันทีF 4 กันยายน 2563 
1.3 กระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 
สําหรับงวดปีสิ 3นสุดวันที7 1 ธันวาคม 

2561 2562 256  
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 38.09 66.49 123.85 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (42.58) (57.44) (260.35) 
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 8.87 (14.13) 242.34 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ?มขึ Uน (ลดลง) สุทธิ 4.38 (5.08) 105.84 
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 กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดําเนินงานในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 38.09 ล้านบาท 
66.49 ล้านบาท และ 123.85 ล้านบาทตามลําดับ บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิFมขึ Iนอย่างต่อเนืFอง ซึFงเป็น
ผลมาจากการเพิFมขึ Iนของกําไรสุทธิของบริษัท  

กระแสเงินสดจากการลงทุน 

 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ (42.58) ล้านบาท 
(57.44) ล้านบาท และ (acÄ.fb) ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับปี 2561 เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนส่วนหลักมาจากการ
ลงทุนในเครืFองจักรและอุปกรณ์จํานวน 42.04 ล้านบาท และสําหรับปี 2562 บริษัทยังคงมีการลงทุนในเครืFองจักรและ
อุปกรณ์อย่างต่อเนืFอง เพืFอรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีการลงทุนในเครืFองจักรและอปุกรณ์เพิFมเติมจํานวน 57.17 
ล้านบาท 

สําหรับปี 2563  บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ  (260.35) ล้านบาท เป็นการลงทุนใน
ทรัพย์สินซื IอทีFดิน และ ติดตั Iงระบบ Sol r Roo top เป็นหลักรวม 81.84 ล้านบาท และ เงินฝากประจํา 150 ล้านบาท  

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 

 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 8.87 ล้านบาท 
(14.13) ล้านบาท และ aha.fh ล้านบาทตามลําดับ ในปี 2561 บริษัทเบิกใช้วงเงินกู้ ยืมระยะสั IนจากสถาบันการเงินเพิFมขึ Iน
จํานวน 25.08 ล้านบาทเพืFอลงทุนซื IอเครืFองจักร ในขณะทีFมีการจ่ายชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน 
10.26 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทได้รับเงินกู้ ยืมจากธนาคารเพิFมขึ Iนจํานวน 67.60 ล้านบาท โดยเป็นสนิเชืFอเพืFอลงทุนใน
เครืFองจักร ประกอบกับบริษัทมีการเพิFมทุนจํานวน 45.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารจํานวน 14.46 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจํานวน 93.60 ล้านบาท 

สําหรับปี 2563 บริษัทมีกระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 2ha.fh ล้านบาท เป็นการได้มา
จากการเพิFมทุนหุ้นสามัญ hgc.ab ล้านบาท และได้รับเงินกู้ในระหว่างงวดสําหรับลงทุนซื IอทีFดินและติดตั Iงระบบ Sol r 
Roo top จํานวน 82.40 ล้านบาท  และ ใช้ไปในการจ่ายชําระคืนเงินกู้และดอกเบี Iยให้กับสถาบันการเงิน (176.98) ล้าน
บาท จ่ายปันผล (147) ล้านบาท ชําระคืนหนี Iสินตามสัญญาเชา่ (12.33) ล้านบาท   
1.4 อัตราส่วนทางการเงินทีLสําคัญ 

 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่องที7สําคัญ หน่วย 
สําหรับงวดปีสิ 3นสุดวันที7 1 ธันวาคม 

 2561  2562  256  
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.55 1.64 4.60 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.70 0.73 2.15 
ระยะเวลาเก็บหนี Uเฉลี?ย วัน 60.11 55.00 62.53 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี?ย วัน 28.43 27.52 25.64 
ระยะเวลาชําระหนี Uเฉลี?ย วัน 40.59 40.23 39.54 
Cash Cycle วัน 47.95 42.29 48.63 

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ สิ Iนปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 1.55 เท่า 1.64 เท่า และ h.cÄ เท่า
ตามลําดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.70 เท่า 0.73 เท่า และ 2.15 เท่าตามลําดับ โดยอัตราส่วนสภาพ
คล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิFมขึ Iนอย่างต่อเนืFองจากการเติบโตของธุรกิจ
และยอดขาย   และ ในปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทเพิFมขึ Iนอย่างมีนัยสําคัญเป็นผลจากเงินฝากธนาคาร
เพิFมขึ Iนจากการระดมทุนเสนอขายหุ้นสามัญเพิFมทุนให้กับประชาชนทัFวไปเป็นครั Iงแร ( PO) เมืFอวันทีF 29 ตุลาคม 2563  
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  
 อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทสําหรับปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 14.94 ร้อยละ 25.29 และ
ร้อยละ 17.65 ตามลําดับ การเพิFมขึ Iนของอัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2562 เพิFมขึ Iนจาก ณ สิ Iนปี 2561 เพียงเล็กน้อย 
โดยถึงแม้ว่าบริษัทจะมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานและมีการเพิFมทุนจดทะเบียนจํานวน 45.00 ล้านบาท แต่บริษัทมกีาร
จ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าวจํานวน 93.60 ล้านบาท และด้วยเหตุผลข้างต้น จงึเป็นเหตุให้บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ ถือ
หุ้นในปี 2562 เพิFมขึ Iนอย่างมีนัยสําคัญ 

สําหรับปี 2563 อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นลดลงในขณะทีFมีกําไรจากการดําเนินงานเพิFมขึ Iน เป็นผลมาจากบริษัท
ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิFมทุนให้กับประชาชนทัFวไปเป็นครั Iงแรก ( PO) ในวันทีF 29 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้ส่วนของผู้ ถือหุ้น
เพิFมขึ Iนอย่างมีนัยสําคัญ  

อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์สําหรับปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 9.49 ร้อยละ 14.49 และ
ร้อยละ 12.33 ตามลําดับ และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรสําหรับปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 
40.97 และร้อยละ 55.34 และร้อยละ 55.90 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวรในช่วงดังกล่าวมีแนวโน้มเพิFมขึ Iน เนืFองจากบริษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานเติบโตขึ Iนอย่างมีนัยสําคัญ 
โดยแนวโน้มอัตราส่วนทีFเพิFมขึ Iนแสดงให้เห็นถึงการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั Iงนี I เนืFองจากในปี 2563 บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีF 16 เรืFองสัญญาเช่า ซึFงมีผลบังคับ
ใช้วันทีF 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติทําให้บริษัทต้องมีการบันทึกรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิFมเข้ามาในงบ
การเงินโดย ณ  31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิFมขึ Iนเท่ากับ 61.53 ล้านบาท และประกอบกับมีเงิน
ฝากธนาคารเพิFมขึ Iนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิFมทุนให้กับประชาชนทัFวไปเป็นครั Iงแรก ( PO)  ปัจจัยดังกล่าวมีผลทําให้
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรมีอัตราการเพิFมขึ IนทีFตํFากว่าอัตราการเพิFมขึ Iนของ
อัตรากําไรสุทธิของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
 บริษัทมีอัตราส่วนหนี Iสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 0.62 เท่า 0.86 
เท่า และ 0.28 เท่าตามลําดับ อตัราส่วนหนี Iสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับตํFา แสดงให้เห็นถึงมัFนคงของ
ฐานะทางการเงิน โดยอัตราส่วนหนี Iสนิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิ Iนปี 2562 มีเพิFมขึ Iนจาก ณ สิ Iนปี 2561 เนืFองจากบริษัทมี
การขอและเบิกใช้วงเงนิสินเชืFอจากธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพืFอใช้ในการลงทุนในเครืFองจักร เพืFอเพิFมกําลังการผลิตใน
การรองรับยอดขายและปริมาณการผลิตทีFเพิFมขึ Iน และเพืFอเพิFมประสทิธิภาพในการผลิตให้ดีขึ Iน 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี Iสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 0.28  เท่า โดยปัจจัยทีFทําให้
อัตราส่วนดังกล่าว ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเป็นผลมาจากการทีFบริษัทได้ชําระหนี Iเงินกู้ ยืมระยะสั Iน และ เงินกู้ ยืมระยะยาว
ให้กับสถาบันการเงินก่อนครบกําหนด ส่งผลให้จํานวนหนี Iเงนิกู้ ยืมลดลง อกีทั Iงส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิFมขึ Iนจากการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิFมทุนให้กับประชาชนทัFวไปเป็นครั Iงแรก ( PO)   

 
ทั Iงนี Iในปี 2563 บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีF 16 เรืFองสัญญาเช่า ซึFงมีผลบังคับใช้วันทีF 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติทําให้บริษัทต้องมีการบันทึกรายการหนี Iสินตามสัญญาเช่าเพิFมเข้ามาในงบการเงิน โดย 
ณ วันทีF 31 ธันวาคม  2563 มีจํานวนเท่ากับ 63.06 ล้านบาท  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

           คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ชริ =งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึKงจัดทํา
ขึ =นตามมาตรฐานการบัญชีทีKรับรองทัKวไปในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ TUVW และตามข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ TUWU โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีทีKเหมาะสม 
และถือปฏิบัติอย่างสมํKาเสมอ รวมทั =งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว 
           คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั =งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึKงประกอบด้วยกรรมการทีKเป็นอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร
เพืKอกํากับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพืKอให้มีความมัKนใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลาและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การดําเนินการทีKผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึKงได้
แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
            คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  โดยรวมมีประสิทธิภาพ 
อย่างเพียงพอ สามารถสร้างความเชืKอมัKนได้ว่างบการเงิน สําหรับปีสิ =นสุด ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสด สําหรับปีสิ =นสุดวันเดียวกันของ บริษัท ชริ =งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มีความเชืKอถือได้  โดย
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีKเกีKยงข้องในสาระสําคัญ
แล้ว 
          
 
                                                                                                                                                     
  
                                                                                                                                         
 
                                                                                                                      ดร.กฤษณะ   วจีไกรลาศ 
                                                                                                                            ประธานกรรมการ 
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ข้อมูลทางการเงนิที@สาํคัญ 

1 งบการเงิน 
1.1    ผู้สอบบัญชีทีLทําการตรวจสอบ 

งบการเงิน ชื7อผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขที7 บริษทัผู้สอบบญัชี 

งบการเงินของบริษัทสําหรับงวดบัญชีปี 2563 นายธนะวุฒิ พิบลูย์สวสัดิt 6699 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  
งบการเงินของบริษัทสําหรับงวดบัญชีปี 2562 นายธนะวุฒ ิพิบลูย์สวสัดิt 6699 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด  
งบการเงินของบริษัทสําหรับงวดบัญชีปี 2561 นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ 5202 บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ 

แอสโซซิเอทส์ จํากัด 

2 สรุปรายงานของผู้สอบบญัชขีองปี 2561 – 2563 โดยผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต 

งบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชแีละรายงานการสอบทาน 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินของบริษัทสําหรับงวดบัญชีปี 2563 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื?อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงิน
นี Uแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที? 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สดสําหรับปีสิ Uนสุดวันเดียวกันของบริษัทโดยถูกต้องตามที?ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบริษัทสําหรับงวดบัญชีปี 2562 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื?อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงิน
นี Uแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วนัที? 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิ
สดสําหรับปีสิ Uนสุดวันเดียวกันของบริษัทโดยถูกต้องตามที?ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบริษัทสําหรับงวดบัญชีปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื?อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีวา่ งบการเงิน
นี Uแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที? 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน
สดสําหรับปีสิ Uนสุดวันเดียวกันของบริษัทโดยถูกต้องตามที?ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3 ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท 
§ งบแสดงฐานะทางการเงิน 

รายการ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที7 1 ธันวาคม 

2561 2562 
(จัดประเภทใหม่) 256  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.98 2.77 4.90 1.15 110.74 13.14 
ลูกหนี Uการค้าและลูกหนี Uอื?น 82.14 22.80 101.21 23.80 149.48 17.73 
สินค้าคงเหลือ 105.47 29.28 124.16 29.19 115.78 13.74 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื?น - - - - 150 17.80 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน - - 0.07 0.02 - - 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื?น 1.69 0.47 0.42 0.10 0.49 0.06 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 199.28 55.  2 0. 6 54.26 526.49 62.46 
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รายการ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที7 1 ธันวาคม 

2561 2562 
(จัดประเภทใหม่) 256  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
เงินลงทุนระยะยาว/2 1.20 0.33 1.20 0.28   
เงินฝากธนาคารที?ติดภาระคํ Uาประกัน 3.08 0.85 3.01 0.71 3.03 0.36 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์/2 143.88 39.94 172.55 40.57 223.43 26.51 
สินทรัพย์สิทธิการใช้/2 - - - - 72.77 8.63 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี 5.26 1.46 4.95 1.16 4.87 0.58 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 1.44 0.40 3.19 0.75 4.40 0.52 
แม่พมิพ์รอตัดจําหน่าย  5.80 1.61 9.46 2.23 6.22 0.74 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที?ไม่ใชเ่งินสดที?เป็น
หลักประกัน/2 - - - - 1.20 0.14 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื?น 0.26 0.08 0.17 0.04 0.47 0.06 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 160.92 44.6  194.5  45. 4 16. 9 .50 
รวมสินทรัพย์ 60.20 100.00 425.29 100.00 842.88 100.00 
หนี 3สิน       
เงินกู้ยืมระยะสั Uนจากสถาบันการเงิน 50.15 13.92 41.04 9.65 3.15 0.37 
เจ้าหนี Uการค้าและเจ้าหนี Uอื?น 64.09 17.79 77.91 18.32 82.90 9.84 
หนี Uสินสัญญาอนุพันธ์ - - - - 3.50 0.42 
ส่วนของหนี Uสินระยะยาวที?ถึงกําหนดชําระภายในหนึ?งปี       

- หนี Uสินตามสัญญาเช่า/2 2.90 0.81 3.79 0.89 11.69 1.39 
- เงินกู้ ยืมระยะยาว 9.98 2.77 18.10 4.26 11.67 1.38 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย - - - - 1.64 0.19 
หนี Uสินหมุนเวียนอื?น 1.44 0.40 - -   
รวมหนี 3สินหมุนเวียน 128.56 5.69 140.84 .12 114.55 1 .59 
หนี Uสินตามสัญญาเช่า – สุทธิ/2  5.79 1.61 4.30 1.01 57.29 6.80 
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ 3.01 0.84 48.03 11.29 8.33 0.99 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1.02 0.28 4.05 0.95 4.96 0.59 
รวมหนี 3สินไม่หมุนเวียน 9.82 2.  56. 8 1 .25 0.58 8.  
รวมหนี 3สิน 1 8. 8 8.42 19 .22 46.  185.1  21.96 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทุนเรือนหุ้น       
ทุนจดทะเบียน /1       
หุ้นสามัญ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 55.00 15.27     
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   100.00 23.51   
หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท     220.00 26.10 
ทุนออกจําหน่ายและชําระแล้ว /1       
หุ้นสามัญ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 55.00 15.27     
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   100.00 23.51   
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รายการ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที7 1 ธันวาคม 

2561 2562 
(จัดประเภทใหม่) 256  

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท     220.00 26.10 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ     378.76 44.94 
กําไรสะสม       

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย - - 4.93 1.16 12.66 1.50 
ยังไมไ่ด้จัดสรร 166.82 46.31 123.14 28.96 46.33 5.50 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 221.82 61.58 228.0  5 .6  65 . 5 8.04 
รวมหนี 3สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 60.20 100.00 425.29 100.00 842.88 100.00 

หมายเหต ุ   
 /1 -เมื+อวันที+ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที+ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Kงที+ 2/2562 มีมติให้มีการเพิ+มทุนจดทะเบียนบริษัทจํานวน 45.00 

ล้านบาท    โดยผู้ ถือหุ้นได้มีการชําระค่าหุ้นเพิ+มทุนแล้วทั Kงจํานวน ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วันที+ 31 
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 100.00 ล้านบาท ทั Kงนี K เมื+อวันที+ 30 พฤษภาคม 2563 ที+ประชุมผู้ถือหุ้นครั Kงที+1/2563 มีมติให้มีการเพิ+มทุนจดทะเบียน
จํานวน 240 ล้านหุ้น โดยจํานวน 120 ล้านหุ้นคิดเป็นจํานวนเงิน 60 ล้านบาท เป็นการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ซึ+งได้ชําระค่าหุ้นเพิ+มทุนทั Kงจํานวนแล้วเมื+อวันที+ 8 มิถุนายน 2563 ดังนั Kนจึงทําให้ทุนจดทะเบียนชําระแล้วก่อนการ IPO ของบริษัทอยู่ที+ 
160.00 ล้านบาท  และจํานวน 120 ล้านหุ้นเป็นการขายหุ้นสามัญเพิ+มทุนให้แก่ประชาชนทั+วไปครั Kงแรก (IPO)  

      -ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Uงที? 2/2563 (บริษัทมหาชน) เมื?อวันที? 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลจํานวน 35.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.11 บาทต่อหุ้น โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที? 4 กันยายน 2563 

 /2  เนื+องจาก ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ Kนสุดวันที+ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที+ 9 เรื+อง เครื+องมือทางการเงิน และฉบับที+ 16 เรื+อง สัญญาเช่า ซึ+งมีผลบังคับใช้วันที+ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ โดย
การดําเนินการดังกล่าวทําให้บริษัทมีการปรับปรุงรายการบัญชีที+สําคัญ ณ สิ Kนปี 2562 เป็นดังนี K 

 
หน่วย (พันบาท) ณ วันที? 31 ธันวาคม 

2562 
(จัดประเภทใหม)่ 
(หมายเหตุ 23) 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื?องมือทาง

การเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบับที? 
16 

 ณ วันที? 1 
มกราคม 2563 

 

 ลูกหนี Uการค้าและลูกหนี Uหมุนเวียนอื?น  101,206  (363)  -  100,843 
 สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์ -  41  -  41 
 เงินลงทุนระยะยาวอื?น 1,200  (1,200)  -  - 
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 172,553  -  (12,046)  160,507 
 สินทรัพย์สทิธิการใช้  -  -  83,386  83,386 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 3,186  65  -  3,251 
   สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที?ไม่ใช่เงินสดที?เป็น
หลักประกัน - 

 
1,200 

 
- 

 
1,200 

 เจ้าหนี Uการค้าและเจ้าหนี Uหมุนเวียนอื?น 77,911  (192)  -  77,719 
 ส่วนของหนี Uสนิตามสัญญาเช่าที?ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ?งปี  3,791 

 
- 

 
8,278 

 
12,069 

 หนี Uสินสัญญาอนุพันธ์ -  192  -  192 
 หนี Uสินตามสัญญาเช่า 4,298  -  63,062  67,360 
   กําไรสะสม-ยังไมไ่ด้จัดสรร 123,143  (257)  -  122,866 
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1) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหต ุ  /1 รายได้จากการขายหมึกในปี 2561 และ 2562 เป็นการขายให้แก่บริษัทที+เกี+ยวข้องกัน โดยเพื+อเป็นการป้องกันไม่ให้ 
    เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจึงหยุดดําเนินการขายหมึกให้แก่บริษัทที+เกี+ยวข้องกันแล้วตั Kงแต่เดือนมิถุนายน 

2562 
  /2   เมื+อเดือนมกราคม ปี 2563 บริษัทเริ+มดําเนินธุรกิจเทรดดิ Kงผลิตภัณฑฟิ์ล์มยืด 

  

รายการ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ 3นสุดวันที7 1 ธันวาคม 

2561 2562 256  
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ 395.73 91.88 559.17 95.35 656.14 96.75 
รายได้จากการขายอื?น       
   - รายได้จากการขายแม่พิมพ์ 18.57 4.31 20.45 3.49 19.62 2.89 
   - รายได้จากการขายหมึก/1  15.06 3.49 5.56 0.95   

- รายได้จากการขายฟิล์มยืด/2    - - - - 1.49 0.22 
รายได้อื?น 1.38 0.32 1.21 0.21 0.93 0.14 
รวมรายได้ 4 0. 4 100.00 586.40 100.00 6 8.18 100.00 
ค่าใช้จ่าย       
ต้นทุนขาย 334.55 77.67 429.51 73.25 479.39 70.69 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 20.59 4.78 27.31 4.66 27.53 4.06 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 33.25 7.72 51.69 8.81 60.98 8.99 
รวมค่าใช้จ่าย 88.40 90.1  508.51 86. 2 56 .90 8 . 4 

กําไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 42. 4 9.8  .89 1 .28 110.28 16.26 

ต้นทุนทางการเงิน (3.71) (0.86) (6.67) (1.14) (12.55) (1.85) 
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 8.64 8.9  1.22 12.14 9 .  14.41 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (7.80) (1.81) (14.32) (2.44) (19.55) (2.88) 
กําไรสุทธิสําหรับงวด 0.84 .16 56.90 9. 0 8.18 11.5  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื?น       
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน - - (2.56) (0.44) - - 

องค์ประกอบของภาษีเงินได้ - - 0.51 0.09 - - 
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน – สุทธิจากภาษี - - (2.05) (0.35) - - 

กําไรสุทธิเบ็ดเสร็จอื7นสําหรับปีสุทธิจากภาษี - - (2.05) (0. 5) - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 0.84 .16 54.85 9.00 8.18 11.5  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น  (บาท/หุ้น) 0.28 0.30 0.27 

หุ้นที?ใช้คํานวณกําไรต่อหุ้นขั Uนพื Uนฐาน (หุ้น) 110,000,000 187,424,658 290,819,672 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน     124

2) งบกระแสเงินสด 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการ  สําหรับปีสิ 3นสดุวันที7 1 ธันวาคม 

 2561 2562 256  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน      
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 38.64 71.22 97.73 
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน    

ค่าเสื?อมราคา 24.61 32.83 44.37 
ค่าตัดจําหน่าย 0.61 0.66 0.69 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ 1.16 6.16 (2.12) 
หนี Uสูญและหนี Uสงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 0.07 1.38 0.31 
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 0.10 0.23 0.01 
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 0.17  
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี?ยนที?ยังไม่เกิดขึ Uนจริง (0.13) 0.12 3.62 
ภาษีเงนิได้ถูกหัก ณ ที?จ่ายตัดจ่าย - -  
รายได้ดอกเบี Uยรับ - (0.08) (0.25) 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี Uย 3.36 6.23 10.08 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.39 0.47 0.90 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี?ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี Uสิน
ดําเนินงาน 68.81 119. 9 155. 4 

การเปลี?ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ?มขึ Uน) ลดลง    
ลูกหนี Uการค้าและลูกหนี Uอื?น (17.08) (20.40) (39.44) 
สินค้าคงเหลือ (18.34) (24.85) 10.50 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื?น (1.48) (0.13) (0.07) 
แม่พิมพ์รอตัดจ่าย (5.80) (3.67) 3.24 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื?น 0.58 0.12 (0.20) 

การเปลี?ยนแปลงในส่วนประกอบของหนี Uสินดําเนินงานเพิ?มขึ Uน (ลดลง)    
เจ้าหนี Uการค้าและเจ้าหนี Uอื?น 19.89 8.47 9.26 
หนี Uสินหมุนเวียนอื?น 0.33 1.82  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 46.91 80. 5 1 8.6  

จ่ายดอกเบี Uย - -  
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ - 1.39  
จ่ายภาษีเงินได้ (8.82) (15.65) (14.78) 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 8.09 66.49 12 .85 
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3) งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการ สําหรับปีสิ 3นสดุวันที7 1 ธันวาคม 

 2561 2562 256  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน    

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื?น 0.60 - - 
เงินสดจ่ายเพื?อซื Uอเงินลงทุนระยะยาวอื?น (1.20) -  
เงินฝากธนาคารที?ติดภาระคํ Uาประกัน (เพิ?มขึ Uน) ลดลง (0.03) 0.07 (0.02) 
     เงินสดจ่ายเพื?อซื Uอตราสารหนี Uของกิจการอื?น - - (150.00) 
เงินสดจ่ายเพื?อซื Uอส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (42.04) (57.17) (109.84) 
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.55 0.09 0.01 
เงินสดจ่ายเพื?อซื Uอสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.46) (0.51) (0.62) 
รับดอกเบี Uยรับ - 0.08 0.12 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (42.58) (5 .44) (260. 5) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินกู้ยืมระยะสั Uนจากสถาบันการเงินเพิ?มขึ Uน (ลดลง) 25.08 (9.27) (38.10) 
เงินสดจ่ายเพื?อชําระคืนหนี Uสินตามสัญญาเช่าการเงิน (2.60) (3.40) (12.33) 
เงินสดจ่ายเพื?อชําระคืนหนี Uสินตามสัญญาเช่า - -  
เงินสดจ่ายเพื?อชาํระคืนเจ้าหนี Uทรัพย์สิน - -  
เงินสดจ่ายเพื?อชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (10.26) (14.46) (128.53) 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 67.60 82.40 
เงินสดรับจากเพิ?มทุนหุ้นสามัญ - 45.00 516.00 
เงินสดจ่ายชําระค่าใช้จ่ายที?เกี?ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น - - (19.75) 
จ่ายเงินปันผล - (93.60) (147.00) 
จ่ายดอกเบี Uย (3.35) (6.00) (10.35) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 8.8  (14.1 ) 242. 4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ7มขึ 3น (ลดลง) สุทธ ิ 4. 8 (5.08) 105.84 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 5.60 9.98 4.90 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ 3นปี 9.98 4.90 110. 4 

หมายเหต ุ /1 เนื?องจาก บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ?งจะ
มีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที?มีรอบระยะเวลาบัญชีที?เริ?มในหรือหลังวันที? 1 มกราคม 2563 ซึ?งบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการ
เปลี?ยนแปลงนโยบายการบัญชีโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม ณ วันที? 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที?แสดง
เปรียบเทียบ ดังนั Uน จึงอาจทําให้รายการที?แสดงในงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ Uนสุดวันที? 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 อาจมีความแตกต่าง
จากการจัดประเภทรายการในส่วนของงบการเงินสิ Uนสุดวันที? 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2562 
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4       อัตราส่วนทางการเงินที?สําคัญ 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ หน่วย สําหรับปีสิ 3นสดุวันที7  1 ธันวาคม 

  2561 2562 256  

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.55 1.64 4.60 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว  เท่า 0.70 0.73 2.15 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด  เท่า 0.36 0.49 0.97 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี Uการค้า เท่า 5.99 6.55 5.76 
ระยะเวลาเก็บหนี Uเฉลี?ย วัน 60.11 55.00 62.53 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 12.68 13.08 14.04 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี?ย วัน 28.43 27.52 25.64 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี U เท่า 8.87 8.95 9.11 
ระยะเวลาชําระหนี Uเฉลี?ย  วัน 40.59 40.23 39.54 
Cash Cycle วัน 47.95 42.29 48.63 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)     
อัตรากําไรขั Uนต้น  ร้อยละ 22.08 26.60 29.22 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 9.86 13.31 16.28 
อัตรากําไรอื?น ร้อยละ 0.32 0.21 0.14 
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร  ร้อยละ 89.95 85.37 112.30 
อัตรากําไรสุทธิ  ร้อยละ 7.16 9.70 11.53 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 14.94 25.29 17.65 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ /2 ร้อยละ 9.49 14.49 12.33 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 40.97 55.34 55.90 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์/2 เท่า 1.33 1.49 1.07 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)     
อัตราส่วนหนี Uสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น/2 เท่า 0.62 0.86 0.28 
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี Uย  เท่า 14.96 14.14 13.75 
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน  เท่า 0.70 0.37 1.22 
อัตราการจ่ายเงินปันผล/3 ร้อยละ N/A 164.51 188.03 

หมายเหตุ     
       /2  เนื?องจากบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที? 16 เรื?อง สัญญาเช่า ซึ?งมีผลบังคับใช้วันที? 1 มกราคม พ.ศ. 2563  มาถือ

ปฏิบัติ ทําให้บริษัทมีสินทรัพย์และหนี Uสินที?เพิ?มขึ Uนอย่างมนีัยสําคัญ โดยการเพิ?มขึ Uนส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของการบันทึกบัญชีรายการสินทรัพย์
สิทธิการใช้ และ หนี Uสินตามสัญญาเช่าซึ?ง ณ 31 ธันวาคม  2563 มีจํานวนเท่ากับ 72.{{ ล้านบาท และเท่ากับ 68.98 ล้านบาท 

/3   ตามการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื?อวันที? 30 เมษายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 จากผลการ
ดําเนินงานสะสมตั Uงแต่เริ?มดําเนินกิจการจนถึงวันที? 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 6.70 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินจํานวน 67.00 
ล้านบาทนอกจากนี U 1/2563 (ของมหาชน) เมื?อวันที? 2 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ วันที? 31 
มีนาคม 2563 จํานวนทั Uงสิ Uน 44.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทมีกําหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ภายในวันที? 1 กรกฎาคม 2563 
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/4     ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Uงที? 2/2563 (บริษัทมหาชน) เมื?อวันที? 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจํานวน 35.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.11 บาทต่อหุ้น โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที? 4 กันยายน 2563 
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รายงานของผู้สอบบญัชรัีบอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
 บริษัท ชริ Iงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 (เดิมชืFอ บริษัท ชริ Iงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด) 
  
ความเห็น  
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ชริ Iงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึFงประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีFยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นและงบ
กระแสเงินสดสําหรับปีสิ Iนสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทีF
สําคัญ  
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี Iแสดงฐานะการเงินของ บริษัท ชริ Iงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ณ 
วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ Iนสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีFควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท
ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทีFกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนทีFเกีFยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัตติามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืFนๆ ซึFงเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี I ข้าพเจ้าเชืFอ
ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีFข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพีFอใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เรืLองสําคัญในการตรวจสอบ 
 เรืFองสําคัญในการตรวจสอบคือเรืFองต่าง ๆ ทีFมีนัยสําคัญทีFสุดตามดุลยพินิจเยีFยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรืFองเหล่านี Iมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั Iงนี Iข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืFองเหล่านี I 

• การรับรู้รายได้จากการขาย 
 บริษัทมีรายได้จากการขายชิ Iนงานฉลากฟิล์มหดรัดรูป รวมถึงแม่พิมพ์ทีFใช้สําหรับการผลิตชิ Iนงานฉลากฟิล์มหด
รัดรูป สําหรับปีสิ IนสุดวันทีF 31 ธันวาคม 2563 เป็นจํานวนเงิน 677.25 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทมีสัญญาทีFทํากับลูกค้า
เป็นจํานวนมากและมีเงืFอนไขเกีFยวกับชิ Iนงานและแม่พิมพ์ทีFแตกต่างกัน เช่น การกําหนดราคาของรายการ และการ
รับประกันแม่พิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี I จุดโอนการควบคุมแม่พิมพ์ขึ Iนอยู่กับการยอมรับผลการทดสอบการผลิตชิ Iนงานและ
การส่งมอบชิ Iนงานแล้ว ซีFงทําให้เกิดความเสีFยงเกีFยวกับการวัดมูลค่าและรอบระยะเวลาในการรับรู้รายได้  ดังนั Iน ข้าพเจ้าจึง
ระบุว่า การรับรู้รายได้จากการขายเป็นความเสีFยงทีFมีนัยสําคัญซึFงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ บริษัทได้
เปิดเผยนโยบายการบัญชีทีFเกีFยวกับการรับรู้รายได้จากการขายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1  
  วธีิการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรืFองดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจระบบการควบคุมภายในวงจรรายได้และ
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รายการบัญชีทีFเกีFยวข้อง ทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในทีFเกีFยวข้องกับการรับรู้รายได้
และรายการบัญชีทีFเกีFยวข้อง โดยเฉพาะทีFเกีFยวกับการควบคุมการวัดมูลค่าและรอบระยะเวลาในการรับรู้ของรายได้จากการ
ขาย นอกจากนี I ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการรายได้เพืFอทดสอบรายละเอียดกับสัญญาหรือเอกสารทีFเกีFยวข้องเพืFอ
ตรวจสอบความถูกต้องของการรับรู้รายได้ตามเงืFอนไขของสัญญาทีFทํากับลูกค้าและมีความสอดคล้องกับนโยบายการ
บัญชี รวมทั Iงการตรวจสอบการตัดยอดรายได้จากการขายในช่วงก่อนและภายหลังวันสิ Iนงวดบัญชี รวมทั Iง การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ นอกจากนี I ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้ว 

• ค่าเผืFอการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 บริษัทมีสินค้าค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 เป็นจํานวนเงิน 117.77 ล้านบาท ซึFง
คิดเป็นร้อยละ 13.97 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท สินค้าคงเหลือได้รวมสินค้าล้าสมัยหรือเสืFอมสภาพ ได้แก่ ชิ Iนงาน
สําเร็จรูปและชิ Iนงานระหว่างผลิตส่วนทีFผลิตเกินคําสัFงซื Iอและอาจไมส่ามารถจําหน่ายได้อีกหากไม่มีคําสัFงซื Iอซํ Iาจากลูกค้า 
และวัตถุดิบ ว ัสดุสิ Iนเปลือง ส่วนทีFมีการเสืFอมสภาพตามเวลาทําให้หมดอายุจนไม่สามารถนํามาใช้ในการผลิตได้อีกต่อไป 
ซึFงอาจมีมูลค่าลดลงในปัจจุบัน ทั Iงนี Iนโยบายการบัญชีสําหรับสินค้าคงเหลือและรายละเอียดสําหรับสินค้าคงเหลือ ได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 และข้อ 8 ตามลําดับ สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่า
สุทธิทีFจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํFากว่า ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาจํานวนค่าเผืFอการลดมูลค่าสินค้า
สําเร็จรูปทีFเก่าหรือล้าสมัย โดยกําหนดจํานวนค่าเผืFอการลดมูลค่าสินค้าจากอัตราร้อยละของมูลค่าตามบัญชีของสินค้าทีF
เคลืFอนไหวช้าหรือล้าสมัยในแต่ละช่วงอายุของสินค้าคงเหลือและวิเคราะห์สนิค้าทีFล้าสมัยหรือเสืFอมสภาพรายตัวประกอบ 
ดังนั Iน ข้าพเจ้าจึงระบุว่า การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นความเสีFยงทีFมีนยัสําคัญซึFงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการ
ตรวจสอบ 
 วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรืFองดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ ทดสอบการควบคุมภายในเกีFยวกับการคํานวณต้นทุน
สินค้า เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้า ตรวจสอบการจัดทํารายงานวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือ  สอบถามฝ่าย
บริหารและพิจารณาความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานและวิธีการทีFผู้บริหารใช้ในการกําหนดมูลค่าสุทธิทีFจะได้รับโดย
การตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนซึFงแสดงถึงการประมาณการทีFดีทีFสุดของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะเรืFองการกําหนดอัตราร้อย
ละทีFใช้ในการคํานวณค่าเผืFอการลดมูลค่าสินค้าในแต่ละช่วงอายุสินค้า และการทดสอบการคํานวณค่าเผืFอการลดมูลค่า
สินค้าคงเหลือ นอกจากนี Iข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของเกีFยวกบันโยบายการบัญชี
และจํานวนเงินเกีFยวกับการรับรู้ค่าเผืFอการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 
ข้อมูลอืLน  
  ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอืFน ข้อมูลอืFนประกอบด้วยข้อมูลซึFงรวมอยู่ในรายงานประจําปีแต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีทีFอยู่ในรายงานนั Iน ซึFงคาดวา่รายงานประจําปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันทีF
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี I 
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืFนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชืFอมัFนต่อข้อมูลอืFน 
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีFเกีFยวเนืFองกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืFนมี
ความขัดแย้งทีFมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ทีFได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอืFนมี
การแสดงข้อมูลทีFขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 
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  เมืFอข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลทีFขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสืFอสารเรืFองดังกล่าวกับผู้ มีหน้าทีFในการกํากับดูแล เพืFอให้ผู้มีหน้าทีFในการกํากับดูแลดําเนินการ
แก้ไขข้อมูลทีFแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีLในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิ 
               ผู้บริหารมีหน้าทีFรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี Iโดยถูกต้องตามทีFควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีFยวกับการควบคุมภายในทีFผ ู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพืFอให้สามารถจัดทํางบการเงินทีF
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีFข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด   
  ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนืFอง 
เปิดเผยเรืFองทีFเกีFยวกับการดําเนินงานต่อเนืFอง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืFองเว้นแต่ผู้บริหารมี
ความตั IงใจทีFจะเลิกบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืFองต่อไปได้ 
  ผู้มีหน้าทีFในการกํากับดูแลมีหน้าทีFในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงนิของบริษัท 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
             การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีว ัตถุประสงค์เพืFอให้ได้ความเชืFอมัFนอย่างสมเหตุสมผลว่า  งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีFขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไมว่่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซึFงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเชืFอมัFนอย่างสมเหตุสมผลคือความเชืFอมัFนในระดับสูงแต่
ไม่ได้ เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีFขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทีFมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีFข ัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาดและถือว่ามี
สาระสําคัญเมืFอคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีFข ัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี I  
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีFยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสีFยงจากการแสดงข้อมูลทีFข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพืFอตอบสนองต่อความเสีFยง
เหล่านั Iน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีFเพียงพอและเหมาะสมเพืFอเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความ
เสีFยงทีFไม่พบข้อมูลทีFข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึFงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีFยงทีFเกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนืFองจากการทุจริตอาจเกีFยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั Iงใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมลูทีFไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีFเกีFยวข้องกับการตรวจสอบเพืFอออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบทีFเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืFอวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัท  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีFผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีFเกีFยวข้องซึFงจัดทําขึ Iนโดยผู้บริหาร   

• สรุปเกีFยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืFองของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีทีFได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีFมีสาระสําคัญทีFเกีFยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ทีF
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานต่อเนืFองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
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สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีFมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึง
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิทีFเกีFยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล 
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีFยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ Iนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีทีFได้รับ
จนถึงวันทีFในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
บริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนืFอง   

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื Iอหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีFทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีFควรหรือไม่  
 ข้าพเจ้าได้สืFอสารกับผู้มีหน้าทีFในการกํากับดูแลในเรืFองต่าง ๆ ทีFสําคัญ ซึFงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามทีFได้วางแผนไว้ ประเด็นทีFมีนัยสําคัญทีFพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีFมีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าทีFในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีFเกีFยวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สืFอสารกับผู้มีหน้าทีFในการกํากับดูแลเกีFยวกับความสัมพันธ์ทั IงหมดตลอดจนเรืFองอืFนซึFงข้าพเจ้า
เชืFอว่ามีเหตุผลทีFบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีFข้าพเจ้าใช้เพืFอ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอสิระ 

จากเรืFองทีFสืFอสารกับผู้มีหน้าทีFในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืFองต่าง ๆ ทีFมีนัยสําคัญมากทีFสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรืFองสําคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรืFองเหล่านี Iในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีFยวกับ เรืFองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทีFยากทีF
จะเกิดขึ Iน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสืFอสารเรืFองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสืFอสาร
ดังกล่าว 
 ผู้สอบบญัชีทีFรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี Iคือ นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิô 
 
 
   
  (นายธนะวฒุิ  พบิลูย์สวสัดิô) 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขทีF 6699 
 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจํากัด 

กรุงเทพมหานคร 
วันทีF 22 กุมภาพันธ์ 2564 
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บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  
(เดิมชืAอ บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด  

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2563            

สินทรัพย์  
       บาท  
       2563  2562           (จัดประเภทใหม่)  
     หมายเหต ุ    (หมายเหตุ 34) 

สินทรัพย์หมุนเวียน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7  110,738,250.10  4,899,816.03  
ลูกหนี Aการค้าและลูกหนี AหมุนเวียนอืFน  8  149,478,767.12  101,206,026.35  
สินค้าคงเหลือ   9  115,779,336.82  124,159,260.95  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน    -  71,075.70  
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืFน  10  150,000,000.00  -  
สินทรัพย์หมุนเวียนอืFน    496,396.92  426,089.23  
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    526,492,750.96  230,762,268.26 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
    

เงินฝากธนาคารทีFมีภาระคํ Aาประกัน  11  3,025,253.99  3,007,486.17  
เงินลงทุนระยะยาวอืFน  12  -  1,200,000.00  
ทีFดิน อาคารและอุปกรณ์  13  223,433,729.87  172,552,931.44  
สินทรัพย์สิทธิการใช้  14  72,770,615.44  -  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  15  4,870,360.16  4,946,939.45  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  16  4,404,741.88  3,185,617.39  
แม่พิมพ์รอตัดจําหน่าย  17  6,218,191.26  9,461,881.70 
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บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  
(เดิมชืAอ บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ  
ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2563 

           
สินทรัพย์ (ต่อ  

        บาท 
        2563  2562 
          (จัดประเภทใหม่) 
      หมาย

เหต ุ
    (หมายเหตุ 34) 

 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน    
   

  ทีFไม่ใช่เงินสดทีFเป็นหลักประกัน  12  1,200,000.00                                 -      
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืFน    466,849.94   173,597.80  
   รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน    316,389,742.54   194,528,453.95  
รวมสินทรัพย์     842,882,493.50   425,290,722.21  
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บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  
(เดิมชืAอ บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ  

ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2563 
    

หนี )สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
        บาท 
        2563  2562 
          (จัดประเภทใหม่) 
      หมาย

เหต ุ
    (หมายเหตุ 34) 

หนี Aสินหมุนเวียน       
 เงินกู้ ยืมระยะสั Aนจากสถาบันการเงิน  18  3,146,372.01   41,042,671.53  
 เจ้าหนี Aการค้าและเจ้าหนี AหมุนเวียนอืFน  6.3, 19  82,908,679.23   77,910,717.63  
 หนี Aสินสัญญาอนุพันธ์  

30.5 
 

3,500,454.59  
                               

-      
 ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินทีF

ถึงกําหนด 
   

 
 

 
  ชําระภายในหนึFงปี  20  11,666,666.69   18,096,000.00  
 ส่วนของหนี Aสินตามสัญญาเช่าทีFถึงกําหนดชําระ    

 
  

   ภายในหนึFงปี  6.3, 21  11,692,720.27   3,790,653.21  
 ภาษีเงนิได้นิติบุคคลค้างจ่าย    

1,638,096.74  
                               

-      
   รวมหนี Aสินหมุนเวียน    114,552,989.53   140,840,042.37  
หนี Aสินไม่หมุนเวียน       
 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  20  8,333,333.31   48,030,000.00  
 หนี Aสินตามสัญญาเช่า  6.3, 21  57,291,192.33   4,297,707.44  
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บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  
(เดิมชืAอ บรษิัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ  
ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2563 

    
หนี )สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ  

        บาท 
        2563  2562 
          (จัดประเภทใหม่) 
      หมาย

เหต ุ
    (หมายเหตุ 34) 

 ประมาณการหนี Aสินไม่หมุนเวียนสําหรับ       
  ผลประโยชน์พนักงาน  22  4,958,905.35   4,053,296.84  
   รวมหนี Aสินไม่หมุนเวียน    70,583,430.99   56,381,004.28  
       รวมหนี Aสิน     185,136,420.52   197,221,046.65  
           
      ส่วนของผู้ ถือหุ้น       
   ทุนเรือนหุ้น   23     
  ทุนจดทะเบียน       

   หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท 

   220,000,000.00    

   หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10.00 บาท 

     100,000,000.00  
  ทุนทีFออกและชําระแล้ว       

   หุ้นสามัญ 440,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท 

   220,000,000.00    

   หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10.00 บาท 

   
 

 
100,000,000.00  

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  23  
378,757,394.56 

 
- 
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บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  
(เดิมชืAอ บรษิัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด  

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ  

ณ วันทีA 31 ธันวาคม 2563 
    

หนี )สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ  
        บาท 
        2563  2562 
          (จัดประเภทใหม่) 
      หมายเหต ุ     (หมายเหตุ 34) 
   กําไรสะสม   24     
  จัดสรรแล้ว       
   ทุนสํารองตามกฎหมาย  24  12,663,160.89   4,926,315.78  
  ยังไม่ได้จัดสรร    46,325,517.53   123,143,359.78  

     รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    657,746,072.98   228,069,675.56  
    รวมหนี Aสินและส่วนของผู้ ถือหุ้น    842,882,493.50   425,290,722.21  
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บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  
(เดิมชืAอ บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับปีสิ )นสุดวันทีA 31 ธันวาคม 2563 

      บาท 
     2563  2562 
       (ปรับปรุงใหม่) 
    หมายเหต ุ    (หมายเหตุ 29) 
รายได้       
 รายได้จากการขาย 6.4  677,248,033.32   585,183,980.18  
 รายได้อืFน   928,343.94   1,212,168.53  
   รวมรายได้   678,176,377.26   586,396,148.71  
ค่าใช้จ่าย      
 ต้นทุนขาย 6.4  479,389,286.13   429,512,919.50  
 ต้นทนุในการจัดจําหน่าย 6.4  27,532,828.41   27,307,970.78  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6.4  60,974,321.32   51,686,923.04  
   รวมค่าใช้จ่าย   567,896,435.86   508,507,813.32  
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน   110,279,941.40   77,888,335.39  
ต้นทุนทางการเงิน 6.4  12,551,407.09   6,670,237.64  
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   97,728,534.31   71,218,097.75  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 28 

 
19,552,150.13   14,321,432.81  

กําไรสําหรับปี   78,176,384.18   56,896,664.94  
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืFนสําหรับปี      

รายการทีFจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง     

 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ 
ผลประประโยชน์ 
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บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  

(เดิมชืAอ บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ  
สําหรับปีสิ )นสุดวันทีA 31 ธันวาคม 2563 

      บาท 
     2563  2562 
       (ปรับปรุงใหม่) 
           หมายเหตุ    (หมายเหตุ 29) 
        
  พนกังานทีFกําหนดไว้ 22                             -       (2,563,799.84) 
 ภาษีเงนิได้ของรายการทีFจะไม่ถูกจัดประเภท

ใหม่ 
     

  ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 28                             -       512,759.97  
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืFนสําหรับปี - สุทธิจาก
ภาษี 

                             -       (2,051,039.87) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   78,176,384.18   54,845,625.07  
         

กําไรต่อหุ้น (บาท) 29     
 กําไรต่อหุ้นขั Aนพื Aนฐาน   0.27   0.30  
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บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  
(เดิมชืAอ บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด  

งบแสดงการเปลีAยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สาํหรับปีสิ )นสุดวันทีA 31 ธันวาคม 2563 

      บาท 
      ทุนเรือนหุ้น  ส่วนเกินมูลค่า  กําไรสะสม  รวมส่วนของ 
      ที;ออกและ  หุ้นสามัญ  จัดสรรแล้ว  ยังไม่ได้จัดสรร  ผู้ถือหุ้น 
      ชําระแล้ว    ทุนสํารอง     

    หมาย
เหต ุ       ตามกฎหมาย       

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที; 1 
มกราคม 2562 

  55,000,000.00                               
-      

                           
-      

 166,824,050.49   221,824,050.49  

เพิ;มทุนหุ้นสามัญ 23  45,000,000.00                               
-      

                           
-      

                               
-      

 45,000,000.00  

ทุนสํารองตามกฎหมาย 24                              
-      

                             
-      

 4,926,315.78   (4,926,315.78)                                 
-      

เงินปันผลจ่าย 24                              
-      

                             
-      

                           
-      

 (93,600,000.00)  (93,600,000.00) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี            

 กําไรสําหรับปี                               
-      

                             
-      

                           
-      

 56,896,664.94   56,896,664.94  

 กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื;นสําหรับ
ปี - สุทธิจากภาษี 

                             
-      

                             
-      

                           
-      

 (2,051,039.87)  (2,051,039.87) 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที; 
31 ธันวาคม 2562 

  100,000,000.00                               
-      

 4,926,315.78   123,143,359.78   228,069,675.56  
               

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที; 1 
มกราคม 2563 

  100,000,000.00                               
-      

 4,926,315.78   123,143,359.78   228,069,675.56  

ผลกระทบของการเปลี;ยนแปลง
นโยบายการบัญชี 5   -                                   

-      
 -       (257,381.32)  (257,381.32) 

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที; 1 
มกราคม 2563  

           

  - ปรับปรุงแล้ว   100,000,000.00                               
-      

 4,926,315.78   122,885,978.46   227,812,294.24  

เพิ;มทุนหุ้นสามัญ 23  120,000,000.00   396,000,000.00                             
-      

                               
-      

 516,000,000.00  
ค่าใช้จ่ายที;เกี;ยวข้องกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญ  

           

  - สุทธิจากภาษี 23                              
-      

 (17,242,605.44)                            
-      

                               
-      

 (17,242,605.44) 
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ทุนสํารองตามกฎหมาย 24                              
-      

                             
-      

 7,736,845.11   (7,736,845.11)                                 
-      

เงินปันผลจ่าย 24                              
-      

                             
-      

                           
-      

 (147,000,000.00)  (147,000,000.00) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี           -      
 กําไรสําหรับปี                               

-      
                             

-      
                           

-      
 78,176,384.18   78,176,384.18  

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที; 
31 ธันวาคม 2563 

  220,000,000.00   378,757,394.56   12,663,160.89   46,325,517.53   657,746,072.98  
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(เดิมชืAอ บรษิัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด  

งบกระแสเงินสด 
สาํหรับปีสิ )นสุดวันทีA 31 ธันวาคม 2563       

บาท       
2563   2562         

(จัดประเภทใหม่)      
  

 
(หมายเหตุ 34) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
    

 
กําไรสําหรับปี 

 
78,176,384.18  

 
56,896,664.94   

รายการปรับกระทบกําไรสําหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
    

 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

    
  

ค่าเสืFอมราคาและค่าตัดจําหน่าย 
 

45,056,040.99  
 

33,490,824.64    
หนี Aสูญและหนี Aสงสัยจะสูญ  

 
308,005.01  

 
1,375,770.42    

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับ
รายการ) 

 
(2,120,798.15) 

 
6,162,308.35  

  
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 

 
10,721.60  

 
231,592.67    

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

                              -      
 

166,317.08    
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีFยนทีFยังไม่เกิดขึ Aนจริง 

 
3,616,986.40  

 
118,315.27    

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
 

905,608.51  
 

467,973.00    
รายได้ดอกเบี Aยรับ 

 
(248,800.95) 

 
(78,945.69)   

ค่าใช้จ่ายดอกเบี Aย 
 

10,083,566.12  
 

6,233,595.16    
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
19,552,150.13  

 
14,321,432.81   

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีFยนแปลง 
    

  
ในสินทรัพย์และหนี Aสินดําเนินงาน 

 
155,339,863.84  

 
119,385,848.65   

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิFมขึ Aน) ลดลง 
    

  
ลูกหนี Aการค้าและลูกหนี AหมุนเวียนอืFน 

 
(39,440,825.67) 

 
(20,400,624.00) 
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บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  
(เดิมชืAอ บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด  

งบกระแสเงินสด (ต่อ  
สําหรับปีสิ )นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2563       

บาท       
2563   2562         

(จัดประเภทใหม่)      
  

 
(หมายเหตุ 34)   

สินค้าคงเหลือ 
 

10,500,722.28  
 

(24,847,365.22)   
สินทรัพย์หมุนเวียนอืFน 

 
(70,307.69) 

 
(127,659.75)   

แม่พิมพ์รอตัดจ่าย 
 

3,243,690.44  
 

(3,666,107.83)   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืFน  

 
(202,000.00) 

 
120,060.00   

หนี AสินดําเนินงานเพิFมขึ Aน (ลดลง) 
    

  
เจ้าหนี Aการค้าและเจ้าหนี AหมุนเวียนอืFน 

 
9,255,620.82  

 
10,290,569.72   

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 
 

138,626,764.02  
 

80,754,721.57   
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 

 
                              -       

 
1,392,159.15   

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ 
 

(14,778,357.63) 
 

(15,655,835.61)   
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 

 
123,848,406.39  

 
66,491,045.11           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
    

 
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ Aาประกัน (เพิFมขึ Aน) ลดลง 

 
(17,767.82) 

 
70,634.25   

เงินสดจ่ายเพืFอซื Aอตราสารหนี AของกิจการอืFน 
 

(150,000,000.00) 
 

                            -        
เงินสดจ่ายเพืFอซื AอทีFดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
(109,841,753.11) 

 
(57,168,825.42)  

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 
 

7,850.00  
 

88,630.00   
เงินสดจ่ายเพืFอซื Aอสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
(617,330.00) 

 
(507,100.00)  

รับดอกเบี Aยรับ 
 

120,728.20  
 

78,898.93    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

 
(260,348,272.73) 

 
(57,437,762.24) 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน     143

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน  
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งบกระแสเงินสด (ต่อ  

สําหรับปีสิ )นสุดวันทีA 31 ธันวาคม 2563 
      

บาท       
2563   2562 

        
(จัดประเภทใหม่)      

  
 

(หมายเหตุ 34) 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

    

 
เงินกู้ ยืมระยะสั AนจากสถาบันการเงินเพิFมขึ Aน (ลดลง) 

 
(38,099,269.72) 

 
(9,267,108.39) 

 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 
82,400,000.00  

 
67,600,000.00  

 
เงินสดจ่ายเพืFอชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 
(128,526,000.00) 

 
(14,464,000.00) 

 
เงินสดจ่ายเพืFอชําระคืนหนี Aสินตามสัญญาเช่า 

 
(12,331,456.92) 

 
(3,399,932.94) 

 
เงินสดรับจากการเพิFมทุนหุ้นสามัญ 

 
516,000,000.00  

 
45,000,000.00   

เงินสดจ่ายชําระค่าใช้จ่ายทีFเกีFยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
สามัญ 

 
(19,753,256.80) 

 
                            -       

 
จ่ายเงินปันผล 

 
(147,000,000.00) 

 
(93,600,000.00)  

จ่ายดอกเบี Aย 
 

(10,351,716.15) 
 

(6,003,782.44)   
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 242,338,300.41  

 
(14,134,823.77)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิFมขึ Aน (ลดลง) - สุทธิ 
 

105,838,434.07  
 

(5,081,540.90) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 
 

4,899,816.03  
 

9,981,356.93  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ Aนปี 

 
110,738,250.10  

 
4,899,816.03  
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(เดิมชืAอ บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด  

งบกระแสเงินสด (ต่อ  
สําหรับปีสิ )นสุดวนัทีA 31 ธันวาคม 2563       

บาท       
2563   2562         

(จัดประเภทใหม่)      
  

 
(หมายเหตุ 34) 

 
 ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิFมเติม 

    

 
  1. รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซื AอทีFดิน อาคารและ

อุปกรณ์ 

    

   
ทีFดิน อาคารและอปุกรณ์ทีFได้มาใน
ระหว่างปี 

 
(94,805,108.30) 

 
(59,035,039.63) 

   
เงินจ่ายล่วงหน้าเพืFอซื Aอสินทรัพย์ 
(เพิFมขึ Aน) ลดลง 

 
(11,174,898.58) 

 
                            -       

   
เจ้าหนี Aซื Aอสินทรัพย์เพิFมขึ Aน (ลดลง) 

 
(3,861,746.23) 

 
1,866,214.21     

เงินสดจ่ายเพืFอซื AอทีFดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 

 
(109,841,753.11) 

 
(57,168,825.42) 

         
 

2. ในระหว่างปีมีการซื Aอทรัพย์สินโดยการก่อหนี A ดังนี A 
    

   
หนี Aสินตามสัญญาเช่า 

 
1,886,705.51  

 
2,796,517.30           
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บริษัท ชริ Pงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชืLอ บริษัท ชริ Pงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
วันทีL 31 ธันวาคม 2563 

 
1. ข้อมูลทัFวไป 

1.1  ภูมิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

   บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย์เมืFอวันทีF 20 กันยายน 2550 
และตามมติทีFประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั IงทีF 1/2563 เมืFอวันทีF 30 พฤษภาคม 2563 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทได้จดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดกับกระทรวง
พาณิชย์แล้ว เมืFอวันทีF 1 มิถุนายน 2563 

 บริษัทมีทีFอยู่ตามทีFได้จดทะเบียนไว้ดังนี I 
 สํานักงานใหญ่ตั Iงอยู่ทีFเลขทีF 68/2-5 หมู่ทีF 5 ตําบลบางสมัคร อาํเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130  
 สาขาตั Iงอยู่ทีFเลขทีF 89 หมู่ทีF 12 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.2 ลักษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลัก 
 บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกีFยวกับการผลิตและจําหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

 1.3  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวทอย ซึFงถือหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจํานวนร้อยละ 45.46 ของจํานวน

หุ้นสามัญทั Iงหมดของบริษัท 
 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินนี Iจัดทําขึ IนตามมาตรฐานการบัญชีทีFกฎหมายกําหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทําขึ Iนตามแบบกําหนด
รายการย่อทีFต้องมีในงบการเงินสําหรับบริษัทมหาชนจํากัด ทีFกําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินนี Iได้จัดทําขึ Iนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืFนในนโยบายการบัญชี 
  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีFบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว 
2.2     มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีFเริFมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึFงจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีFมีรอบระยะเวลาบัญชีทีFเริFมในหรือ
หลังวันทีF 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ IนเพืFอให้มี
เนื Iอหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เกีFยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี IทีFมีการเปลีFยนแปลงหลักการสําคัญซึFงสามารถสรุปได้ดังนี I 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืLองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืFองมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบบั ได้แก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับทีF 7 การเปิดเผยข้อมูลเครืFองมือทางการเงิน 
 ฉบับทีF 9 เครืFองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
 ฉบับทีF 32  การแสดงรายการเครืFองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับทีF 16  การป้องกันความเสีFยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
 ฉบับทีF 19  การชําระหนี Iสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกีFยวกับการจัดประเภทและ

การวัดมูลค่าเครืFองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Busin ss Mo l) 
หลักการเกีFยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครืFองมือทางการเงนิโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีF
คาดว่าจะเกิดขึ Iน และหลักการเกีFยวกับการบัญชีป้องกันความเสีFยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเครืFองมือทางการเงิน และเมืFอมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี Iมีผลบงัคับใช้ จะทําให้มาตรฐาน
การบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับทีFมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ถูกยกเลิกไป 

ณ วันทีF 1 มกราคม 2563 บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครืFองมือทางการเงิน มา
ใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (Mo i i  R trosp tiv  Appro ) 
โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนทีFแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินมาใช้เป็นครั Iงแรก ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีL 16 เรืLอง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีF 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีF 17 เรืFอง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบัญชีทีFเกีFยวข้อง มาตรฐานฉบับนี Iได้กําหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผู้ เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี Iสิน
สําหรับสญัญาเช่าทุกรายการทีFมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั Iนมีมูลค่าตํFา 

การบัญชีสําหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลีFยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีF 17 
ผู้ ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับทีF 17 

ณ วันทีF 1 มกราคม 2563 บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีF 16 มาใช้โดยบริษัทรับรู้
ผลกระทบสะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี Iมาปฏิบัติใช้เป็นครั Iงแรก โดยไม่ปรับ
ย้อนหลังงบการเงินปีก่อนทีFแสดงเปรียบเทียบ ทั Iงนี I  บริษัทเลือกปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี Iกับสัญญาเช่าทีFก่อนหน้าจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน โดยการรับรู้หนี Iสินตามสัญญาเช่า ณ 
วันทีF 1 มกราคม 2563 ด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีFเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี Iย
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การกู้ ยืมส่วนเพิFมของบริษัท ณ วันทีFนํามาปฏิบัติใช้ครั Iงแรกและรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นรายสัญญาใน
จํานวนเท่ากับหนี Iสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจํานวนในการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีFจ่ายล่วงหน้าหรือค้าง
จ่ายซึFงเกีFยวข้องกับสัญญาเช่าทีFรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันทีFนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี Iมาถือปฏิบัติ 

ทั Iงนี I ผลกระทบของการเปลีFยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุงบการเงินข้อ 5 
 

2.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีFจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
   ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว สําหรับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินจากปี 2562 เป็นจํานวนหลายฉบับ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีF
เริFมต้นในหรือหลังวันทีF 1 มกราคม 2564  เป็นต้นไป ซึFงการปรับปรุงดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แก้ไข
หลักการดังต่อไปนี I 

   การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

             มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด้วยการอ้างอิงหรือการอ้าง ถึง “ ASC’s 
r m work or t  Pr p r tion n  Pr s nt tion o  in n i l St t m nts” การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบ

แนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ปรับการอ้างอิงหรือการอ้างถึงบางส่วนทีFกล่าวข้างต้นให้เป็น
ปัจจุบันและทําการปรับปรุงอืFนๆเพืFออธิบายให้ชัดเจนขึ Iนว่าเอกสารแต่ละฉบับนั Iนเป็นการอ้างอิง “กรอบ
แนวคิด” ของปีใด 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การปรับปรุงคํานิยามของสินทรัพย์และ
หนี Iสิน เกณฑใ์นการรวมสินทรัพย์และหนี Iสินในงบการเงนิ นอกจากนี Iยังรวมถึงหลักการใหม่และแนวปฏิบัติทีFได้
ถูกเพิFมเติมเข้าไป ดังต่อไปนี I 

1. การวัดมูลค่า ซึFงรวมถึงปัจจัยทีFต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์ในการวัดมูลค่า 
2. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ซึFงรวมถึงเมืFอใดทีFจะจัดประเภทรายการรายได้และ

ค่าใช้จ่ายในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืFน 
3. กิจการทีFเสนอรายงาน 
4. เมืFอใดสินทรัพย์และหนี Iสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 

              กรอบแนวคิด ยังได้อธิบายให้ชัดเจนขึ Iนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษา
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทาง
การเงิน 
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คํานิยามของธุรกิจ 

           คํานิยามของธุรกิจ ทีFปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีF 3 เรืFอง การรวมธุรกิจ ได้
อธิบายให้ชัดเจนขึ Iนถึงคํานิยามของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพืFอช่วยให้กิจการใช้ในการกําหนดว่ารายการค้า
นั Iนต้องบันทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซื Iอสินทรัพย์” หรือไม่ การปรับปรุงมีดังนี I 

1. อธิบายให้ชัดเจนขึ IนในเรืFองการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นั Iน กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ทีFได้มา
ต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนําเข้าและกระบวนการทีFสําคัญเป็นอย่างน้อยซึFงเมืFอนํามารวมกันมีส่วน
อย่างมีนัยสําคัญทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเรืFองการประเมินว่าผู้ ร่วมตลาดสามารถทดแทนปัจจัยนําเข้าหรือกระบวนการทีFขาดหายไปใดๆ 
และสร้างผลผลิตต่อไปได้ ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิFมแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพืFอประกอบความเข้าใจเพืFอช่วยให้กิจการประเมินว่ากระบวนการทีF
สําคัญได้ถูกซื Iอหรือไม่ 

4. ทําให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตัวของสินค้าและ
บริการทีFให้กับลูกค้า และตัดเรืFองการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกจากมาตรฐานฯ 

5. เพิFมเรืFองการทดสอบความตั Iงใจเป็นทางเลือก ซึFงอนุญาตให้ทําการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของ
กิจกรรมและสินทรัพย์ทีFได้มาไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

 
คํานยิามของความมีสาระสําคัญ 

               คํานิยามของความมีสาระสําคัญ ทําให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีF 1 เรืFอง การนําเสนอ
งบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีF 8 เรืFอง นโยบายการบัญชี การเปลีFยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด และทําให้เกิดการปรับปรุงซึFงเป็นผลทีFสืบเนืFองไปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืFน 

    การปรับปรุงช่วยทําให้เกิดความเข้าใจมากยิFงขึ Iนของคํานิยามของความมีสาระสําคัญโดย 
1. การทําให้คํานิยามเป็นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด

เพืFอ หลีกเลีFยงความสับสนทีFอาจเกิดขึ Iนจากความแตกต่างของคํานิยาม 
2. การรวมข้อกําหนดสนับสนุนเข้าไว้ด้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับทีF 1 เรืFอง การนําเสนองบ

การเงิน ในคํานิยามเพืFอทําให้คํานิยามมีความชัดเจนมากขึ Iนและอธิบายถึงการนําความมี
สาระสําคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ Iน 

3. การนําแนวปฏิบัติทีFมีอยู่ของคํานิยามของความมีสาระสําคัญมาไว้ในทีFเดียวกัน ร่วมกันกับคํา
นิยาม 

 
การปฏรูิปอตัราดอกเบี Pยอ้างอิง 
          การปฏิรูปอัตราดอกเบี Iยอ้างอิง ทําให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีF 9 เรืFอง 
เครืFองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีF  7 เรืFอง การเปิดเผยข้อมูลเครืFองมือทาง
การเงิน การปรับปรุงนั Iนได้ปรับเปลีFยนข้อกําหนดของการบัญชีป้องกันความเสีFยงโดยเฉพาะเพืFอเป็นการบรรเทา
ผลกระทบทีFอาจเกิดขึ Iนจากความไม่แน่นอนทีFเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี Iยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี Iยอ้างอิงทีF
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กําหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (int r nk o r r t s- BORs) นอกจากนี I การปรับปรุงได้กําหนดให้กิจการให้
ข้อมูลเพิFมเติมกับนักลงทุนเกีFยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสีFยงทีFได้รับผลกระทบโดยตรงจากความ
ไม่แน่นอนใด ๆ นั Iน 
 

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีFอาจมีต่องบการเงินในปีทีFเริFมนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดังกล่าวมาถือปฏิบัต ิ

 
2.4 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีF 16 เรืFอง สัญญาเช่า 

สภาวิชาชพีบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีF 16 เรืFอง สัญญาเช่า และได้ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมืFอวันทีF 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดังนี I 

1. การยินยอมลดค่าเช่าทีFเกีFยวข้องกับ COV D-19 ซึFงมีผลบังคับใช้ตั Iงแต่วันทีF 1 มิถุนายน 2563 ทั Iงนี Iอนุญาต
ให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันทีFมีผลบังคับใช้ได้ การปรับปรุงนี IเพืFอเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติสําหรับผู้
เช่า โดยไม่จําเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าทีFเกิดขึ Iนอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COV D-19 และเข้าเงืFอนไขตามทีFระบุไว้ ถือเป็นการเปลีFยนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้
บันทึกการยินยอมลดค่าเช่านั Iนเสมือนว่าไม่ใช่การเปลีFยนแปลงสัญญาเช่า  

2. เพิFมข้อกําหนดสําหรับข้อยกเว้นชัFวคราวทีFเกิดขึ Iนจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี Iยอ้างอิง โดยกิจการต้องถือ
ปฏิบัติตามการปรับปรุงดงักล่าวกับงบการเงินประจําปีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีFเริFมในหรือหลังวันทีF 1 
มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั Iงนี Iอนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันทีFมีผลบังคับใช้ได้  

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีFอาจมีต่องบการเงินในปีทีFเริFมนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

 
3.  นโยบายการบัญชีทีFสําคัญ  
 3.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมืFอได้โอนอาํนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมืFอมีการส่ง
มอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีFได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสําหรับสินค้าทีFได้ส่งมอบหลังจากหัก
ประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิFม 

ดอกเบี Iยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีFแท้จริง 
รายได้อืFนและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 
 3.2 เครืFองมือทางการเงิน 

 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 การจัดประเภทรายการขึ Iนอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Busin ss Mo l) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์
ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี I 
• รายการทีFวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืFน หรือผ่านกําไร

ขาดทุน) และ 
• รายการทีFวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 
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    บริษัทต้องจัดประเภทรายการใหม่สําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี IเฉพาะเมืFอบริษัทเปลีFยนแปลงโมเดล
ธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เหล่านั Iน 

 ตราสารทุนสามารถจําแนกและไม่สามารถเปลีFยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สอง
ประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ( VPL) หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืFน ( VOC ) ซึFงไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

ในการรับรู้รายการเมืFอเริFมแรก บริษัทต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี IสินทางการเงินทีF
ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทํา
รายการซึFงเกีFยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี Iสินทางการเงินนั Iน ต้นทุน
การทํารายการของสินทรัพย์ทางการเงินทีFวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนนั Iนรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงินซึFงประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดทีFเกิดจาก
สินทรัพย์ทางการเงินนั Iนเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี Iยหรือไม่  

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี Iขึ Iนอยู่กับโมเดลทางธุรกิจของบริษัทในการจัดการสินทรัพย์
ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี I
สามารถทําได้ 3 วิธี โดยขึ Iนอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี Iของบริษัทราคาทุนตัดจําหน่าย  สินทรัพย์ทาง
การเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายเมืFอบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั IนตามโมเดลธุรกิจทีFมี
วัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพืFอรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกําหนดตามสญัญาของ
สินทรัพย์ทางการเงินซึFงทําให้เกิดกระแสเงนิสดซึFงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี Iยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันทีFกําหนดไว้ รายได้ดอกเบี Iยจากสินทรัพย์ทางการเงนิดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี Iย
ทีFแท้จริง กําไรหรือขาดทุนทีFเกิดขึ Iนจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกําไรหรือขาดทุนและแสดงรายการใน
กําไรขาดทุนอืFน พร้อมกับกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลีFยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นกําไรหรือ
ขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืFน ( VOC ) สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืFนเมืFอบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจทีFมี
วัตถุประสงค์เพืFอรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพืFอขายสินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกําหนดตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึFงทําให้เกิดกระแสเงินสด ซึFงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี Iย
จากยอดคงเหลอืของเงินต้นในวันทีFกําหนดไว้ การเปลีFยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
รับรู้ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืFน ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี Iย และกําไร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีFยนทีFเกีFยวข้องจะรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุน เมืFอมีการตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงนิ กําไรหรือขาดทุนสะสมทีFเคยรับรู้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืFนจะต้องจัดประเภท
รายการใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกําไรขาดทุนอืFน รายได้ดอกเบี Iยจากสินทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี IยทีFแท้จริง รายการขาดทุนจากการด้อยค่า
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุน 

• มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ( VPL) สินทรัพย์ทางการเงินทีFไม่เข้าเงืFอนไขการวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่ายหรือ VOC  ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน กําไรหรือ
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ขาดทุนทีFเกิดจากตราสารหนี IทีFวัดมูลค่า VPL จะรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิ
ในกําไรขาดทุนอืFนในรอบระยะเวลาทีFเกิดรายการ 
เงินปันผลทีFได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายได้อืFนเมืFอ
บริษัทมีสิทธิทีFจะได้รับเงินปันผล 

การเปลีFยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินทีFวัดมูลค่าด้วย VPL จะรับรู้เป็นกําไรขาดทุนอืFนใน
งบกําไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารทุน
ทีFวัดมูลค่าด้วย VOC  จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลีFยนแปลงอืFน ๆ ในมูลค่ายุติธรรม 
  
การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี Pสินทางการเงนิ 

หนี Iสินทางการเงินทั Iงหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี IยทีFแท้จริงทั Iงนี I 
ผลกําไรและขาดทุนทีFเกิดขึ Iนจากการตดัรายการหนี Iสินทางการเงนิและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี IยทีFแท้จริง
จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกิน
มูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนทีFถือเป็นส่วนหนึFงของอตัราดอกเบี IยทีFแท้จริงนั Iนด้วย ทั Iงนี I ค่าตัดจําหน่าย
ตามวิธีดอกเบี IยทีFแท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึFงของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกําไรหรือขาดทุน          

 
 การรับรู้รายการและการตดัรายการ 

 บริษัทต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงนิหรือหนี IสินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมืFอบริษัท
เป็นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครืFองมือทางการเงินนั Iน การซื Iอหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตาม
วิธีปกติต้องรับรู้รายการในวันซื Iอขาย ซึFงเป็นวันทีFบริษัทตกลงทีFจะซื Iอหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินจะ
ถูกตัดรายการเฉพาะเมืFอสิทธิตามสัญญาทีFจะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงนิหมดอายุ หรือเมืFอ
บริษัทโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเสีFยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบ
ทั Iงหมดของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 
              การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iนต่อสินทรัพย์ทางการเงินทีFว ัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจําหน่าย โดยไม่จําเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทีFมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ Iนก่อน บริษัทพิจารณาการ
เปลีFยนแปลงในความเสีFยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกําหนดวิธีการวัดค่าเผืFอผล
ขาดทุนด้านเครดิตและการคํานวณดอกเบี IยทีFแท้จริงทีFแตกต่างกัน   ในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสําหรับ
ลูกหนี Iการค้าทีFไม่มีองค์ประกอบเกีFยวกับการจัดหาเงินทีFมีนัยสําคัญ ซึFงบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
พิจารณาค่าเผืFอผลขาดทุนทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iนตลอดอาย ุ

 3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงนิสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน    และเงิน

ลงทุนระยะสั IนทีFมีสภาพคล่องสูง ซึFงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน      นับจากวันทีFได้มา
และไม่มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ 
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 3.4 ลูกหนี Iการค้าและลูกหนี IหมุนเวียนอืFน  
  ถือปฏิบัติตั Iงแต่วันทีF 1 มกราคม 2563 

ลูกหนี Iการค้ารับรู้เมืFอเริFมแรกด้วยจํานวนเงินของสิFงตอบแทนทีFปราศจากเงืFอนไขในการได้รับชําระ ในกรณี
ทีFมีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินทีFมีนัยสําคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิFงตอบแทน 

 
ลูกหนี Iการค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิทีFจะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผืFอหนี Iสงสัยจะสูญ โดยใช้

วิธีการอย่างง่าย (Simpli i  Appro ) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีF 9 ในการวัดมูลค่าผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iน ซึFงกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุนทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iนตลอดอายุหนี Iและ
รับรู้ผลขาดทุนตั Iงแต่การรับรู้รายการลูกหนี Iการค้า ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iน 
ลูกหนี Iการค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันทีFครบกําหนดชําระ อัตราความเสียหายทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iนจะขึ Iนอยู่กับประวัติ
การชําระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึFงมีการปรับเพืFอสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์
ล่วงหน้าเกีFยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคทีFมีผลต่อความสามารถของลกูค้าในการชําระหนี I บริษัทได้ระบุ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภค (Consum r Pri  n x) ของ
ประเทศทีFขายสินค้าและบริการให้เป็นปัจจัยทีFเกีFยวข้องมากทีFสุด และปรับอัตราการสูญเสียในอดีตตามการ
เปลีFยนแปลงทีFคาดการณ์ไว้ในปัจจัยเหล่านี I ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุนภายใต้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 
  ถือปฏิบัติก่อนวันทีF 1 มกราคม 2563 

  ลูกหนี Iการค้าและลูกหนี IอืFน (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกัน) รับรู้มูลค่าเริFมแรก
ด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี I และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินทีFเหลืออยู่หักด้วยค่าเผืFอหนี Iสงสัยจะสูญ (ถ้ามี) 
ซึFงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ Iนปี ค่าเผืFอหนี Iสงสัยจะสูญคือ ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี Iการค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าทีFจะได้รับจากลูกหนี Iการค้า หนี Iสูญ ทีFเกิดขึ Iนจะรับรู้ไว้ในงบกําไรขาดทุน
ทันทีโดยถือเป็นส่วนหนึFงของค่าใช้จ่ายบริหาร 
 ค่าเผืFอหนี Iสงสัยว่าจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี I และการคาดการณ์เกีFยวกับการ
ชําระหนี Iในอนาคตของลูกค้า จํานวนค่าเผืFอหนี Iสงสัยจะสูญพิจารณาจากประวัติการตัดจําหน่ายหนี Iสูญและ
อายุหนี Iของลกูหนี I ลูกหนี Iจะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมืFอทราบว่าเป็นหนี Iสูญ 
 

 3.5 สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีFจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํFากว่า ราคาทุนของสินค้า

คํานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลีFยถ่วงนํ Iาหนัก 
 ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั Iงหมดในการซื Iอ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอืFนๆ ทีF

เกิดขึ IนเพืFอให้สินค้าคงเหลือนั Iนอยู่ในสถานทีFและอยู่ในสภาพทีFเป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้นทุนแปลงสภาพดังกล่าว
รวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงทีFอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ  

 ต้นทุนในการซื Iอ ประกอบด้วย ราคาซื Iอและค่าใช้จ่ายทีFเกีFยวข้องกับการซื Iอสินค้านั Iน เช่น อากรขาเข้า 
ค่าขนส่ง และต้นทุนอืFนๆซึFงเกีFยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึFงสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินทีFได้รับ
คืนจากการซื Iอสินค้า 

มูลค่าส ุทธิทีFจะได้รับเป็นการประมาณราคาทีFคาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการ
ต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและต้นทุนทีFจําเป็นต้องจ่ายไปเพืFอให้ขายสินค้าได้  
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3.6 ทีFดิน อาคารและอปุกรณ์และค่าเสืFอมราคา 
  ทีFดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสืFอมราคาสะสมและค่าเผืFอด้อยค่า 

(ถ้ามี)  
   ราคาทุนรับรู้เมืFอเริF มแรกทีFได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอืFนๆ ทีFเกีFยวกับการจัดหาสินทรัพย์

เพืFอให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมทีFจะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั Iงต้นทุนในการรื Iอถอน ขนย้าย และการ
บูรณะสถานทีFตั Iงของสินทรัพย์ซึFงเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี) 
 บริษัทจะบันทึกค่าเผืFอการด้อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชี Iว่ามูลค่าทีFคาดว่าจะได้รับคืนอาจตํFากว่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
 รายจ่ายเกีFยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ Iนในภายหลัง จะถูกบันทึกเพิFม
ในบัญชีของสินทรัพย์ทีFเกีFยวข้อง หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
เพิFมเติมในอนาคตเกินกว่าทีFได้เคยประเมินได้จากสินทรัพย์นั Iน ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบํารุงรักษาอืFนในภายหลัง
และจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีFเกิดขึ Iน 
 ค่าเสืFอมราคาคํานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี I 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 10 ปี 
เครืFองจักร 5 - 10 ปี 
เครืFองมือและอุปกรณ์ 3 - 10 ปี 
เครืFองใช้สํานักงาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
เครืFองตกแต่งสํานักงาน 5 ปี 

 
บริษัทมีการทบทวนมูลคา่คงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี 

  บริษัทคิดค่าเสืFอมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมืFอ
ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั Iนมีต้นทุนทีFมีนัยสําคัญเมืFอเทียบกับต้นทุนทั Iงหมดของสินทรัพย์นั Iน 

 ค่าเสืFอมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 ไม่มีการคิดค่าเสืFอมราคาสําหรับทีFดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั Iง 
  บริษัทตัดรายการทีFดิน อาคารและอปุกรณ์ ออกจากบัญชีเมืFอจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการจําหน่ายหรือตัดจําหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

 3.7 ต้นทุนการกู้ ยืม 
 ต้นทุนการกู้ ยืมของเงินกู้ ทีFใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ทีFต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั Iนจะอยู่ในสภาพพร้อมทีF
จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ ยืมอืFนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีFเกิดรายการ ต้นทุนการกู้ ยืม 
ประกอบด้วย ดอกเบี Iยและต้นทุนอืFนทีFเกิดขึ Iนจากการกู้ ยืมนั Iน 
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3.8 สัญญาเช่า 
  ถือปฏิบัติตั Iงแต่วันทีF 1 มกราคม 2563 

  ณ วันเริFมต้นสัญญา บริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั Iนเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพย์ทีFระบุได้สําหรับช่วงเวลาหนึFงเพืFอการแลกเปลีFยนกับสิFงตอบแทน 
   บริษัทประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีFบอกเลิกไม่ได้ทีFระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาทีF
เหลืออยู่ของสัญญาเช่าทีFมีผลอยู่ ณ วันทีFนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั Iงแรก (ณ วันทีF 1 
มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลทีFจะใช้สิทธิเลือกนั Iนและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลทีFจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั Iน ทั Iงนี IพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลีFยนแปลงในเทคโนโลยี และ/
หรือ การเปลีFยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีFเกีFยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น 
 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้ เช่า 
  สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันทีFส ัญญาเช่าเริFมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสืFอมราคา

สะสมและค่าเผืFอการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี Iสินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคา
ทุนดังกล่าวประกอบด้วย จํานวนเงินของหนี Iสินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริFมแรก ต้นทุนทางตรงทีF
เกิดขึ Iน และการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใด ๆ ทีFจ่ายชําระ ณ วันทีFสัญญาเช่าเริFมมีผลหรือก่อนวันทีFสัญญาเริFม
มีผลหักสิFงจูงใจตามสัญญาเช่าทีFได้รับ 

  ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนทีFจะเกิดขึ Iนสําหรับผู้ เช่าในการรื Iอและขน
ย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานทีFตั Iงของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพ
ตามทีFกําหนดไว้ในข้อตกลงและเงืFอนไขของสัญญาเช่า 

   ค่าเสืFอมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท 

  
 หนี Pสินตามสัญญาเช่า 
  หนี Iสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีFย ังไม่ได้จ่าย

ชําระ ณ วันทีFสัญญาเช่าเริFมมีผล การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชําระคงทีF 
(รวมถึงการจ่ายชําระคงทีFโดยเนื Iอหา) หักลูกหนี IสิFงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจํานวนเงินทีFคาดว่าผู้เช่าจะ
จ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี I การจ่ายชําระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิ
ของสิทธิการเลือกซื Iอ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีFบริษัทจะใช้สิทธิเลือกนั Iน และการจ่ายชําระ
ค่าปรับเพืFอการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิก
สัญญาเช่า 

  บริษัทคํานวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี Iยการกู้ยืมส่วนเพิFม ณ 
วันทีFสัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี Iยตามนัยของหนี Iสินสัญญาเช่านั Iนไม่สามารถกําหนดได้ ทั Iงนี Iอัตรา
ดอกเบี Iยการกู้ยืมส่วนเพิFมอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสีFยงทีFเหมาะสม
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ตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั Iน หลังจากวันทีFสัญญาเช่าเริFมมีผลบริษัทจะวัดมูลค่าของหนี Iสินตามสัญญาเช่า
เพิFมขึ IนเพืFอสะท้อนดอกเบี Iยจากหนี Iสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพืFอสะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีF
จ่ายชําระแล้ว นอกจากนี I บริษัทจะวัดมูลค่าหนี Iสินตามสัญญาเช่าใหม่ เมืFอมีการเปลีFยนแปลงอายุสัญญาเช่า 
จํานวนเงินทีFต้องจ่ายชําระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื Iอสินทรัพย์อ้างอิง 
 
สญัญาเช่าระยะสั Pนและสัญญาเช่าซึLงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตํLา 
 บริษัทเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั Iน (สัญญาเช่าทีFมีอายุสัญญาเช่า 
12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันทีFสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื Iอ) และสัญญาเช่าซึFงสินทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าตํFา จํานวนเงินทีFจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 
 
ถือปฏิบัติก่อนวันทีF 1 มกราคม 2563 

 สัญญาเช่าการเงิน 
  สัญญาเช่าทรัพย์สินทีFมีความเสีFยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ผู้ เช่า

ทรัพย์สิน จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินถูกบันทึกเป็นรายจา่ยฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สินทีFเช่า  หรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินข ั IนตํFาทีFต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จํานวนใดจะตํFา
กว่า โดยจํานวนเงนิทีFต้องจ่ายแต่ละครั Iงจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหนี Iสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพืFอให้อัตรา
ดอกเบี IยคงทีFต่อหนี Iสินคงค้าง ยอดคงเหลือของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงนิจะถูกบันทึกเป็นหนี Iสินระยะ
ยาว ดอกเบี Iยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า  

 
  สัญญาเช่าดําเนินงาน 

สัญญาเช่าทรัพย์สินทีFความเสีFยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็นของผู้ ให้เช่าจะถูกจัดเป็น
สัญญาเชา่ดําเนินงาน โดยบริษัทจะบันทึกการจ่ายชําระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายโดย
วิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 

 
3.9 สินทรพัย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีต ัวตนทีFบริษัทซื Iอมาและมีอายุการใช้งานจําก ัดแสดงตามราคาทุนห ักค ่า   ต ัด
จําหน่ายสะสมและค่าเผืFอการด้อยค่า (ถ้ามี)  

  รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมืFอก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
โดยรวมเป็นสินทรัพย์ทีFสามารถระบุได้ทีFเกีFยวข้องนั Iน ค่าใช้จ่ายอืFน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ทีF
เกิดขึ Iนภายในรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนเมืFอเกิดขึ Iน 

  ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีFคาด
ว่าจะได้รับประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี I 

คา่ลิขสิทธิôซอฟต์แวร์ 10 ปี 
   บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี 
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 3.10 แม่พิมพ์รอตัดจําหน่าย 
   แม่พิมพ์รอตัดจําหน่ายแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผืFอการด้อยค่า (ถ้ามี)  ค่าตัด

จําหน่ายคํานวณโดยวิธีผลผลิต 
 

 3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีFไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 
  ณ วันทีFในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี Iของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หาก

สินทรัพย์นั Iนมีข้อบ่งชี Iของการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าทีFคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีFคาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมืFอมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิFมของสินทรัพย์ชิ Iนเดียวกัน
ทีFเคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี Iจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเมืFอมูลค่าทีFคาดว่าจะได้รับคืนเพิFมขึ Iนใน
ภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสืFอมราคาสะสมหรือค่าตัดจําหน่าย 
มูลค่าทีFจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หัก
ต้นทุนในการขาย  

 
 3.12 เจ้าหนี Iการค้าและเจ้าหนี IหมุนเวียนอืFน 
  ถือปฏิบัติก่อนวันทีF 1 มกราคม 2563 
   เจ้าหนี Iการค้าและเจ้าหนี IหมุนเวียนอืFนแสดงในราคาทุน 
 
 3.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั Pน 
บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี Iยงชีพเป็น

ค่าใช้จ่ายเมืFอเกิดรายการ 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั Iงกองทุนสํารองเลี Iยงชีพ ซึFงประกอบด้วยเงินทีFพนักงานจ่ายสะสม
และเงินทีFบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี Iยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษัท เงินทีFบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี Iยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีทีFเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีFต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมืFอออกจากงานตามข้อบังคับของบริษัท 
กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอืFนๆ ซึFงบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

บริษัทคํานวณหนี Iสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยทีFประมาณการไว้ (Pro t  Unit Cr it M t o ) โดยผู้ เชีFยวชาญอิสระได้ทําการประเมนิภาระผูกพัน
ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึFงหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติทีFหลากหลาย 
รวมถึงข้อสมมติเกีFยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ Iนเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลีFยนแปลงในจํานวน
พนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ 
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ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (A tu ri l ins n  
loss s) จะรับรู้ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืFน โดยถือเป็นส่วนหนึFงของกําไรสะสม 

 
 3.14 ประมาณการหนี Iสิน 

การประมาณการหนี Iสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมืFอบริษัทมีภาระหนี Iสินเกิดขึ Iนตาม
กฎหมายหรือภาระผูกพนัซึFงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพืFอชําระภาระหนี Iสินดังกล่าว โดยจํานวนภาระหนี Iสินดังกล่าวสามารถ
ประมาณจํานวนเงินได้อย่างน่าเชืFอถือถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสําคัญ ประมาณการกระแสเงินสดทีFจะจ่าย
ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคํานวณภาษีเงินได้ เพืFอให้
สะท้อนมูลค่าทีFอาจประเมินได้ในตลาดปัจจบุันซึFงแปรไปตามเวลาและความเสีFยงทีFมีต่อหนี Iสิน  

 
 3.15 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  

รายการทีFเป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทกึไว้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลีFยน ณ วันทีFเกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี IสินทีFเป็นเงินตราต่างประเทศทีFมียอดคงเหลือ ณ วันทีFในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลีFยน ณ วันทีFในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าได้
บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน 

 
 3.16 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงนิได้ปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี  
 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจํานวนทีFจะต้องจา่ย คํานวณตามหลักเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากร
ในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึFง
ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหักออกด้วยรายการทีFได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ใน
การคํานวณภาษี 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์และหนี Iสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคํานวณขึ Iนจากผลแตกต่างชัFวคราวระหว่างมูลค่าตาม
บัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี Iสินนั Iน ณ วันสิ Iนรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลีFยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนี Iสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีโดยจะรับรู้ในกําไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนทีFเกีFยวกับรายการทีFรับรู้โดยตรงในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืFน 

ผลแตกต่างชัFวคราวทีFใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมืFอมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอทีFจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชัFวคราวทีFต้องเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี Iสินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมืFอเกิดจากผลแตกต่างชัFวคราวต่อไปนี I การรับรู้
ค่าความนิยมในครั Iงแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี Iสินในครั IงแรกซึFงเป็นรายการทีFไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการ
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นั Iนไม่มผีลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างทีFเกีFยวข้องกับเงนิลงทุนในบริษัทย่อย
และกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอันใกล้ 

สินทรัพย์และหนี Iสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สําหรับงวดทีFบริษัท
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายชําระหนี Iสินภาษีเงินได้ โดยใช้
อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีFมีผลบังคับใช้อยู่หรือทีFคาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ IนรอบระยะเวลาทีFรายงาน  

ณ วันสิ Iนรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน
และปรับลดมูลค่า เมืFอมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั Iงหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี Iสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมืFอ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี Iประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน 

 
 3.17 กําไรต่อหุ้น 
  กําไรต่อหุ้นขั Iนพื Iนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีของผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจํานวนหุ้น

สามัญถัวเฉลีFยถ่วงนํ IาหนักทีFออกจําหน่ายระหว่างปี 
 
 3.18 บุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกัน 

  บุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีFมีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดย
บริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัททีFทําหน้าทีF
ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการทีFเป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี IบุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกันยัง
หมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึFงถือหุ้นทีFมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็น
สาระสําคัญกับบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั IงสมาชิกในครอบครัวทีFใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าว และกิจการทีFเกีFยวข้องกับบุคคลเหล่านั Iน 

  ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัท
คํานึงถึงเนื Iอหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 
 3.19 สัญญาอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกันความเสีFยง  

บริษัทรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมืFอเริFมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีFเข้าทําสัญญาและวัดมลูค่า
ต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ Iนรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีสําหรับการเปลีFยนแปลงของ
มูลค่ายุติธรรมในภายหลังขึ Iนอยู่กับว่าบริษัทได้กําหนดให้สัญญาอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นเครืFองมือทีFใช้ป้องกัน
ความเสีFยงหรือไม่ รวมทั Iง ลักษณะของรายการทีFมีการป้องกันความเสีFยง บริษัทกําหนดให้สัญญาอนุพันธ์ส่วน
หนึFงเป็นเครืFองมือทีFใช้ป้องกันความเสีFยง ดังต่อไปนี I 

• การป้องกันความเสีFยงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ทรัพย์หรือหนี IสินทีFรับรู้รายการแล้ว หรือสัญญา
ผูกมัดทีFยังไม่ได้รับรู้รายการ (การป้องกันความเสีFยงในมูลค่ายุติธรรม) หรือ 

• การป้องกันความเสีFยงส่วนทีFเกีFยวข้องกับกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย์หรือหนี IสินทีFรับรู้รายการ
แล้ว หรือรายการทีFคาดการณ์ทีFมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความ
เสีFยงในกระแสเงินสด) 
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 การจัดประเภทสัญญาอนุพันธ์ทีFไม่ได้ปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเสีFยงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หรือหนี Iสินไม่หมุนเวียนเมืFอระยะเวลาจนถึงวันครบกําหนดของรายการทีFมีการป้องกันความเสีFยงมีจํานวน
มากกว่า 12 เดือน และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี IสินหมุนเวียนเมืFอระยะเวลาจนถึงวันครบ
กําหนดของรายการทีFมีการป้องกันความเสีFยงมีจํานวนไม่เกิน 12 เดือน 

ตราสารอนุพันธ์บางตัวไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันความเสีFยง การเปลีFยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินทีFไม่เข้าเงืFอนไขการบัญชีป้องกันความเสีFยงรับรู้ทันทีในกําไรหรือขาดทุนและรวมอยู่
ในกําไร (ขาดทุน) อืFน 
 
ถือปฎิบัติก่อนวันทีF 1 มกราคม 2563 
เครืLองมือทางการเงินทีLเป็นตราสารอนุพันธ์ 

เครืFองมือทางการเงินทีFเป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนํามาใช้เพืFอจัดการความเสีFยงทีFเกิดจากการเปลีFยนแปลง
ในอัตราแลกเปลีFยนเงินตราต่างประเทศทีFเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน เครืFองมือทางการเงินทีFใช้ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยสัญญาซื Iอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึFงไม่ได้มีการรับรู้ในงบการเงิน ณ วันทีFทําสัญญา 
สัญญาซื Pอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

สัญญาซื Iอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นการป้องกันความเสีFยงทีFเกิดจากการผันผวนของอัตรา
แลกเปลีFยนของรายการทีFเป็นเงินตราต่างประเทศทีFจะมีในอนาคต ผลต่างจากอัตราแลกเปลีFยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าตามสัญญาและอัตราแลกเปลีFยนทีFเกิดขึ Iนจริง ณ วันทีFครบกําหนดสัญญาจะถูกบันทึกใน
กําไรหรือขาดทุนเมืFอเกิดรายการ 

 
3.20  การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี IสินซึFงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีFเกีFยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีทีFไมม่ีตลาดทีFมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื IอขายในตลาดทีFมีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการ
วัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี Iสินดังกล่าวแทน 

   ลําดับชั Iนของมูลค่ายุติธรรม 
  ระดับทีF 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื Iอขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีFมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ

หนี Iสินอย่างเดียวกัน 
  ระดับทีF 2 ใช้ข้อมูลอืFนนอกเหนือจากราคาเสนอซื IอขายซึFงรวมอยูใ่นระด ับ 1 ทีFสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีFคํานวณมาจากราคา
ตลาด) สําหรับสินทรัพย์นั Iนหรือหนี Iสินนั Iน  

  ระดับทีF 3 ใช้ข้อมูลทีFไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีFยวกับกระแสเงินในอนาคตทีFกิจการประมาณ
ขึ Iน  

ทุกวันสิ Iนรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั Iนของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนี IสินทีFถืออยู่ ณ วันสิ IนรอบระยะเวลารายงานทีFมีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ Iนประจํา 
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4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทีFสําคัญ 
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืFองทีFมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี Iส่งผลกระทบต่อจํานวน
เงินทีFแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีFแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีFเกิดขึ Iนจริงอาจแตกต่างไปจาก
จํานวนทีFประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีFสําคัญมีดังนี I 
 
ค่าเผืLอหนี Pสงสัยจะสูญของลูกหนี P 
ถือปฎิบัติตั Iงแต่วนัทีF 1 มกราคม 2563  

ในการประมาณการค่าเผืFอหนี Iสงสัยจะสูญของลูกหนี I ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iน โดยคํานึงถึงประวัติการชําระเงนิและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึFงมีการปรับ
สะท้อนข้อมูลปัจจุบัน และการคาดการณ์ล่วงหน้าเกีFยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคทีFมีผลต่อความสามารถในการ
ชําระหนี I ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภค (Consum r Pri  
n x)  

ถือปฎิบัติก่อนวันทีF 1 มกราคม 2563 
ในการประมาณค่าเผืFอหนี Iสงสัยจะสูญของลูกหนี I ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iนจากลูกหนี Iแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี IทีFคงค้างและ
สภาวะเศรษฐกิจทีFเป็นอยู่ในขณะนั Iน 
 
ค่าเผืLอการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื  

ในการประมาณค่าเผืFอการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iนจากสินค้าคงเหลือนั Iน โดยค่าเผืFอการลดลงของมูลค่าสุทธิทีFจะได้รับพิจารณาจากราคาทีF
คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า  
 
ค่าเผืLอการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

บริษัทจะบันทึกค่าเผืFอการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมืFอมูลค่าทีFคาดว่าจะได้รับคืนตํFากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั IนหรือเมืFอมีข้อบ่งชี Iของการด้อยค่า การทีFจะสรุปว่ามูลค่าคาดว่าจะได้รับคืนตํFากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์หรือไม่น ั Iนจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเกีFยวกับการใช้ข้อสมมติฐานทีFสําคัญในการประมาณมูล
ค่าทีFคาดว่าจะได้รับคืน 
 
ทีLดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสืLอมราคา 

ในการคํานวณค่าเสืFอมราคาของทีFดิน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมืFอเลิกใช้งานของทีFดนิ อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีFยนแปลงเกิดขึ Iน    
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัFวคราวทีFใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีทีF

ไม่ได้ใช้เมืFอมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีFจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัFวคราวและขาดทุนนั Iน ในการนี Iฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทีFคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี Iสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ Iนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ซึFงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั Iน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ Iนเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลีFยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต้น 

 
สัญญาเช่า  
ถือปฎิบัติตั Iงแต่วันทีF 1 มกราคม 2563 

ในการกําหนดอายุสัญญาเช่าทีFมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า บริษัท
กําหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีFบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยาย
อายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีFจะใช้สิทธิเลือกนั Iน และระยะเวลาตามสิทธิเลอืกในการยกเลิก
สัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีFจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั Iน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินว่าบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทีFจะใช้สิทธิเลอืกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือทีFจะไม่ใช้
สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทีFเกีFยวข้องทั IงหมดทีFทําให้เกิดสิFงจูงใจ
ในทางเศรษฐกิจสําหรับบริษัทในการใช้สิทธิเลือกนั Iน ภายหลังจากวันทีFส ัญญาเช่ามีผล บริษัทจะประเมินอายุส ัญญา
เช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีFมีนัยสําคัญซึFงอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลทีFจะใช้สิทธิเลือก 
ถือปฎิบัติก่อนวันทีF 1 มกราคม 2563 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน          ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงืFอนไขและรายละเอียดของสัญญาเพืFอพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความ
เสีFยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทีFเชา่ดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และตราสารอนพุันธ์ 

มูลค่ายุติธรรมของเครืFองมือทางการเงิน ซึFงไม่มีการซื Iอขายในตลาดซื Iอขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่า บริษัทใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั Iงข้อสมมติฐานซึFงส่วนใหญ่อ้างองิจากสถานะของตลาดทีFมี
อยู่ ณ วันสิ Iนรอบระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของข้อสมมติฐานหลักทีFใช้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 
30.7 
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5. ผลสะสมจากการเปลีFยนแปลงนโยบายการบัญชีเนืFองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ  
 ตามทีFกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเครืFองมือทาง
การเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีF 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยบริษัทมีผลสะสมจาก
การเปลีFยนแปลงนโยบายการบัญชีเนืFองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติ 
แสดงได้ดังนี I 

 บาท 
 ณ วันที? 31 

ธันวาคม 2562 
(จัดประเภทใหม่) 
(หมายเหตุ 34) 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื?องมือ 
ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงินฉบับที? 16 

 ณ วันที? 1 
มกราคม 2563 

 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์หมุนเวียน        
 ลูกหนี Uการค้าและลูกหนี Uหมุนเวียนอื?น  

101,206,026.35 
 

(363,051.22) 
 

- 
 100,842,975.1

3 
 สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์ -  41,324.57  -  41,324.57 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
 เงินลงทุนระยะยาวอื?น 1,200,000.00  (1,200,000.00)  -  - 
 ที?ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

172,552,931.44 
 

- 
 

(12,046,322.67) 
 160,506,608.7

7 
 สินทรัพย์สิทธิการใช้  -  -  83,386,626.03  83,386,626.03 
 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 3,185,617.39  64,345.33  -  3,249,962.72 
 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน        
  ที?ไม่ใช่เงินสดที?เป็นหลักประกัน -  1,200,000.00  -  1,200,000.00 
หนี Uสินหมุนเวียน        
 เจ้าหนี Uการค้าและเจ้าหนี Uหมุนเวียนอื?น 77,910,717.63  (192,164.15)  -  77,718,553.48 
 ส่วนของหนี Uสินตามสัญญาเช่าที?ถึงกําหนด 
    ชําระภายในหนึ?งปี  3,790,653.21 

 
- 

 
8,277,883.32 

 
12,068,536.53 

 หนี Uสินสัญญาอนุพันธ์ -  192,164.15  -  192,164.15 
หนี Uสินไม่หมุนเวียน        
 หนี Uสินตามสัญญาเช่า 4,297,707.44  -  63,062,420.04  67,360,127.48 
กําไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 

123,143,359.78 
 (257,381.32)  -  122,885,978.4

6 
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5.1 เครื?องมือทางการเงิน 
ผลกระทบที?มีต่อกําไรสะสม ณ วันที? 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี U 

 บาท 
กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที? 31 ธันวาคม 2562 123,143,359.78 
การเพิ?มขึ Uนจากค่าเผื?อผลขาดทุนลูกหนี Uการค้าและลูกหนี Uหมนุเวียนอื?น (257,381.32) 
การปรับปรุงกําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจากการนํามาตรฐานการรายงาน 
   ทางการเงินฉบับที? 9 มาถือปฏิบัติ ณ วันที? 1 มกราคม 2563 

 
(257,381.32) 

กําไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที? 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ 
   จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที? 9 มาถือปฏิบัต ิ 

 
122,885,978.46 

 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี Pสนิทางการเงนิ 
ณ วันทีF 1 มกราคม  2563 (วันทีFถือปฏิบัติครั Iงแรก) ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจทีFใช้จัดการ

สินทรัพย์และหนี Iสินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี Iสินทางการเงนิ ดังนี I 
 บาท 

 
มูลค่ายุติธรรม 

- สัญญาอนุพันธ์  
ราคาทุนตัดจําหน่าย 

 
 รวม 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที? 1 มกราคม 2563   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  4,899,816.03 4,899,816.03 
ลูกหนี Uการค้าและลูกหนี Uหมุนเวียนอื?น -  100,842,975.13 100,842,975.13 
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์ 41,324.57  - 41,324.57 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื?น -  426,089.23 426,089.23 
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ Uาประกัน -  3,007,486.17 3,007,486.17 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน     
 ที?ไม่ใช่เงินสดที?เป็นหลักประกัน -  1,200,000.00 1,200,000.00 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื?น -  173,597.80 173,597.80 
 41,324.57  110,549,964.36 110,591,288.93 
หนี Uสินทางการเงนิ ณ วันที? 1 มกราคม 2563   
เงินกู้ยืมระยะสั Uนจากสถาบันการเงิน -  41,042,671.53 41,042,671.53 
เจ้าหนี Uการค้าและเจ้าหนี Uหมุนเวียนอื?น -  77,718,553.48 77,718,553.48 
หนี Uสินสัญญาอนุพันธ์ 192,164.15  - 192,164.15 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  -  66,126,000.00 66,126,000.00 
หนี Uสินตามสัญญาเช่า  -  79,428,664.01 79,428,664.01 
 192,164.15  264,315,889.02 264,508,053.17 
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สัญญาอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสีLยง 
ณ วันทีF 1 มกราคม 2563 บริษัทมีรายการสัญญาอนุพันธ์ และกิจกรรมป้องกันความเสีFยง ดังต่อไปนี I 

 บาท 
สินทรัพย์หมุนเวียน  
สัญญาแลกเปลี?ยนเงินตราต่างประเทศ  41,324.57 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนสัญญาอนุพันธ์ 41,324.57 

หนี Uสินหมุนเวียน  
สัญญาแลกเปลี?ยนเงินตราต่างประเทศ 192,164.15 
รวมหนี Uสินหมุนเวียนสัญญาอนุพันธ์ 192,164.15 

 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
บริษัทมีรายการลูกหนี Iการค้าทีFต้องมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iน  

ลูกหนี Iการค้า 
บริษัทได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simpli i  ppro ) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตทีF

คาดว่าจะเกิดขึ Iนตลอดอายุสําหรับลูกหนี Iการค้าทั Iงหมด 
ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iน บริษัทมีการจัดกลุ่มลูกหนี Iการค้าตามความเสีFยง

ด้านเครดิตทีFมีลักษณะร่วมกันและระยะเวลาเกินกําหนดชําระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iน
พิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัย
ในอนาคตทีFจะมีผลกระทบต่ออัตราขาดทุนด้านเครดิตทีFคาดว่าจะเกิดขึ Iน ด้วยวิธีการดังกล่าว ค่าเผืFอผลขาดทุน
สําหรับลูกหนี Iการค้ามีรายละเอียด ดังนี I 

 
บาท 

 ไม่เกิน 
1 เดือน 

 
 

1 - 2 เดือน 
  

2 - 3 เดือน 
  

3 - 6 เดือน 
 

 
 

เกินกว่า 
6 เดือน  

รวม 
 

ณ วันที? 1 มกราคม 2563        
ยอดลูกหนี U 

90,812,414.32  2,813,586.09  3,313,088.56  280,491.83  1,594,615.50 
 98,814,196.3

0 
ค่าเผื?อผลขาดทุน 24,525.81  19,654.44  120,084.59  22,798.98  1,594,615.50  1,781,679.32 

 
การกระทบยอดค่าเผื?อผลขาดทุนลูกหนี Uการค้า ณ วันที? 31 ธันวาคม 2562 กับค่าเผื?อผลขาดทุนลูกหนี Uการค้า ณ วันที? 1 

มกราคม 2563 มีดังนี U  
 บาท 
ค่าเผื?อผลขาดทุนลูกหนี Uการค้า  
ณ วันที? 31 ธันวาคม 2562 1,459,952.67 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาที?มีต่อกําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 321,726.65 
ค่าเผื?อผลขาดทุน ณ วันที? 1 มกราคม 2563 1,781,679.32 
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5.2 สัญญาเช่า 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีF 16 มาถือปฏิบัติครั Iงแรก บริษัทรับรู้หนี Iสินตามสัญญาเช่า

สําหรับสัญญาเช่าทีFเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
ทีFเหลืออยู่โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี Iยเงินกู้ ยืมส่วนเพิFม ณ วันทีF 1 มกราคม 2563 และสําหรับสัญญาเช่าทีFเคยจัด
ประเภทเป็นสัญญาเชา่ทางการเงิน บริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี Iสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่า
ตามบัญชีเดิมก่อนวันทีFนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัทีF 16 มาถือปฏิบัติครั Iงแรก 
 บาท 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที?เปิดเผย  ณ วันที? 31 ธันวาคม 2562 61,499,489.00 
บวก สิทธิที?จะซื Uอหรือขยายระยะเวลาที?ค่อนข้างแน่ที?จะมีการใช้สิทธ ิ 34,120,000.00 
หัก  สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (2,835,489.00) 
 92,784,000.00 
หัก  ดอกเบี Uยจ่ายรอตัดบัญชี (21,443,696.64) 
หนี Uสินตามสัญญาเช่าเพิ?มขึ Uนจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับที? 16 มาถือปฏิบัติ  71,340,303.36 
หนี Uสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที? 31 ธันวาคม 2562 8,088,360.65 
หนี Uสินตามสัญญาเช่า ณ วันที? 1 มกราคม 2563 79,428,664.01 
ประกอบด้วย  
   หนี Uสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 12,068,536.53 
   หนี Uสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 67,360,127.48 

 79,428,664.01 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ได้ดังนี U 

 บาท 
ณ วันที? 1 มกราคม 2563 - 
ที?ดินและอาคาร 71,340,303.36 
ยานพาหนะ 12,046,322.67 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 83,386,626.03 
 

6. บุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกัน 
   เพืFอวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกันกับ

บริษัท หากบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั Iงทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยทีFบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือ
มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกีFยวข้องกันนี Iอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 6.1  ลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกัน สรุปได้ดังนี I 
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ชื?อบุคคลหรือกิจการที?เกี?ยวข้องกัน  ลักษณะความสัมพันธ์ 
กิจการที?เกี?ยวข้องกัน   
 Shrinkpack Philippines Corpora ion 

 

มีผู้ ถือหุ้นร่วมกันและผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็น กรรมการ (ตั Uงแต่
วันที? 12 กุมภาพันธ์ 2563  
 ไม่มีผู้ ถือหุ้นร่วมกันและผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ อีก
ต่อไป)   

 บริษัท แสตนดาร์ด รีไซเคิล จํากัด  มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
 บริษัท มณีอุดมสุข จํากัด  

 
มีผู้ ถือหุ้นร่วมกันและผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็น 

กรรมการ 
 บริษัท ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จํากัด 

 
มีบุคคลใกล้ชิดกับกลุม่ผู้ ถือหุ้นและกรรมการเป็น 

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ 
 บริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลังสินค้า จํากัด  
 (เดิมชื?อ บริษัท ไทยโพลีฟิล์ม จํากัด) 

 
มีบุคคลใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็น 

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ 
 บริษัท แสตนดาร์ด โพลีเมอร์ จํากัด  มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
 บริษัท ชองมิง เอ็นเตอร์ไพรเซส 
  (ไทยแลนด์) จํากัด 

 
มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 

 บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอก็ซปอร์ต จํากัด 
 

มีบุคคลใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็น 
ผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

บุคคลที?เกี?ยวข้องกัน   
 กรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 
บุคคลที?มีอํานาจและความรับผิดชอบในการ 

บริหารงาน 
บุคคลที?เกี?ยวข้องกันอื?น ๆ 

 
บุคคลใกล้ชิดกับผู้ถือหุ้นและกรรมการ 
 (มีผลตั Uงแต่วันที? 26 กันยายน 2563) 

 

6.2 นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกัน ดังนี I 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
รายได้จากการขายสินค้า  ราคาที?ตกลงร่วมกัน 
ซื Uอสินค้า  ราคาที?ตกลงร่วมกัน 
ซื Uอทรัพย์สิน  ราคาที?ตกลงร่วมกัน 
ค่าเช่าอาคาร  ราคาที?ตกลงร่วมกัน 
ค่านายหน้า  ตามข้อตกลงที?ได้รับอนุมัติโดยกรรมการ 
ค่าใช้จ่ายอื?น  ราคาที?ตกลงร่วมกัน 
ดอกเบี Uยจ่าย  เงินกู้ ยืม - อัตราร้อยละ MRR+0.50 ต่อปี 
  หนี Uสินตามสัญญาเช่า - อัตราร้อยละ MLR - 0.50% 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  ตามที?ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 
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6.3 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกัน ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 
 บาท 
 2563  2562 
หนี Uสิน    
เจ้าหนี Uการค้าและเจ้าหนี Uหมุนเวียนอื?น    
   กิจการที?เกี?ยวข้องกัน 796,697.93  821,230.49 

บุคคลที?เกี?ยวข้องกัน 503,500.00  - 
หนี Uสินตามสัญญาเช่า    
   กิจการที?เกี?ยวข้องกัน 63,062,420.04  - 

 
6.4 รายการสําคัญทีFเกิดขึ IนกับบคุคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกันสําหรับปีสิ IนสุดวันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

ประกอบด้วย 
 บาท 
 2563  2562 
กิจการที?เกี?ยวข้องกัน    
 ซื Uอทรัพย์สิน 71,840,000.00  -    
 รายได้จากการขาย -  5,566,191.73 
 ซื Uอสินค้า 16,200.00   28,564.00 
 ค่าเช่าอาคาร -  9,990,800.00 
 ค่าใช้จ่ายอื?น 1,579,832.50  1,616,808.55 

ดอกเบี Uยจ่าย 3,923,716.68  -    
บุคคลที?เกี?ยวข้องกัน    
 รายได้จากการขาย -  2,400.00 

ค่านายหน้า 1,007,000.00  - 
  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั IงทีF 6/2562 เมืFอวันทีF 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติซื IอทีFดินจากบริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จํากัด ซึFงเป็นกิจการทีFเกีFยวข้องกัน ในราคา 71.84 ล้านบาท ซึFง
เป็นไปตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ทั Iงนี Iค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิôรับผิดชอบร่วมกนัทั Iงสองฝ่าย ตอ่มาใน
วันทีF 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้มีการจัดทําสัญญาจะซื IอจะขายทีFดินและลงนามร่วมกันกับบริษัทดังกล่าว และได้
ดาํเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิôทีFดนิกบักรมทีFดินแล้วเมืFอวนัทีF 28 สิงหาคม 2563 
 บาท 
 2563  2562 
ผู้บริหารคนสําคัญ*    
 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที?สําคัญ    
 ผลประโยชน์ระยะสั Uน 16,701,385.77    11,356,020.00 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 246,312.35  66,914.00 
 16,947,698.12  11,422,934.00 
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*  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
    ค่าตอบแทนผู้ บริหารนี Iเป็นผลประโยชน์ทีF จ่ายให้แก่ผู้บ ริหารของบริษัท ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนทีFเป็นตัวเงิน ได้แก่ เงนิเดือน และผลประโยชน์ทีFเกีFยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอืFน 
ทั Iงนี Iผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลทีFกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ 
กรรมการผู้จ ัดการ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสีFรายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จ ัดการลงมา 

 
6.5 สัญญาสําคัญทีFทํากับบุคคลหรือกิจการทีFเกีFยวข้องกัน 

สัญญาเชา่ทีFดินและอาคาร 
 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารสํานักงานกับบริษัท ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จํากัด มีอายุสัญญา 3 ปี นับตั Iงแต่วันทีF 1 
กุมภาพันธ์ 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกโดยคู่สัญญาทั Iงสองฝ่ายจะตกลงเงืFอนไขและรายละเอียดของสัญญา
กันเป็นคราว ๆไป 
 ต่อมาวันทีF 30 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าทีFดินและอาคารกับบริษัท ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จํากัด โดยทั Iง
สองฝ่ายได้มีการตกลงให้ยกเลิกสัญญาเช่าอาคาร ฉบับลงวันทีF 1 กุมภาพันธ์ 2562 และให้ใช้สัญญาเช่าฉบับใหม่นี Iแทน 
ซึFงสัญญาทีFจัดทําขึ Iนมาใหม่ มีอายุสัญญา 10 ปี นับตั Iงแต่ว ันทีF 1 มกราคม 2563 ถงึวันทีF 31 ธันวาคม 2572 และสามารถ
ต่ออายุสัญญาได้อกีโดยคู่สัญญาทั Iงสองฝ่ายจะตกลงเงืFอนไขและรายละเอียดของสัญญากันเป็นคราว ๆไป 
 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าอาคารพื IนทีFอาคารโรงงานกับบริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลังสินค้า จํากัด จํานวน 2 
สัญญา โดยมีอายสุัญญา 3 ปี นับตั Iงแต่วันทีF 1 มกราคม 2562 และวันทีF 1 กันยายน 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาได้
อีกโดยคู่สัญญาทั Iงสองฝ่ายจะตกลงเงืFอนไขและรายละเอียดของสัญญากันเป็นคราว ๆไป 
 

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
       เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย 

 บาท 
 2563  2562 

เงินสดในมือ   149,248.03    116,207.05  
เงินฝากธนาคาร  - บัญชีกระแสรายวัน  25,936,806.89    3,301,937.86  
  - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  84,490,948.69    410,932.31  
เช็คที?ถึงกําหนดชําระแต่ยังไม่ได้นําฝาก  161,246.49    1,070,738.81  

รวม  110,738,250.10    4,899,816.03  

  
8.  ลูกหนี Iการค้าและลูกหนี IหมุนเวียนอืFน 
       ลูกหนี Iการค้าและลูกหนี IหมุนเวียนอืFน ประกอบด้วย 
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 บาท 
 2563  2562 

ลูกหนี Uการค้า 135,671,134.00  97,354,243.63 
ลูกหนี Uหมุนเวียนอื?น 13,807,633.12  3,851,782.72 

รวม 149,478,767.12  101,206,026.35 

 
     
  ลกูหนี Iการค้า ประกอบด้วย 

 บาท 
 2563  2562 

ลูกหนี Uการค้า  133,419,607.39   93,811,139.68 
เช็ครับลงวันที?ล่วงหน้า  4,341,210.94   5,003,056.62 

รวม  137,760,818.33   98,814,196.30 
หัก  ค่าเผื?อหนี Uสงสัยจะสูญ (2,089,684.33)  (1,459,952.67) 

สุทธิ  135,671,134.00   97,354,243.63  
 
 
  ลูกหนี Iการค้า แยกตามอายุหนี IทีFค้างชําระได้ดังนี I 

 บาท 
 2563  2562 
ยังไม่ครบกําหนดชําระ  73,542,539.20   55,314,966.12 
เกินกําหนดชําระ    
    น้อยกว่า 3 เดือน  57,771,137.72   37,892,083.66 
    3 - 6 เดือน  170,868.01   280,491.83 
    6 - 12 เดือน  618,009.79   156,035.00 
    มากกว่า 12 เดือน  1,317,052.67   167,563.07 

รวม  133,419,607.39   93,811,139.68 
 
 

  รายการเปลีFยนแปลงของค่าเผืFอหนี Iสงสัยจะสูญ มีดังนี I 
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 บาท 
 2563  2562 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที? 1 มกราคม ก่อนปรับปรุง  1,459,952.67  84,182.25 
การปรับปรุงผลกระทบจากการนํามาตรฐานการ

 รายงานทางการเงินฉบับที? 9 มาถือปฏิบัติ   
321,726.65 

  
- 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที? 1 มกราคม หลังปรับปรุง 1,781,679.32  84,182.25 
ยอดเพิ?มขึ Uนในระหว่างปี 308,005.01  1,375,770.42 
ยอดลดลงในระหว่างปี -  - 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที? 31 ธันวาคม 2,089,684.33  1,459,952.67 

 
    ลูกหนี IหมุนเวียนอืFน ประกอบด้วย 

 บาท 
 2563  2562 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1,928,098.19  3,013,581.90 
เงินมัดจํา 11,323,114.43  372,973.65 
เงินทดรองจ่าย 257,281.75  364,397.00 
อื?นๆ 299,138.75  100,830.17 

รวม 13,807,633.12  3,851,782.72 

 
9. สินค้าคงเหลือ  

 สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย 
 บาท 
 2563  2562 

สินค้าสําเร็จรูป  32,059,457.50    34,874,333.62  
สินค้าระหว่างผลิต  5,962,401.72    3,740,070.89  
วัตถุดิบ  78,596,920.84    90,206,313.82  
วัสดุสิ Uนเปลือง  1,150,667.46    1,331,317.51  
สินค้าระหว่างทาง  7,953,089.03    6,071,222.99  
 รวม  125,722,536.55    136,223,258.83  

หกั  ค่าเผื?อการลดมูลค่าสินค้า (9,943,199.73)  (12,063,997.88) 
 สุทธิ  115,779,336.82   124,159,260.95 
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   รายการเปลีFยนแปลงของค่าเผืFอการลดมูลค่าสินค้า มีดังนี I 
 บาท 
 2563  2562 

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 12,063,997.88  5,901,689.53 
ยอดเพิ?มขึ Uนในระหว่างปี -  6,162,308.35 
ยอดลดลงในระหว่างปี (2,120,798.15)  - 
ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 9,943,199.73  12,063,997.88 

 
 บาท 
 2563  2562 

มูลค่าสินค้าคงเหลือที?ปรับลดลงและรับรู้เป็นต้นทุนขาย    
สําหรับปี -  6,162,308.35 

มูลค่าการกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือที?ปรับลดลง    
สําหรับปี (2,120,798.15)  - 

 
10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืFน  

  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืFน ประกอบด้วย 
  บาท 
 2563  2562 

เงินฝากประจําที?มีอายุเกิน 3 เดือน 150,000,000.00  - 
         รวม 150,000,000.00  - 

 
11. เงินฝากธนาคารทีFมีภาระคํ Iาประกัน 

  ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  เงินฝากประจํา จํานวนเงิน 3.00 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี Iยร้อยละ 
0.25 ต่อปี และร้อยละ 1.00 ต่อปี ตามลําดับ ติดภาระคํ IาประกันวงเงินสินเชืFอกับธนาคารแห่งหนึFง (หมายเหตุ 18) 

 
12. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนทีFไม่ใช่เงนิสดทีFเป็นหลักประกัน  

  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนทีFไม่ใช่เงินสดทีFเป็นหลักประกัน ประกอบด้วย 
  บาท 
 2563  2562 

เงินลงทุนในตราสารหนี U :    
 พันธบัตรรัฐบาลเพื?อการปรับโครงสร้างหนี U พ.ศ. 2553    
  ครั Uงที? 1 อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี Uยร้อยละ 3.625 ต่อปี     
  ครบกําหนดวันที? 16 มิถุนายน 2566 1,200,000.00  1,200,000.00 
 รวม 1,200,000.00  1,200,000.00 

  ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  บริษัทได้นําพันธบัตรดังกล่าวไปเป็นหลักทรัพย์คํ Iาประกันในสัญญาการ
ใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หมายเหตุ 33.6) 
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13. ทีFดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  ทีFดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย 

 บาท 
 ณ วันที?  ผลกระทบจาก  ณ วันที?  การเปลี?ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วันที? 
 31 ธันวาคม 

2562 
 มาตรฐานการ  1 มกราคม 2563  เพิ?มขึ Uน  ลดลง  รับโอน (โอนออก)  31 ธันวาคม 

2563 
   รายงานทาง

การเงินฉบับที?16 
          

   (หมายเหตุ 5)           
ราคาทุน              
ที?ดิน -  -  -  71,841,801.50       -          -  71,841,801.50 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3,072,314.37  -  3,072,314.37 1,002,365.67       -  9,900,000.00  13,974,680.04 
เครื?องจกัร 238,028,559.77  

- 
 238,028,559.77 1,786,719.39              

-  1,740,965.95 
 241,556,245.11 

เครื?องมือและอุปกรณ์ 55,246,931.59  -  55,246,931.59 3,813,308.13  (45,574.07)  1,024,000.00  60,038,665.65 
เครื?องใช้สํานักงาน 12,032,741.35  -  12,032,741.35 1,362,646.38  (116,811.00)           -  13,278,576.73 
ยานพาหนะ 25,562,159.04  (20,143,235.53)  5,418,923.51 1,925,142.99        -  -  7,344,066.50 
เครื?องตกแต่งสํานักงาน 7,851,069.00  -  7,851,069.00 286,999.41  (67,150.00)  -  8,070,918.41 
สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง 

และติดตั Uง 

 
512,000.00 

 

- 

  
512,000.00 

 
12,416,965.95 

 

-  
(12,664,965.95

) 

  
264,000.00 

    รวม 342,305,775.12  (20,143,235.53)  322,162,539.59 94,435,949.42  (229,535.07)  -  416,368,953.94 
ค่าเสื?อมราคาสะสม              
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (339,948.89)  -  (339,948.89) (978,840.65)      -  -  (1,318,789.54) 
เครื?องจกัร (106,203,620.22)  -  (106,203,620.22) (21,560,008.68)  -  -  (127,763,628.90) 
เครื?องมือและอุปกรณ์ (34,662,095.34)  -  (34,662,095.34) (7,090,302.44)  39,822.44  -  (41,712,575.34) 
เครื?องใช้สํานักงาน (9,691,996.11)  -  (9,691,996.11) (1,218,654.20)  115,188.85  -  (10,795,461.46) 
ยานพาหนะ (12,270,661.45)  8,096,912.86  (4,173,748.59) (83,951.38)    -  -  (4,257,699.97) 
เครื?องตกแต่งสํานักงาน (6,584,521.67)  -  (6,584,521.67) (558,499.37)  55,952.18  -  (7,087,068.86) 
    รวม (169,752,843.68)  8,096,912.86  (161,655,930.82) (31,490,256.72)  210,963.47  -  (192,935,224.07) 
ที?ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์  

- สุทธิ 
 

172,552,931.44 
  
(12,046,322.67

) 

  
160,506,608.77 

  

  

   
223,433,729.87 

 
 บาท 
 ณ วันที?  การเปลี?ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วันที? 
 31 ธันวาคม 

2561 
 เพิ?มขึ Uน  ลดลง  รับโอน (โอนออก)  31 ธันวาคม 

2562 
ราคาทุน          
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,513,759.50 647,094.87  (88,540.00)  -  3,072,314.37 
เครื?องจักร 194,389,445.08 6,808,939.37  

-  
36,830,175.3

2 
 238,028,559.77 

เครื?องมือและอุปกรณ์ 42,051,817.23 11,375,299.17  (1,507,404.27)  3,327,219.46  55,246,931.59 
เครื?องใช้สํานักงาน 11,724,138.99 1,220,233.05  (911,630.69)  -  12,032,741.35 
ยานพาหนะ 21,801,274.92 3,774,384.12  (13,500.00)  -  25,562,159.04 
เครื?องตกแต่งสํานักงาน 8,086,833.30 373,431.03  (609,195.33)  -  7,851,069.00 
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั Uง 3,037,219.46 37,632,175.32  

-  
(40,157,394.78

) 
 512,000.00 

    รวม 283,604,488.48 61,831,556.93  (3,130,270.29)  -  342,305,775.12 
ค่าเสื?อมราคาสะสม          
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (80,479.15) (287,907.01)  28,437.27  -  (339,948.89) 
เครื?องจักร (86,627,491.09) (19,576,129.13)  -  -  (106,203,620.22) 
เครื?องมือและอุปกรณ์ (28,569,930.64) (7,387,716.79)  1,295,552.09  -  (34,662,095.34) 
เครื?องใช้สํานักงาน (9,153,390.55) (1,407,665.93)  869,060.37  -  (9,691,996.11) 
ยานพาหนะ (8,880,237.50) (3,400,871.05)  10,447.10  -  (12,270,661.45) 
เครื?องตกแต่งสํานักงาน (6,418,757.78) (772,314.68)  606,550.79  -  (6,584,521.67) 
    รวม (139,730,286.71) (32,832,604.59)  2,810,047.62  -  (169,752,843.68) 
ที?ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 143,874,201.77       172,552,931.44 
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 บาท 
 2563  2562 

ค่าเสื?อมราคาสําหรับปี - ต้นทุนขาย 30,466,959.12  28,348,621.12 
 - ค่าใช้จ่ายในการขาย 313,375.27  1,023,215.97 
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 709,922.33  3,460,767.50 
  รวม 31,490,256.72  32,832,604.59 

 
  ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีทรัพย์สินก่อนหักค่าเสืFอมราคาสะสมทีFคิดค่าเสืFอมราคาหมดแล้ว แต่

ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจํานวน 78.88  ล้านบาท และ 61.51 ล้านบาท ตามลําดับ 
  ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 ทีFดินพร้อมสิFงปลูกสร้างและเครืFองจักรราคาทุนรวม 294.31 ล้านบาท และ  ณ วันทีF 

31 ธันวาคม 2562 เครืFองจักรราคาทุนรวม 222.47 ล้านบาท บริษัทได้นําไปเป็นหลักประกันวงเงินกู้ ยืมระยะสั Iนและ
วงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสองแห่ง (หมายเหตุ 18 และ 20) 

  ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  บริษัทมีการทําประกันความเสีFยงภัยทรัพย์สินสําหรับเครืFองจักรโดยยก
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ให้แก่สถาบันการเงินเพืFอเป็นหลักประกันการกู้ ยืมเงิน 

 
14. สินทรัพย์สิทธิการใช้  

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วย 
 บาท 
 ณ วันที?  ผลกระทบจาก  ณ วนัที?  การเปลี?ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วันที? 
 31 ธันวาคม 

2562 
 มาตรฐานการ  1 มกราคม 

2563 
 เพิ?มขึ Uน  ลดลง  รับโอน (โอน

ออก) 
 31 ธันวาคม 

2563 
   รายงานทางการเงิน

ฉบับที? 16 
          

   (หมายเหตุ 5)           
ราคาทุน              
ที?ดินและอาคาร -  71,340,303.36  71,340,303.36  -  -  -  71,340,303.36 
ยานพาหนะ -  20,143,235.53  20,143,235.53 1,845,794.39  -  -  21,989,029.92 
เครื?องใช้สํานักงาน -  -  - 410,070.00  -  -  410,070.00 
    รวม -  91,483,538.89  91,483,538.89 2,255,864.39  -  -  93,739,403.28 
ค่าเสื?อมราคาสะสม              
ที?ดินและอาคาร -  -  - (9,809,348.70)  -  -  (9,809,348.70) 
ยานพาหนะ -  (8,096,912.86)  (8,096,912.86) (3,060,954.27)  -  -  (11,157,867.13) 
เครื?องใช้สํานักงาน -  -  - (1,572.01)  -  -  (1,572.01) 
    รวม -  (8,096,912.86)  (8,096,912.86) (12,871,874.98)  -  -  (20,968,787.84) 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 
สุทธิ -  83,386,626.03  83,386,626.03   

  
  72,770,615.44 

 
 บาท 

 2563  2562 
ค่าเสื?อมราคาสําหรับปี - ต้นทุนขาย  7,572,789.36   - 
 - ค่าใช้จ่ายในการขาย  1,091,268.20   - 
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  4,207,817.42   - 
  รวม 12,871,874.98  - 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  สินทรัพย์ไม่มตีัวตน ประกอบด้วย 

 บาท 
 ณ วันที?  การเปลี?ยนแปลงในระหว่างปี  ณ วันที? 
 31 ธันวาคม 

2562 
 เพิ?มขึ Uน  ลดลง  รับโอน  

(โอนออก) 
 31 ธันวาคม 

2563 
ราคาทุน          
ค่าลขิสิทธิtซอฟแวร์ 6,575,856.38 567,330.00        -  50,000.00  7,193,186.38 
ซอฟแวร์ระหว่างติดตั Uง 175,000.00 50,000.00    -  (50,000.00)  175,000.00 
    รวม 6,750,856.38 617,330.00          -  -  7,368,186.38 
ค่าเสื?อมราคาสะสม          
ค่าลขิสิทธิtซอฟแวร์ (1,803,916.93) (693,909.29)        -  -  (2,497,826.22) 
    รวม (1,803,916.93) (693,909.29)                

-  
-  (2,497,826.22) 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 4,946,939.45       4,870,360.16 
 

 บาท 
 ณ วันที?  การเปลี?ยนแปลงในระหวา่งปี  ณ วันที? 
 31 ธันวาคม 

2561 
 เพิ?มขึ Uน  ลดลง  รับโอน  

(โอนออก) 
 31 ธันวาคม 

2562 
ราคาทุน          
ค่าลขิสิทธิtซอฟแวร์  6,290,889.71  507,100.00  (222,133.33)  -  6,575,856.38 
ซอฟแวร์ระหว่างติดตั Uง  175,000.00  -  -  -  175,000.00 
    รวม 6,465,889.71 507,100.00  (222,133.33)  -  6,750,856.38 
ค่าเสื?อมราคาสะสม          
ค่าลขิสิทธิtซอฟแวร์ (1,201,513.13) (658,220.05)  55,816.25  -  (1,803,916.93) 
    รวม (1,201,513.13) (658,220.05)  55,816.25   -  (1,803,916.93) 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 5,264,376.58       4,946,939.45 

 
 บาท 

 2563  2562 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี - ต้นทุนขาย 204,579.79  204,578.56 
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 489,329.50  453,641.49 
  รวม 693,909.29  658,220.05 

 
ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมทีFคิดค่าตัด

จําหน่ายหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจํานวน 0.02 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลําดับ 
 
 

16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี Iสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนี Iสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย 
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 บาท 
 2563  2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 4,404,741.88  3,545,617.39 
หนี Uสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -  (360,000.00) 
สินทรัพย์ (หนี Uสิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 4,404,741.88  3,185,617.39 

 
 บาท 
 ณ วันที? 31  ผลกระทบจาก  ณ วันที? 1  รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ใน

ระหว่างปี 
 โอนไป  ณ วันที? 31 

 ธันวาคม 
2562 

 มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบับที? 
9 

(หมายเหตุ 5) 

 มกราคม 
2563 

 ในกําไร
ขาดทุน 

 ในกําไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื?น 

 ส่วนเกิน
มูลค่า 

หุ้นสามัญ 

 ธันวาคม 
2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญช ี: 

             

ค่าเผื?อหนี Uสงสัยจะสูญ 291,990.
53 

 64,345.33  356,335.
86 

 61,601.0
0  

 -  -  417,936.86 

ค่าเผื?อการลดมูลค่าสินค้า
ล้าสมัย 

2,412,79
9.57 

 -  2,412,79
9.57 

 (424,159.
63) 

 -  -  1,988,639.9
4 

หนี Uสินตามสัญญาซื Uอเงินตรา 
  ต่างประเทศล่วงหน้า 

 
30,167.9

2 

  
- 

  
30,167.9

2 

   
669,923.

00 

  
- 

  
- 

  
700,090.92 

ประมาณการหนี Uสิน
ผลประโยชน์ 
  พนักงาน 

 
810,659.

37 

  
- 

  
810,659.

37 

  
181,121.

70 

  
- 

  
- 

  
991,781.07 

หนี Uสินตามสัญญาเช่า - - -  306,293.
09 

 -  -  306,293.09 

 รวม 3,545,61
7.39 

 64,345.33  3,609,96
2.72 

 794,779.
16  

- -  4,404,741.8
8 

หนี Uสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี             
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี (360,000.

00) 
- (360,000.

00) 
 -  -  360,000.00 - 

 รวม (360,000.
00) 

- (360,000.
00) 

 - 
 

- 360,000.00 - 

สินทรัพย์ (หนี Uสิน) ภาษีเงินได้ 
 รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

 
3,185,61

7.39 

  
64,345.33 

  
3,249,96

2.72 

  
794,779.

16  

 
- 

 
360,000.00 

  
4,404,741.8

8 
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 บาท 
 ณ วันที? 31  รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี  ณ วันที? 31 
 ธันวาคม 2561  ในกําไรขาดทุน  ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื?น 
 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        
 ค่าเผื?อหนี Uสงสัยจะสูญ 16,836.45   275,154.08   -  291,990.53 
 ค่าเผื?อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย 1,180,337.91   1,232,461.66   -  2,412,799.57 
 หนี Uสินตามสัญญาซื Uอเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 42,943.40  (12,775.48)  -  30,167.92 
 ประมาณการหนี Uสินผลประโยชน์พนักงาน 204,304.80   93,594.60   512,759.97  810,659.37 
 รวม 1,444,422.56  1,588,434.86  512,759.97 3,545,617.39 
หนี Uสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
 ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี -  (360,000.00)  -  (360,000.00) 
 รวม -  (360,000.00)  - (360,000.00) 
สินทรัพย์ (หนี Uสิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 1,444,422.56  1,228,434.86  512,759.97 3,185,617.39 

17. แม่พิมพ์รอตัดจําหน่าย 
   แม่พิมพ์รอตัดจําหน่าย ประกอบด้วย 

 บาท 
 2563  2562 

ราคาทุน 10,981,742.37  15,419,141.66 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม (4,763,551.11)  (5,957,259.96) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 6,218,191.26  9,461,881.70 

 
ณ วันทีF  31 ธันวาคม 2563 และ 2562  มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของแม่พิมพ์รอตัด

จําหน่าย ซึFงหักค่าตัดจําหน่ายเต็มจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่เป็นจํานวน 1.16 ล้านบาท และ 1.24  ล้านบาท 
ตามลําดับ 

 
18. เงินกู้ ยืมระยะสั Iนจากสถาบันการเงิน 
   เงินกู้ ยืมระยะสั Iนจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย 

 บาท 
 2563  2562 

เจ้าหนี Uทรัสต์รีซีท 3,146,372.01  34,042,671.53 
ตัãวสัญญาใช้เงิน -  7,000,000.00 
    รวม 3,146,372.01  41,042,671.53 

 
บริษัทมีวงเงินสินเชืFอกับธนาคารในประเทศสามแห่ง ดังต่อไปนี I 
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  อัตราดอกเบี Uย  ล้านบาท 
ประเภทวงเงินสินเชื?อ  (ร้อยละต่อปี)  2563  2562 

(1) เงินเบิกเกินบัญช ี  MOR  12.00  12.00 
(2) เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสต์รีซีท  Libor + 2.50,   

MLR - 0.75 
  

140.00 
  

80.00 
(3) ตัãวสัญญาใช้เงิน   MLR - 0.75  30.00  30.00 
(4) ซื Uอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  -  142.00  112.00 
(5) เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 20)  MLR - 0.50, 2.00  20.00  113.60 
 รวม    344.00  347.60 

 
ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  วงเงนิสินเชืFอคํ Iาประกันโดยเงินฝากประจํากับธนาคารแห่งหนึFงจํานวน 

3.00 ล้านบาท (หมายเหตุ 11) และคํ IาประกนัโดยการจดจํานองทีFดินพร้อมสิFงปลกูสร้างและเครืFองจกัรกรรมสิทธิôของ
บริษัท (หมายเหตุ 13) และกรรมการของบริษัท 

19. เจ้าหนี Iการค้าและเจ้าหนี IหมุนเวียนอืFน 
  เจ้าหนี Iการค้าและเจ้าหนี IหมุนเวียนอืFน ประกอบด้วย 

 บาท 

 
2563  2562 

(จัดประเภทใหม่) 
(หมายเหตุ 34) 

เจ้าหนี Uการค้า 54,929,637.64  50,366,302.34 
เจ้าหนี Uหมุนเวียนอื?น 27,979,041.59  27,544,415.29 

รวม 82,908,679.23  77,910,717.63 

 
 เจ้าหนี Uหมุนเวียนอื?น ประกอบด้วย 

 บาท 

 
2563  2562 

(จัดประเภทใหม่) 
(หมายเหตุ 34) 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  21,575,099.47   16,798,073.04 
รายได้รับล่วงหน้า  68,020.58   232,046.83 
เจ้าหนี Uค่าทรัพย์สิน 480,966.07  4,342,712.30 
เจ้าหนี Uกรมสรรพากร 2,506,024.95  2,775,653.63 
อื?นๆ 3,348,930.52  3,395,929.49 

รวม 27,979,041.59  27,544,415.29 

 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน     178

20. เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  รายการเปลีFยนแปลงของบัญชีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สําหรับปีสิ IนสุดวันทีF 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 สรุปได้ดังนี I 
 บาท 
 2563  2562 

ยอดยกมา ณ วันต้นปี 66,126,000.00  12,990,000.00 
กู้ ยืมเพิ?มในระหว่างปี 82,400,000.00  67,600,000.00 
จ่ายชําระคืนในระหว่างปี (128,526,000.00)  (14,464,000.00) 
ยอดยกไป ณ วันสิ Uนปี 20,000,000.00  66,126,000.00 
หัก ส่วนที?ถึงกําหนดชําระภายในหนึ?งปี                                           (11,666,666.69)  (18,096,000.00) 
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ 8,333,333.31  48,030,000.00 

ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้กู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 3 วงเงินเป็นเงินรวม 82.40 ล้านบาท โดยมีการ
นําสิทธิการเช่าและเครืFองผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทไปใช้เป็นหลักประกันสําหรับวงเงินกู้  
7.40 ล้านบาท 

ต่อมาวันทีF 29 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินก่อนวันครบกําหนด
ตามสัญญา จํานวน 5 วงเงิน เป็นจํานวนเงินรวม 106.51 ล้านบาท และได้ปลดภาระคํ Iาประกันในสิทธิการเช่าและ
เครืFองผลติกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทีFบริษัทใช้เป็นหลักประกันการชําระหนี Iวงเงินกู้ ยืม 7.40 ล้านบาท ซึFง
วงเงินดังกล่าวบริษัทได้มีการทําสัญญาและเบิกใช้ในเดือนตุลาคม 2563 แต่ทั Iงนี IหลักประกันและเงืFอนไขอืFนๆ ยังคง
เดิม   

รายละเอียดยอดคงเหลือของบัญชีเงนิกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย 
    วงเงิน (ล้านบาท)  เบิกถอน (ล้านบาท)  อัตรา

ดอกเบี Uย 
 การชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี Uย  เงนิต้นคงเหลือ  (บาท) 

ลําดับ  ปีที?กู้   2563  2562  2563  2562  (ร้อยละต่อปี)  งวดรายเดือน  2563  2562 
1  2557  - 32.00 - 31.89  MLR-0.50  อัตราเดือนละ 540,000.00 บาท  - 2,730,000.00 
              ภายใน 66 เดือนนับแต่วันที?มี

การเบิกเงินกู้ครั Uงแรก  
    

2  2558  -  14.00  -  13.29  MLR-0.50  อัตราเ ดือนล ะ 292,000.00 
บาท 

 -  276,000.00 

              ภายใน 48 เดือนนับแต่วันที?มี
การเบิกเงินกู้ครั Uงแรก  

    

3  2562  - 47.50  -  47.50  MLR-0.50  อัตราเดือนละ 880,000.00 บาท  - 43,980,000.00 
           ภายใน 66 เดือนนับแต่วันที?มี

การเบิกเงินกู้ครั Uงแรก  
    

4  2562  -  12.50  -  12.50  MLR-0.50  อัตราเ ดือนล ะ 240,000.00 
บาท 

 -  11,540,000.00 

              ภายใน 48 เดือนนับแต่วันที?มี
การเบิกเงินกู้ครั Uงแรก  
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5  2562  -  7.60  -  7.60  MLR-0.50  อัตราเดื อนล ะ 150,000.00 
บาท 

 -  7,600,000.00 

              ภายใน 48 เดือนนับแต่วันที?มี
การเบิกเงินกู้ครั Uงแรก  

    

6  2563  20.00  -  20.00  -  2  จํานวน 12 งวด งวดละเท่าๆกัน
(หรือประมาณ 1,666,666.67 
บาท) โดยเริ?มต้นงวดแรกเมื?อ
ครบกําหนดระยะเวลา 13 
เดือน นับจากวันที?มีการเบิก
เงินกู้ และภายในกําหนดเวลา 
24 เดือน 

 20,000,000.00  - 

  รวม  20.00  113.60  20.00  112.78      20,000,000.00  66,126,000.00 
 

   ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึFง คํ Iา
ประกันโดยการจดจํานองทีFดินพร้อมสิFงปลูกสร้างและเครืFองจักรกรรมสิทธิôของบริษัท (หมายเหตุ 13) และคํ Iาประกันโดย
กรรมการของบริษัทและบุคคลทีFเกีFยวข้องกัน 

   ภายใต้เงืFอนไขของสัญญาเงินกู้  บริษัทจะต้องปฎิบัติตามเงืFอนไขและข้อจํากัดต่างๆ ทีFกําหนดไว้ในสัญญา ซึFง
กําหนดให้ครอบครัวตระกูลทอยต้องดํารงสัดส่วนการถือหุ้นทั Iงทางตรงและทางอ้อมในบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของทุนจดทะเบียนทีFเรียกชําระค่าหุ้ นทั Iงหมดแล้ว และต้องดํารงสัดส่วนหนี Iสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D t to 
Equity) ไม่เกิน 2.0 เท่า โดยให้นับเงินกู้ ยืมกรรมการเป็นทุน 

ต่อมาวันทีF 25 กันยายน 2563 บริษัทได้ปลดภาระคํ IาประกันของกรรมการของบริษัทและบุคคลทีFเกีFยวข้องกัน
เพืFอเป็นประกันการชําระหนี Iของบริษัท แต่ทั Iงนี Iบริษัทต้องปฏิบัติตามเงืFอนไขดังต่อไปนี I 
1. ดํารงสัดส่วนหนี Iสินเฉพาะส่วนทีFมีดอกเบี Iยต่อกําไรก่อนหักดอกเบี Iย ภาษี ค่าเสืFอมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

( nt r st B rin  D t to EB TDA) ไม่มากกว่า 2.5 เท่า 
2. ดํารงสัดส่วน D t S rvi  Cov r  R tio (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า (DSCR หมายถึง กําไรก่อนหักตอก

เบี Iยจ่าย ภาษี ค่าเสืFอมราคาและคําตัดจําหน่าย หารด้วยจํานวนรวมของดอกเบี Iยจ่าย หนี Iสินระยะสั IนทีFมีภาระ
ดอกเบี Iย และหนี IสินระยะยาวทีFมีภาระดอกเบี IยทีFครบกําหนดภายใน 1 ปี 

3. ดํารงสัดส่วนหนี Iสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (D t to Equity R tio) ไม่มากกวา่ 2 เท่า โดยไม่นําหนี Iสินตามสัญญา
เช่าดําเนินงานของทีFดินและอาคาร ทีFมีอยู่ตามข้อมูลงบการเงินระหว่างกาลไตรมาสทีF 2 ของปี 2563 มาคํานวณ
เป็นหนี Iสิน 

4. ดําเนินการให้ครอบครัวทอยและครอบครัวปิยะตรึงส์ ดํารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
40 ของทุนจดทะเบียนทีFออกและเรียกชําระค่าหุ้นทั Iงหมดแล้ว (จากเดิมกําหนดให้ครอบครัวตระกูลทอยต้อง
ดํารงสัดส่วนการถือหุ้นท ั Iงทางตรงและทางอ้อมในบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทีFเรียก
ชําระค่าหุ้นทั Iงหมดแล้ว) 

 
21.   หนี Iสินตามสัญญาเช่า 

   มูลค่าตามบัญชีของหนี Iสินตามสัญญาเช่าและการเคลืFอนไหวสําหรับปี แสดงได้ดังนี I 
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 บาท 
 2563  2562 
ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที? 1 มกราคม ก่อนปรับปรุง  8,088,360.65  8,691,776.29 
การปรับปรุงผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับที? 
16 มาถือปฏิบัติ 

 
71,340,303.36 

  
- 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที? 1 มกราคม หลังปรับปรุง 79,428,664.01  8,691,776.29 
เพิ?มขึ Uน 1,886,705.51  2,796,517.30 
เพิ?มขึ Uนจากดอกเบี Uย 4,339,969.88  509,099.67 
เพิ?มขึ Uนจากภาษีซื Uอ 173,776.20  131,897.39 
เงินจ่ายชําระ (16,845,203.00)  (4,040,930.00) 
ลดลงจากการยกเลิกส ัญญา -  - 
ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที? 31 ธันวาคม 68,983,912.60  8,088,360.65 
หัก ส่วนที?ถึงกําหนดชําระในหนึ?งปี (11,692,720.27)  (3,790,653.21) 
หนี Uสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที?ถึงกําหนดชําระ 

ในหนึ?งปี 
 

57,291,192.33 
  

4,297,707.44 

 ค่าใช้จ่ายเกี?ยวกับสัญญาเช่าที?รับรู้ในรายการต่อไปนี Uในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 
 บาท 
 2563  2562 
ค่าเสื?อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 12,871,874.98  - 
ดอกเบี Uยจ่ายจากหนี Uสินตามสัญญาเช่า 4,339,969.88  509,099.67 
  รวม 17,211,844.86  509,099.67 

 
ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั Iงหมดของสัญญาเช่าจํานวน 16.85 ล้านบาท 

และ 4.04 ล้านบาท และมีการเพิFมขึ Iนของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี Iสินตามสัญญาเช่าทีFไม่ใช่เงนิสดจํานวน 1.89 ล้าน
บาท และ 2.80 ล้านบาท ตามลําดับ 

 
22. ประมาณการหนี Iสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 
   รายการเปลีFยนแปลงของประมาณการหนี Iสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานสรุปได้ดังนี I 

 บาท 
 2563  2562 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นปี 4,053,296.84  1,021,524.00 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการระหว่างปี -  - 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี Uยระหว่างปี 905,608.51  467,973.00 
ผล (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก    

คณิตศาสตร์ประกันภัย -  2,563,799.84 
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ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ Uนปี 4,958,905.35  4,053,296.84 

   
   ค่าใช้จ่ายที?รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 บาท 
 2563  2562 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน    
 ต้นทุนขาย 464,820.34  349,671.00 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย 88,514.18  15,221.00 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 269,586.73  77,977.00 
ดอกเบี Uยจากภาระผูกพัน 82,687.26  25,104.00 
รวม 905,608.51  467,973.00 

 
  ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 บาท 
 2563  2562 

ผลขาดทุนที?เกิดจาก    
 การเปลี?ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ -  2,214,833.44 
 การเปลี?ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน -  260,149.72 
 ประสบการณ์ -  88,816.68 
รวม -  2,563,799.84 

 
 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

  ผลกระทบของการเปลีFยนแปลงสมมติฐานทีFสําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี I 

 บาท 

  2563  2562 

อัตราคิดลด   

เพิ?มขึ Uนร้อยละ 1 (763,344.99) (659,333.40) 

ลดลงร้อยละ 1 935,657.34 814,091.96 

อัตราการเพิ?มขึ Uนของเงินเดือน   

เพิ?มขึ Uนร้อยละ 1 939,004.91 768,490.19 

ลดลงร้อยละ 1 (778,975.56) (638,275.07) 
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อัตราการเปลี?ยนแปลงในจํานวนพนักงาน   

เพิ?มขึ Uนร้อยละ 20 (928,751.25)  (755,976.20) 

ลดลงร้อยละ 20 1,267,243.72 1,020,296.87 

  
 ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 ร้อยละ 

  2563  2562 

อัตราคิดลด 2.04  2.04 

อัตราการเพิ?มขึ Uนของเงินเดือน 5.00  5.00 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน    

อายุตํ?ากว่า 31 ปี 25.79 - 34.38  25.79 - 34.38 

อายุระหว่าง 31 - 40 ปี 11.46 - 17.19  11.46 - 17.19 

อายุระหว่าง 41 - 50 ปี 5.73 - 8.60  5.73 - 8.60 

อายุมากกว่า 50 ปี 2.87  2.87 

อัตรามรณะ (ของอัตรามรณะไทยปี 2560) 105.00  105.00 

23.   ทุนเรือนหุ้น 
  ปี 2563 

ตามมติทีFประชุมวสิามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั IงทีF 1/2563 เมืFอวันทีF 30 พฤษภาคม 2563 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติใน
เรืFองทีFสําคัญดังต่อไปนี I 
23.1  อนุมัติการเปลีFยนแปลงมูลค่าหุ้นทีFตราไว้ เพืFอให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจํากัดเป็นบริษัท

มหาชนจํากัด โดยเปลีFยนแปลงมูลค่าหุ้นทีFตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าทีFตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ซึFงจะทําให้หุ้นสามัญของบริษัทเพิFมจากเดิม 10 ล้านหุ้น เป็น 200 ล้านหุ้น 

23.2  อนุมัติการเพิFมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 120 ล้านบาท จากทุนเดิมจํานวน 100 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียนจํานวน 220 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิFมทุนจํานวน 240 ล้านหุ้น มูลคาทีFตราไว้ห ุ้นละ 0.50 
บาท  

23.3  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิFมทุนของบริษัท ตามทีFทีFประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิFมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จํานวนไม่เกิน 240 ล้านหุ้น มูลค่าทีFตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอยีดดังนี I 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิFมทุนจํานวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าทีFตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพืFอเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Ri ts O rin )  

(2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิFมทุนจํานวน 108 ล้านหุ้ น มูลค่าทีFตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท เพืFอเสนอขายให้แก่
ประชาชนเป็นการทัFวไปเป็นครั Iงแรก ( niti l Pu li  O rin ) 
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(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิFมทุนของบริษัทจํานวน 12 ล้านหุ้น มูลค่าทีFตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพืFอเสนอขาย
ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ในราคาเดียวกันกับราคาทีFเสนอขายให้แก่
ประชาชน ทั Iงนี Iหากมีหุ้นสามัญเพิFมทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานของบริษัท ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิFมทุนจํานวนทีFเหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการ
ทัFวไปเป็นครั Iงแรก ( niti l Pu li  O rin ) 

23.4  อนุมัติการนําหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

 
บริษัทได้จดทะเบยีนเปลีFยนแปลงมูลค่าหุ้นและเพิFมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมืFอว ันทีF 1 มิถุนายน 2563 

 ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั IงทีF 2/2563 เมืFอวันทีF 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติการกําหนดจํานวนหุ้นสามัญเพิFมทุนทีFจะจัดสรรให้กับผู้ มีอุปการคุณของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานของบริษัท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิFมทุนภายใต้จํานวนทีFจะจัดสรรให้แก่ประชาชนทัFวไปครั IงแรกตามทีFระบุในข้อ 
23.3 (2) จํานวนไม่เกิน 18 ล้านหุ้น เพืFอเสนอขายให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทในราคาเดียวกันกับราคาทีFเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัFวไปเป็นครั Iงแรก 

ในระหว่างวันทีF 19 - 22 ตุลาคม 2563 บริษัทได้เสนอขายหุ้นทีFออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัFวไปเป็นครั Iงแรกจํานวน 
120 ล้านหุ้น โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 3.80 บาท บริษัทได้รับชําระเงินค่าหุ้นจํานวน 456.00 ล้านบาท 
แล้วในวันทีF 26 ตุลาคม 2563 และได้จดทะเบียนการเพิFมทุนทีFได้รับชําระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมืFอวันทีF 26 ตุลาคม 
2563 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ โดยเริFมการซื IอขายในวันทีF 29 ตุลาคม 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทีFเกีFยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน
จํานวน 17.24 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทีFได้รับจากผู้ ถือหุ้น ทําให้บริษัทมีส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 378.76 ล้านบาท ซึFงแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้ “ส่วนของผู้ ถือหุ้ น” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน โดยส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี Iจะนําไปจ่ายเงินปันผลไม่ได้ 

ณ วันทีF 31  ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนจํานวน 440.00 ล้านหุ้น มูลค่าทีFตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 220.00 ล้านบาท โดยหุ้นสามัญจํานวน 440.00 ล้านหุ้น มูลค่าทีFตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ได้ชําระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว คิดเป็นทุนทีFออกและชําระแล้วจํานวน 220.00 ล้านบาท 

ทุนเรือนหุ้นสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี I 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนที?ออกและชําระแล้ว 
 หุ้น  บาท  หุ้น  บาท 

ณ วันที? 1 มกราคม 2563 10,000,000  100,000,000.00  10,000,000  100,000,000.00 
ยอดคงเหลือหลังการเปลี?ยนแปลง        
   มูลค่าที?ตราไว้ของหุ้นสามัญ 200,000,000  100,000,000.00  200,000,000  100,000,000.00 
การเพิ?มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระหุ้น 240,000,000  120,000,000.00  240,000,000  120,000,000.00 
ณ วันที? 31  ธันวาคม 2563 440,000,000  220,000,000.00  440,000,000  220,000,000.00 

  ปี 2562 
 ตามการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นบริษัท ครั IงทีF 2/2562  เมืFอวันทีF 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิFม

ทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมจํานวน 5.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จํานวนเงิน 55.00 ล้านบาท เป็นจํานวน 
10.00 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จํานวนเงิน 100.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 4.50 ล้านหุ้น มูลค่า
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หุ้นละ 10 บาท จํานวนเงิน 45.00 ล้านบาท บริษัทได้เรียกชําระหุ้นค่าหุ้นเพิFมทุนดังกล่าวโดยครบถ้วนแล้ว และได้
ดําเนินการจดทะเบียนเพิFมทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมืFอวันทีF 26 กุมภาพันธ์ 2562 
 

24.   การจัดสรรกําไรสะสม 
 สํารองตามกฎหมาย 

บริษัทต้องจัดสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 
โดยสํารองตามกฎหมายไม่สามารถนํามาจ่ายเงินปันผลได้  

  ปี 2563 
ตามการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  เมืFอวันทีF 30 เมษายน 2563 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงนิปัน

ผลประจําปี 2562 จากผลการดําเนินงานสะสมตั Iงแต่เริFมดําเนินกิจการจนถึงวันทีF 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 
6.70 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินจํานวน 67.00 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ ถือหุ้นทีFมีรายชืFอ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2562 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงนิปันผล ซึFงบริษัทจะจา่ยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
เป็นเงินจํานวน 3.53 ล้านบาท 

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั IงทีF 1/2563  เมืFอวันทีF 2 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานสะสมตั Iงแต่เริFมดําเนินกิจการจนถึงวันทีF 31 มีนาคม 2563 
ในอตัราหุ้นละ 0.14  บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็นเงินจํานวน 44.80 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ ถือ
หุ้นทีFมีรายชืFอปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันทีF 8 มิถุนายน 2563 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึFงบริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 1 กรกฎาคม 2563 และอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นเงนิ
จํานวน 2.36 ล้านบาท 

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั IงทีF 2/2563 เมืFอวันทีF 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานสะสมตั Iงแต่เริFมดําเนินกิจการจนถึงวันทีF 30 มิถุนายน 
2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้ นของบริษัทเป็นเงินจํานวน 35.20 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด 
ให้ผู้ ถือหุ้นทีFมีรายชืFอปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันทีF 7 สิงหาคม 2563 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึFง
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวนัทีF 4 กันยายน 2563 และการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย
เป็นเงินจํานวน 1.85 ล้านบาท 

  สําหรับปีสิ IนสุดวันทีF 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปทั Iงสิ Iนเป็นจํานวนเงิน 147.00 ล้านบาท และ
ได้จัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 7.74 ล้านบาท 

  ปี 2562 
  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั IงทีF 1/2562  เมืFอวันทีF 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานสะสมตั Iงแต่เริFมดําเนินกิจการจนถึงวันทีF 30 พฤศจิกายน 
2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินจํานวน 60.00 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ถือหุ้นทีFมีรายชืFอปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงนิปันผล ซึFงบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
วันทีF 20 กุมภาพันธ์ 2562  และอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นเงินจํานวน 3.16 ล้านบาท 



บริษัท ชริ)งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย  จํากัด (มหาชน     185

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั IงทีF 3/2562  เมืFอวันทีF 18 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานสะสมตั Iงแต่เริFมดําเนินกิจการจนถึงวันทีF 31 พฤษภาคม 
2562 ในอัตราหุ้นละ 1.12  บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินจํานวน 11.20 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้
ถือหุ้นทีFมีรายชืFอปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันทีF 31 พฤษภาคม 2562 เป็นผู้ มีสิทธิได้รับเงนิปันผล ซึFงบริษัท
จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันทีF 28 มิถุนายน 2562 และอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นเงิน
จํานวน 0.59 ล้านบาท 

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั IงทีF 4/2562  เมืFอวันทีF 6 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานสะสมตั Iงแต่เริFมดําเนินกิจการจนถึงวันทีF 31 กรกฎาคม 2562 ใน
อัตราหุ้นละ 1.12 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินจํานวน 11.20 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ ถือหุ้นทีFมี
รายชืFอปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันทีF 31 กรกฎาคม 2562 เป็นผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึFงบริษัทจะจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวันทีF 17 กันยายน 2562 และอนุมัติการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นเงนิจํานวน 
0.59 ล้านบาท 

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั IงทีF 6/2562  เมืFอวันทีF 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานสะสมตั Iงแต่เริFมดําเนินกิจการจนถึงวันทีF 30 กันยายน 2562 
ในอัตราหุ้นละ 1.12 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินจํานวน 11.20 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ ถือหุ้น
ทีFมีรายชืFอปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันทีF 30 กันยายน 2562 เป็นผู้ มีสิทธิได้รับเงนิปันผล ซึFงบริษัทจะจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระหว่างวันทีF 11 - 17 ธันวาคม 2562 และอนุมัติการจดัสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็น
เงินจํานวน 0.59 ล้านบาท 

  สําหรับปีสิ IนสุดวันทีF 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปทั Iงสิ Iนเป็นจํานวนเงิน 93.60 ล้านบาท และได้
จัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4.93 ล้านบาท 

 
25. ส่วนงานดําเนินงาน 
  บริษัทดําเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจจําหน่ายฉลากหดรัดรูป ซึFงผลิตภัณฑ์ทีFสําคัญแบ่งได้เป็น

ฉลากหดรัดรูป และแม่พิมพ์สําหรับพิมพ์ฉลากซึFงเป็นผลิตภัณฑ์ทีFเกีFยวเนืFองกับการผลิตฉลากหดรัดรูป ทั Iงสอง
ผลิตภัณฑ์มีกลุ่มลูกค้าเดียวกัน ดังนั Iนฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 

  ผลการดําเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสมํFาเสมอโดยผู้ มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานซึFงก็คือ
กรรมการผู้จัดการ เพืFอใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัท
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานดําเนินงานซึFงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์ผลกําไรหรือขาดทุนของส่วนงานดําเนินงาน
ซึFงเป็นเกณฑ์เดียวกับทีFใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน  
ข้อมูลเกีFยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากการขายของบริษัทแยกตามเขตภูมิศาสตร์ สําหรับปีสิ IนสุดวันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้
ดังนี I  

 บาท 
 2563  2562 

ในประเทศ 677,083,959.92   579,606,008.81  
ต่างประเทศ 164,073.40   5,577,971.37  

รวม 677,248,033.32  585,183,980.18 
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26.  เงินกองทุนสํารองเลี Iยงชีพพนักงาน 
  บริษัทได้จัดตั Iงกองทุนสํารองเลี Iยงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจําทั Iงหมดของบริษัทตามความใน

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี Iยงชีพ พ.ศ. 2530 
  พนักงานและบริษัทจ่ายสมทบเข้าเงนิกองทุนตามโครงการนี Iในอัตราร้อยละของเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน 

พนักงานจะได้รับส่วนทีFบริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทํางานกับบริษัท 
บริษัทได้แต่งตั Iงผู้จัดการกองทุนแห่งหนึFงเพืFอบริหารกองทุนตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี Iยงชีพ 
พ.ศ. 2530 

บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี Iยงชีพ สําหรับปีสิ IนสุดวันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจํานวนเงิน 
0.95 ล้านบาท และ 0.76 ล้านบาท ตามลําดับ  

 
27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

   ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ประกอบด้วย 
 บาท 
  2563  2562 
การเปลี?ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา 592,545.29 (2,860,623.34) 
วัตถุดิบและวัสดุสิ Uนเปลืองใช้ไป 322,245,795.68  274,547,061.81 
ค่าใช้จ่ายเกี?ยวกับพนักงาน 135,727,122.14  116,590,305.92 
ค่าเสื?อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี 45,056,040.99  33,490,824.64 
ค่าเช่า 164,400.00  10,721,000.00 
ค่าจ้างบริการ 13,051,779.43  10,441,618.84 
ค่าสาธารณูปโภคและการสื?อสาร 19,075,574.71  19,072,340.58 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4,677,486.91  7,178,595.54 
ค่าใช้จ่ายบํารุงรักษา 5,424,781.78  4,202,545.60 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) (2,120,798.15)  6,162,308.35 

 
28. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

28.1  ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สําหรับปีสิ IนสุดวันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
ประกอบด้วย  

 บาท 
 2563  2562 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที?แสดงอยู่ในกําไรขาดทุน :    

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :    
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 20,346,929.29  15,549,867.67 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :    
การเปลี?ยนแปลงของผลต่างชั?วคราวที?รับรู้เมื?อเริ?มแรก    

 และที?กลับรายการ (794,779.16)  (1,228,434.86) 
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 รวม 19,552,150.13  14,321,432.81 

ภาษีเงนิได้ที?เกี?ยวข้องกับส่วนประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื?น :    
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที?เกี?ยวข้องกับ    

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน    
 ที?กําหนดไว้ -  (512,759.97) 
 รวม -  (512,759.97) 

 
 
 28.2 การกระทบยอดระหว่างจํานวนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้และผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีทีFใช้สําหรับปี

สิ IนสุดวันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี I 
 บาท 
 2563  2562 
กําไรทางบัญชีสําหรับปี 97,728,534.31  71,218,097.75 
อัตราภาษีที?ใช้ (%) 20%  20% 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คํานวณตามอตัราภาษีที?ใช้ 19,545,706.86  14,243,619.55 
รายการกระทบยอด    
 ผลกระทบทางภาษีของคา่ใช้จ่ายที?ไม่สามารถนํามาหักใน    
  การคํานวณกําไรทางภาษี    

- ค่าใช้จ่ายที?ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณ    
กําไรทางภาษี 723,285.97  54,336.07 

 ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที?ไม่ต้องนํามาคํานวณกําไรทางภาษี    
  และค่าใช้จ่ายที?รับรู้ได้เพิ?มในการคํานวณกําไรทางภาษี (725,234.91)  (35,840.00) 

อื?นๆ 8,392.21  59,317.19 
รวมรายการกระทบยอด 6,443.27   77,813.26 
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  19,552,150.13   14,321,432.81 

 
 28.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีทีFแท้จริงถัวเฉลีFยและอัตราภาษีทีFใช้สําหรับปีสิ IนสุดวันทีF 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 สรุปได้ดังนี I 
 2563  2562 
 จํานวนภาษี  

(บาท) 
 อัตราภาษี  

(%) 
 จํานวนภาษี  

(บาท) 
 อัตราภาษี  

(%) 
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี 97,728,534.31    71,218,097.75   
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที?ใช้ 19,545,706.86  20.00  14,243,619.55  20.00 
รายการกระทบยอด 6,443.27  0.01  77,813.26  0.11 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที?แท้จริงถัวเฉลี?ย 19,552,150.13  20.01  14,321,432.81  20.11 
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29. กําไรต่อหุ้น 
1. กําไรต่อหุ้นขั Iนพื Iนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีFยถ่วงนํ IาหนักทีF

ออกและเรียกชําระแล้วในระหว่างงวดหลังจากได้ปรับจํานวนหุ้นสามัญเพืFอสะท้อนผลกระทบของการเปลีFยนแปลง
มูลค่าหุ้นทีFตราไว้ตามทีFกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23.1 และกําไรต่อหุ้นขั Iนพื Iนฐานของงวดก่อนได้ถูก
คํานวณขึ Iนใหม่ โดยถือเสมือนว่าการเปลีFยนแปลงมูลค่าหุ้นทีFตราไว้ได้เกิดขึ Iนตั Iงแต่วันเริFมต้นของงวดแรกทีFเสนอ
รายงาน 

2.  
   สําหรับปีสิ IนสุดวันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

   
2563 

 2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

กําไรสําหรับปี  (บาท) 78,176,384.18  56,896,664.94 
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี?ยถ่วงนํ Uาหนัก  (หุ้น) 290,819,672.00  187,424,658.00 
กําไรต่อหุ้นขั Uนพื Uนฐาน  (บาทต่อหุ้น) 0.27  0.30 

 
30. เครืFองมือทางการเงิน 

30.1 การบริหารความเสีFยง 
  บริษัทบริหารความเสีFยงทางการเงินทีFอาจเกิดขึ Iนในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี Iสินทางการเงิน

ตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจดัการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทัFวไป และไม่ได้ประกอบธุรกรรมตรา
สารอนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ เพืFอการค้าหรือการเก็งกําไร 

 
30.2 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี Iสินทางการเงิน 

 ณ วันทีF 1 มกราคม 2563 (วันทีFถือปฏิบัติครั Iงแรก) ผู้ บริหารของบริษัทได้ประเมินโมเดลธุรกิจทีFใช้
จัดการสินทรัพย์และหนี Iสินทางการเงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี Iสินทางการเงินมียอดคงเหลือ 
ณ วันทีF 1 มกราคม 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 

 บาท 

 
มูลค่ายุติธรรม 

- สัญญาอนุพันธ์ 
 ราคาทุนตัดจําหน่าย  รวม 

 
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที? 31 ธันวาคม 2563   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  110,738,250.10 110,738,250.10 
ลูกหนี Uการค้าและลูกหนี Uหมุนเวียนอื?น -  149,478,767.12 149,478,767.12 
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื?น -  150,000,000.00 150,000,000.00 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื?น -  496,396.92 496,396.92 
เงินฝากธนาคารที?มีภาระคํ Uาประกัน -  3,025,253.99 3,025,253.99 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน     
 ที?ไม่ใช่เงินสดที?เป็นหลักประกัน -  1,200,000.00 1,200,000.00 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื?น -  466,849.94 466,849.94 
 -  415,405,518.07 415,405,518.07 
หนี Uสินทางการเงิน ณ วันที? 31 ธันวาคม 2563    
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 บาท 

 
มูลค่ายุติธรรม 

- สัญญาอนุพันธ์ 
 ราคาทุนตัดจําหน่าย  รวม 

 
เงินกู้ ยืมระยะสั Uนจากสถาบันการเงิน -  3,146,372.01 3,146,372.01 
เจ้าหนี Uการค้าและเจ้าหนี Uหมุนเวียนอื?น -  82,908,679.23 82,908,679.23 
หนี Uสินสัญญาอนุพันธ์ 3,500,454.59  - 3,500,454.59 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  -  20,000,000.00 20,000,000.00 
หนี Uสินตามสัญญาเช่า  -  68,983,912.60 68,983,912.60 
 3,500,454.59  175,038,963.84 175,393,046.42 

30.3 ความเสีFยงจากอัตราดอกเบี Iย 
 บริษัทมีความเสีFยงจากอัตราดอกเบี IยเนืFองจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี  เงินกู้ ยืม
ระยะสั Iน เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี Iสินตามสัญญาเช่า ทั Iงนี Iสินทรัพย์และหนี Iสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบี IยทีFปรับขึ Iนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี IยคงทีFซึFงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจบุัน อย่างไรก็
ตามบริษัทเชืFอว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี Iยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญ
ต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอืFนเพืFอป้องกัน
ความเสีFยงดังกล่าว 

ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์และหนี IสินทางการเงินทีFสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี Iยได้ดังนี I 

 บาท 
 อัตราดอกเบี Uย  อัตราดอกเบี Uย  ไม่มี  รวม  อัตราดอกเบี Uย 
 ปรับขึ Uนลง  คงที?  อัตราดอกเบี Uย    (ร้อยละต่อปี) 
 ตามอัตราตลาด         
สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 84,490,948.69  -  26,247,301.41  110,738,250.1
0 

 0.05 - 0.45 

ลูกหนี Uการค้าและลูกหนี Uหมุนเวียนอื?น -  -  149,478,767.1
2 

 149,478,767.1
2 

 - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื?น -  150,000,000.0
0 

 -  150,000,000.0
0 

 0.625 - 0.85 

เงินฝากธนาคารที?มีภาระคํ Uาประกัน -  3,025,253.99  -  3,025,253.99  0.25 
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน          

ที?ไม่ใช่เงินสดที?เป็นหลักประกัน -  1,200,000.00  -  1,200,000.00  0.25 
หนี Uสินทางการเงิน          
เงินกู้ ยืมระยะสั Uนจากสถาบันการเงิน 3,146,372.01  -  -  3,146,372.01  2.74 
เจ้าหนี Uการค้าและเจ้าหนี Uหมุนเวียนอื?น -  -  82,908,679.23  82,908,679.23  - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

-  20,000,000.00  -  20,000,000.00  2.00 

หนี Uสินตามสัญญาเช่า 68,983,912.60  -  -  68,983,912.60  3.720 - 7.919 

ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์และหนี IสินทางการเงินทีFสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี Iยได้ดังนี I 
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 บาท 
 อัตรา

ดอกเบี Iย 
 อัตรา

ดอกเบี Iย 
 ไม่มี  รวม  อัตรา

ดอกเบี Iย 
 ปรับขึ Uนลง  คงที?  อตัราดอกเบี Uย    (ร้อยละต่อปี) 
 ตามอัตราตลาด         
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 410,932.31  -  4,488,883.72  4,899,816.03  0.375 

ลูกหนี Uการค้าและลูกหนี Uหมุนเวียนอื?น -  -  101,206,026.3
5 

 101,206,026.3
5 

 - 

เงินฝากธนาคารที?มีภาระคํ Uาประกัน -  3,007,486.17  -  3,007,486.17  1.00 
เงินลงทุนระยะยาวอื?น -  1,200,000.00                   -  1,200,000.00  3.625 
หนี Uสินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืม          

ระยะสั Uนจากสถาบันการเงิน 41,042,671.53                     -               -  41,042,671.53  4.387 - 
6.000 

เจ้าหนี Uการค้าและเจ้าหนี Uหมนุเวียนอื?น -                     -  77,910,717.63  77,910,717.63  - 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน 

66,126,000.00  -  -  66,126,000.00  MLR - 0.50 

หนี Uสินตามสัญญาเช่า 8,088,360.65  -                    -  8,088,360.65  3.720 - 
7.919 

30.4 ความเสีFยงจากการให้สินเชืFอ 
 บริษัทมีความเสีFยงด้านการให้สินเชืFอทีFเกีFยวเนืFองกับลูกหนี Iการค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีFยงนี Iโดย
การกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชืFอทีFเหมาะสม ดังนั Iน บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสียหายทีFเป็นสาระสําคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี Iดังกล่าว นอกเหนือไปจากทีFได้ตั Iงค่าเผืFอหนี Iสงสัยจะสูญไว้
แล้ว 
 

30.5 ความเสีFยงด้านอัตราแลกเปลีFยน  
 บริษัทมีความเสีFยงจากอัตราแลกเปลีFยนเงินตราต่างประเทศ เนืFองจากบริษัทมีรายการซื Iอสินค้าทีFเป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ซึFงบริษัทจะเข้าทําสัญญาซื Iอขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า เพืFอป้องกันความเสีFยง
จากอัตราแลกเปลีFยนตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ 
(หนี Iสิน) ทีFเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึFงส่วนใหญ่ครบกําหนดในหนึFงปี ดังนี I 

 เงินตราต่างประเทศ  บาท 
 2563  2562  2563  2562 

เจ้าหนี Uการค้า - ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา        
 มูลค่าตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน 311,037.97  272,082.84  9,395,461.75  8,252,626.25 
สัญญาซื Uอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า        

- ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา        
สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์   2,173,262.02  -  41,324.57 
หนี Uสินสัญญาอนุพันธ์ 3,121,112.21  826,576.53  3,500,454.59  192,164.15 
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สัญญาอนพุันธ์ 
สัญญาอนุพันธ์ เป็นสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทีFมีไว้เพืFอจุดประสงค์ในการป้องกันความ

เสีFยง ไม่ใช่เพืFอการลงทุนเพืFอหวังผลกําไร อย่างไรก็ตาม สัญญาอนุพันธ์ดังกล่าวไม่เข้าเงืFอนไขการป้องกัน
ความเสีFยง สัญญาอนุพันธ์จึงถูกจัดประเภทเป็น “เพืFอค้า” ในการบันทึกบัญชี และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรือขาดทุน และสัญญาอนุพันธ์นั Iนจะแสดงรายการไว้เป็นสินทรัพย์หรือหนี Iสินหมุนเวียน เนืFองจากจะ
ครบกําหนดภายใน 12 เดือนหลังรอบระยะเวลาบัญชี 

ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีขาดทุนจากการเปลีFยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ เป็น
จํานวนเงิน 3.50 ล้านบาท 

 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีLยน 
จํานวนรวมของกําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีFยนทีFรับรู้ในกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ IนสุดวันทีF 31 ธันวาคม 

2563 และ 2562 มีดังนี I 
 บาท 
 2563  2562 
กําไร (ขาดทุน) ที?ยังไม่เกิดขึ Uนจากอัตราแลกเปลี?ยน (3,616,986.40)  (118,315.27) 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี?ยนสุทธิที?แสดงรวมไว้ใน    
   - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,563,458.78  (2,483,367.58) 
รวมกําไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลี?ยนสุทธิ 
   ที?รับรู้ในกําไรก่อนภาษีระหว่างปี 

 
(1,053,527.62) (2,601,682.85) 

 
30.6 ความเสีFยงด้านสภาพคล่อง 

บริษัทมีการควบคุมความเสีFยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริษัท รวมทั IงจัดหาวงเงินสินเชืFอระยะสั Iนจากสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ เพืFอสํารองในกรณีทีFมีความจําเป็นและเพืFอลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด 

 
30.7 มูลค่ายุติธรรมของเครืFองมือทางการเงิน 

 ณ วันทีF  31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี IสินทีFวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามลําดับชั Iนของมูลค่ายุติธรรม ดังนี I  

  มูลค่า  มูลค่ายุติธรรม (บาท) 
  ตามบัญชี  ระดับที? 1 ระดับที? 2 ระดับที? 3  รวม 
หนี 3สิน         
 สัญญาซื Uอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

- 
 

- 
3,500,454.5

9 
-  3,500,454.5

9 
 

 ณ วันที? 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี Uสินที?วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลําดับชั Uนของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี U  
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  มูลค่า  มูลค่ายุติธรรม (บาท) 
  ตามบัญชี  ระดับที? 1 ระดับที? 2 ระดับที? 3  รวม 
สินทรัพย์         
 สัญญาซื Uอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  -  - 41,324.57 -  41,324.57 
หนี 3สิน         
 สัญญาซื Uอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  -  - 192,164.15 -  192,164.15 

 
          ในระหว่างปี ไม่มีการเปลีFยนแปลงการจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับตราสารอนุพันธ์ทีFซื Iอขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า ซึFงได้มี
การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั Iน โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทีFคาดการณ์ไว้ด้วยอัตรา
ดอกเบี IยในตลาดสําหรับเครืFองมือทางการเงินทีFเหมือนกัน ณ วันทีFวัดมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเครืFองมือทางการเงิน
สะท้อนผลกระทบของความเสีFยงด้านเครดิตและได้รวมการปรับปรุงความเสีFยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทและ
คู่สัญญาตามความเหมาะสม 
 

31. การบริหารจัดการทุน 
  วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีFสําคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึFงโครงสร้างทางการเงินทีFเหมาะสมและ

การดํารงไว้ซึFงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนืFองตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 บริษัท
มีอัตราส่วนหนี Iสินต่อทุนเท่ากับ 0.28 : 1 (ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.86 : 1)  

 
32. การเปลีFยนแปลงในหนี IสินทีFเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

  การเปลีFยนแปลงในหนี IสินทีFเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสําหรับปีสิ IนสุดวันทีF  31 ธันวาคม 2563 และ 2562  มี
ดังนี I 

 บาท 
 2563 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที?ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที? 1  เพิ?ม (ลด)*  เพิ?มขึ Uน  การแปลงค่า  ณ วันที? 31 
 มกราคม 2563      อัตราแลกเปลี?ยน  ธันวาคม 2563 
เงินกู้ ยืมระยะสั Uนจากสถาบันการเงิน 41,042,671.53  (38,099,269.72)  -  202,970.20  3,146,372.01 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 66,126,000.00  (46,126,000.00)  -  -  20,000,000.00 
หนี Uสินตามสัญญาเช่า 8,088,360.65  (12,331,456.92)  73,227,008.87  -  68,983,912.60 

รวม 115,257,032.18  (96,556,726.64)  73,227,008.87  202,970.20  92,130,284.61 
 
 บาท 
 2562 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที?ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที? 1  เพิ?ม (ลด)*  เพิ?มขึ Uน  การแปลงค่า  ณ วันที? 31 
 มกราคม 2562      อัตราแลกเปลี?ยน  ธันวาคม 2562 
เงินกู้ ยืมระยะสั Uนจากสถาบันการเงิน 50,148,613.43 (9,267,108.39) -  161,166.49  41,042,671.53 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12,990,000.00  53,136,000.00  -  -  66,126,000.00 
หนี Uสินตามสัญญาเช่า 8,691,776.29  (3,399,932.94)  2,796,517.30  -  8,088,360.65 
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 บาท 
 2562 
 ยอดคงเหลือ  กระแสเงินสด  รายการที?ไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที? 1  เพิ?ม (ลด)*  เพิ?มขึ Uน  การแปลงค่า  ณ วันที? 31 
 มกราคม 2562      อัตราแลกเปลี?ยน  ธันวาคม 2562 

รวม 71,830,389.72  40,468,958.67  2,796,517.30  161,166.49  115,257,032.18 
*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิสุทธิรวมจํานวนเงินสดรับและเงินสดชําระคืนในงบกระแสเงินสด 
 

33.  ภาระผูกพันและหนี IสินทีFอาจจะเกิดขึ Iน 
33.1 ภาระผูกพันเกีFยวกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  บริษัทมีภาระผูกพันเกีFยวกับสัญญาเช่าและบริการ ดังนี I 
 บาท 
 2563  2562 

ไม่เกินหนึ?งปี 1,350,625.00  23,437,089.00 
เกินหนึ?งปีแต่ไม่เกินห้าปี 58,500.00  35,342,400.00 
เกินห้าปี -  2,720,000.00 
        รวม 1,409,125.00  61,499,489.00 

ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าทีFเกีFยวข้องจากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับทีF 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันทีF 1 มกราคม 2563 บริษัทได้รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้สําหรับ
สัญญาเช่าและหนี Iสินตามสัญญาเช่าทีFเกีFยวข้องทีFเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบัน
ของเงนิจ่ายชําระตามสัญญาเช่าทีFเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี Iยเงินกู้ ยืมส่วนเพิFมตามทีFกล่าวไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.2 

33.2 ภาระผูกพันเกีFยวกับสัญญาซื Iอขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า 

 ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส ัญญาซื Iอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน เป็น
จํานวนเงินรวม 3.12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 96.85 ล้านบาท) สญัญาดังกล่าวจะครบ
กําหนดภายในเดือนเมษายน 2564  
 ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสัญญาซื Iอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน 
เป็นจํานวนเงินรวม 3.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 90.83 ล้านบาท) สัญญาดังกล่าวจะ
ครบกําหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2563  

 
33.3 ภาระผูกพันเกีFยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตทีFยังไม่ได้ใช้ 

 ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  บริษัทมีภาระผูกพันเกีFยวกับเลตเตอร์ออฟเครดิตทีFเปิดไว้แต่
ยังใช้ไม่หมด เป็นจํานวนเงินรวม 2.65 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 79.91 ล้านบาท) และ 
0.54 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 16.39 ล้านบาท) ตามลําดับ 
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 33.4 ภาระผูกพันเกีFยวกับสัญญาซื Iอวัตถุดิบ 
  ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  บริษัทได้ทําบันทึกข้อตกลงและสัญญาซื IอวัตถุดิบกับบริษัททีFไม่

เกีFยวข้องกันหลายแห่ง โดยมีราคาและเงืFอนไขการซื Iอขายตา่ง ๆ ตามทีFระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงและสัญญา 
บันทึกข้อตกลงและสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาตั Iงแต่ 4 ถึง 6 เดือน บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาคงเหลือ 
2.05 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 61.85 ล้านบาท) และ 2.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(เทียบเท่าเงินบาท 61.49 ล้านบาท) ตามลําดับ 

 33.5 ภาระผูกพันเกีFยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 33.5.1 ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันทีFจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเหมาโครงการระบบ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคากับบริษัทในประเทศแห่งหนึFง มีมูลค่าตามสัญญารวม 
9.90 ล้านบาท บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาคงเหลือ 9.90 ล้านบาท  

 33.5.2 ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันทีFจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาซื IอขายเครืFองจักร มีมูลค่า
ตามสัญญารวม 36.97 ล้านบาท บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาคงเหลือ 25.79 ล้านบาท 

 33.5.3 ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันทีFจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาว่าจ้างเกีFยวกับการ
ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ มีมูลค่าตามสัญญารวม 2.40 ล้านบาท บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญา
คงเหลือ 2.16 ล้านบาท  

 
33.6 หนี IสินทีFอาจเกิดขึ IนเกีFยวกับสัญญาการใช้ไฟฟ้า 

 ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  บริษัทมีหนี IสินทีFอาจเกิดขึ Iนจากสัญญาการใช้ไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นจํานวนเงิน 1.40 ล้านบาท และ 1.40 ล้านบาท ตามลําดับ 
 

34. การจัดประเภทรายการใหม่ 
 รายการบางรายการในงบการเงินของปี 2562 ได้มีการจัดประเภทใหม่ เพืFอให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการในงบการเงินของปี 2563 ดังนี I 

•  งบแสดงฐานะการเงิน 
  บาท 
  ณ วันที? 31 ธันวาคม 2562 
  ที?เคยแสดงไว้เดิม  เพิ?มขึ Uน (ลดลง)  จัดประเภทใหม่ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน  -  71,075.70  71,075.70 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื?น  497,164.93  (71,075.70)  426,089.23 
เจ้าหนี Uการค้าและเจ้าหนี Uหมุนเวียนอื?น  74,650,024.00  3,260,693.63  77,910,717.63 
หนี Uสินหมุนเวียนอื?น  3,260,693.63  (3,260,693.63)  - 
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• งบกระแสเงินสด 
  บาท 
  สําหรับปีสิ Uนสุดวันที? 31 ธันวาคม 2562 
  ที?เคยแสดงไว้เดิม  เพิ?มขึ Uน (ลดลง)  จัดประเภทใหม่ 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน       
  สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ?มขึ Uน) ลดลง       
   เจ้าหนี Uการค้าและเจ้าหนี Uหมุนเวียนอื?น  8,465,932.11   1,824,637.61   10,290,569.72 
   หนี Uสินหมุนเวียนอื?น  1,824,637.61   (1,824,637.61)  - 

 

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

35.1 วันทีF 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าพื IนทีFอาคารโรงงานกับบริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลังสินค้า 
จํากัด (บริษัททีFเกีFยวข้องกัน) จํานวน 1 สัญญา โดยมีอายุส ัญญา 3 ปี นับตั Iงแต่วันทีF        1 กุมภาพันธ์ 
2564 ถึงวันทีF 31 มกราคม 2567 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 177,600 บาท และผู้ เช่าอาจปรับค่าเช่าเพิFมขึ Iนใน
อัตราร้อยละ 10 ต่อปีของค่าเช่าเดิม โดยดุลยพินิจของผู้ เช่าซึFงจะพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจและผล
ประกอบการโดยรวมของผู้ เช่าเป็นหลักและ/หรือตามทีFคู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน 

 
35.2 ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั IงทีF 1/2564 เมืFอวันทีF 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 จากผลการดําเนินงานสะสมตั Iงแต่เริFมดําเนินกิจการจนถึงวันทีF 31 
ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้ นละ 0.0711 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 31,284,000.00 
บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ ถือหุ้นทีFมีรายชืFอปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันทีF 11 มีนาคม 
2564 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยกําหนดจ่ายปันผลในวันทีF 25 พฤษภาคม 2564 และอนุมัติการจัดสรร
กําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นเงินจํานวน 1,646,526.32 บาท ทั Iงนี I สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากทีFประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

 
36. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี Iได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมืFอวันทีF 22 กุมภาพันธ์ 2564 
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