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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

1.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 

บริษัท ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SFT”) จดทะเบียนจัดตัง้ขึน้เม่ือวันท่ี 20 
มิถุนายน 2550  ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกท่ี 20 ลา้นบาท โดยเกิดจากการร่วมมือหลกัระหว่าง (1) กลุ่มครอบครวัทอย 
(2) กลุ่มครอบครวัปิยะตรึงส /์1 และ (3) นายธารินทร ์สทุธิธรรม และนายวลัลภ สกุณาไพบูลย์ โดยมีวตัถุประสงคเ์ริ่มแรก
เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและให้จ  าหน่ายฉลากสินคา้ประเภทฟิลม์หดรดัรูปโดยมีโรงงานตัง้อยู่เลขท่ี 68/2-5 หมุ่ท่ี 5 ต  าบล
บางสมคัร อ  าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีเนือ้ท่ีประมาณ 4 ไร ่3 งาน 83 ตารางวา บรษัิทเริม่ตน้ธรุกิจจากการผลิต
และจ าหน่ายฟิลม์หดรดัรูปใหแ้ก่ลกูคา้กลุม่อาหารและเครื่องดื่ม ดว้ยก าลงัผลติเริ่มแรกท่ี 2 ลา้นเมตรตอ่เดือน หรือ 2,000 
มว้น/เดือน อย่างไรก็ตาม ในปี 2551 นายธารนิทร ์สทุธิธรรม และนายวลัลภ สกณุาไพบลูย ์ไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ออก  

ในช่วงปี 2551 บริษัทเริ่มใช้ระบบการพิมพก์ราเวียร์ 9 สี (Nine-Colors Rotogravure Printing) เขา้มาใช้ใน
กระบวนการผลิตฉลากฟิลม์หดรดัรูป รวมถึงมีการลงทนุเคร่ืองจักรอ่ืนๆ เพิ่มเติม อาทิ เครื่อง Doctoring Machine เครื่อง 
Slitting Machine เครื่อง Cutting Machine เครื่อง Glue Sealing  และเคร่ือง Proofing Machine เพ่ือรองรบัการขยายตวั
ของธรุกิจ ตอ่มาบรษัิทไดมี้การทยอยลงทุนในเครื่องจกัรอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงขยายไปสูร่ะบบการพมิพร์ะบบดิจิตอล โดย
ซือ้เครื่องพมิพร์ะบบการพิมพด์จิิตอล (Digital Printing) เขา้มาเสริมในกระบวนการผลิตฉลากฟิลม์หดรดัรูป เพ่ือสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ีหลากหลายได ้ภายใตก้ารรบัรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ มาตรฐาน 
ISO 9001: 2015 นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทไดข้ยายการให้บริการ โดยรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (Printing 
Cylinder) เพ่ือให้สามารถผลิตฉลากฟิล์มได้ในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเพ่ือควบคุม
ประสิทธิภาพในการผลิต จากการขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ืองและพฒันาดา้นการผลิตเพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลิตภัณฑฉ์ลาก
ฟิลม์หดรดัรูปท่ีมีคณุภาพ รูปลกัษณ์สวยงาม ท าใหบ้ริษัทสามารถขยายฐานลกูคา้ไดค้รอบคลมุในหลากหลายกลุ่มธรุกิจ
อาทิ ธรุกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธรุกิจเครื่องส  าอางและผลติภณัฑเ์สริมความงาม ธรุกิจเครื่องใชใ้นครวัเรือนและเคมีภัณฑ ์
เป็นตน้ 

ในปี 2563 บรษัิทไดเ้ลง็เห็นโอกาสทางธรุกิจเก่ียวกับผลิตภณัฑฟิ์ลม์ยืด (Stretch Film) ท่ีปัจจบุนัไดมี้บทบาทใน
ขัน้ตอนการขนส่งและโลจิสตกิส ์เพ่ือเพิ่มความสะดวกในการขนส่งและป้องกนัการตกหล่นของสินคา้ โดยบริษัทไดมี้การ
น าเขา้ผลติภณัฑฟิ์ลม์ยืด เพ่ือใชใ้นการขนสง่ของบรษัิท รวมถึงจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษัิท 

ทัง้นี ้ดว้ยคณะผูบ้รหิารท่ีมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ฉลากฟิลม์หดรดัรูปเป็นเวลากว่า 
12 ปี ประกอบกับบริษัทมุ่งมั่นพฒันากระบวนการผลิต ตลอดจนประสิทธิภาพของบุคลากรและคณุภาพของผลิตภัณฑ ์
ส่งผลใหบ้ริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากมีการเพิ่มขึน้ของก าลงัการผลิตทัง้ในระบบการ
พมิพก์ราเวียรแ์ละระบบการพิมพด์จิิตอล (ก าลงัการผลิตระบบการพิมพก์ราเวียร ์ เพิม่ขึน้จาก 83.22 ลา้นเมตรในปี 2560  
เป็น 121.23 ลา้นเมตรในปี 2562 และระบบการพิมพด์ิจิตอล เพิ่มขึน้จากประมาณ 2.73 ลา้นเมตรในปี 2560 เป็น 3.93 
ลา้นเมตรในปี 2562) ท าใหปั้จจุบนั SFT เป็นผูผ้ลิตฉลากสินคา้ประเภทฟิลม์หดรัดรูปชั้นน าของประเทศ SFT มีความ
ช านาญในงานผลิตภัณฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูป พรอ้มบริการขนส่ง ดว้ยทีมงานมืออาชีพท่ีใหบ้ริการดว้ยความมุ่งมั่นตัง้ใจ
และตรงตอ่เวลา 

หมายเหตุ 1/ กลุ่มครอบครวัปิยะตรงึส ์ เป็นกลุ่มครอบครวัที่มีประสบการณใ์นธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑพ์ลาสติก อาทิ 
    ถงุพลาสติก ตราป ูและตราสม้ และธุรกิจจ  าหน่ายพลาสติก มานานกว่า 40 ปี 
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ปัจจบุนั การประกอบธรุกิจของบรษัิทแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้  

1. ผลิตภัณฑฉ์ลากฟิลม์หดรัดรูป สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทตามระบบการพมิพ ์ดงันี ้
1.1 ระบบการพิมพก์ราเวียร ์ เป็นระบบการพิมพท่ี์มีคณุภาพความละเอียดสงูทัง้ตวัหนงัสือ ภาพลายเสน้ ภาพลาย

สกรีน และภาพลายธรรมชาติ และมีความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการพิมพ ์ เหมาะส าหรบังานพิมพท่ี์มี
ปรมิาณมากซึ่งจะท าใหต้น้ทนุตอ่หน่วยต ่า 

1.2 ระบบการพมิพด์ิจิตอล เป็นระบบการพมิพท่ี์ไมต่อ้งใชแ้ม่พิมพ ์แตจ่ะใชเ้ทคนิคการสรา้งภาพดว้ยระบบเลเซอร ์
ท าให้สามารถพิมพ์งานลายเสน้หรือภาพพิมพ์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ท่ีไดมี้คุณภาพและความ
ละเอียดสูง และเน่ืองจากไม่ตอ้งใช้แม่พิมพใ์นการผลิต จึงสามารถรองรับงานพิมพท่ี์มีปริมาณน้อย และ
สามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

2. ผลิตภัณฑอ์ื่น ไดแ้ก่ 

2.1 แม่พิมพ ์(Printing Cylinder) บริษัทรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ ์เพ่ือใช้ในการผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูปใน
ระบบการพมิพก์ราเวียร ์

2.2 ฟิลม์ยืด (Stretch Film) บริษัทมีการน าเขา้ผลิตภัณฑฟิ์ลม์ยืด เพ่ือใชใ้นการพนัพาเลทและห่อรดัสินคา้บนพา
เลทเพ่ือล าเลียงขนสง่ใหก้บัลกูคา้ รวมถึงจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษัิท 

 

1.2 วสัิยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้ำหมำยหรือกลยุทธใ์นกำรด ำเนินงำน  

 วสัิยทัศน ์ 

เป็นผูน้  าดา้นผูผ้ลิตบรรจุภัณฑห์ดรดัรูปในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้(To be leading 
manufacturer of shrink sleeves label in Thailand and the entire South East Asia region) 

พันธกิจ  

 ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา้ดว้ยการส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพสูงสุด (To achieve 
highest customer satisfactory rate by delivery, high quality products and first class services ) 

กลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกิจ  

 การสรา้งมลูคา่ใหก้บัลกูคา้ (Customer Value) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                ส่วนที่ 1 – 1  หนา้ 3 

1.3 ประวัตคิวำมเป็นมำ กำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญ 

ปี เหตุกำรณส์ ำคัญ 
2550 

 
บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2550  ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ่มตน้ 20.00 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท เพ่ือประกอบธรุกิจผลิตและ
ใหบ้รกิารทางดา้นฉลากสนิคา้ประเภทฟิลม์หดรดัรูป   
เริ่มมีการลงทุนในเครื่องจักรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตระบบการพิมพก์ราเวียร์ อาทิ เครื่องกรอมว้นฟิลม์ 
(Doctoring  machine) เครื่องผา้มว้นฟิลม์ (Slitting machine) เครื่องตดัตามขนาด (Cutting machine) 
เครื่องทากาว (Glue Sealing machine) 

2551 บริษัทเริ่มใช้ระบบการพิมพก์ราเวียร์ 9 สี (Nine-Colors Rotogravure Printing) ในกระบวนการผลิต
ฉลากฟิลม์หดรดัรูป และซือ้เครื่อง Proof สี เพิม่เตมิ 

2552 ในเดือนพฤษภาคม 2552 ไดมี้การเพิม่ทนุจดทะเบียนอีก 20.00 ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดมิ 20.00 
ลา้นบาท รวมเป็น 40.00 ลา้นบาท เพ่ือรองรบัการขยายตวัทางธรุกิจ  
บรษัิทไดร้บัใบอนญุาตประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

2554 บรษัิทไดล้งทนุซือ้เครื่องพมิพก์ราเวียร ์9 สี เพิม่เตมิเพ่ือรองรบัการขยายตวัทางธรุกิจ 
เดือนตลุาคม บริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ่งรบัรองคณุภาพในดา้นระบบบริหาร
คณุภาพและบรกิาร ในการผลติฟิลม์พลาสตกิส าหรบัสนิคา้บรรจภุณัฑ ์  

2555 ในเดือนธันวาคม ไดมี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 15.00 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 40.00 ลา้น
บาท รวมเป็น 55.00 ลา้นบาท เพ่ือรองรบัรองรบัการขยายตวัทางธรุกิจ  

2556 บริษัทไดร้บัใบรบัรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 2 ปฏิบตัิการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวง
อตุสาหกรรม เป็นครัง้แรก 

2557 บรษัิทขยายธรุกิจการพิมพ ์ โดยเริม่น าระบบการพิมพด์จิิตอล (Digital Printing) เขา้มาใชใ้นกระบวนการ
ผลิตฉลากฟิลม์หดรดัรูป เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า ได้
อย่างรวดเรว็  
บรษัิทมีการซือ้เครื่องพมิพก์ราเวียร ์10 สีเพิม่เตมิ  
บริษัทเขา้ร่วมโครงการสนับสนุนการใหค้  าปรึกษาเพ่ือลดตน้ทุนพลงังานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเลก็ จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน 
เดือนตลุาคม บริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ่งรบัรองคณุภาพในดา้นระบบบริหาร
คณุภาพและบรกิาร ในการผลติฉลากฟิลม์หดรดัรูปส าหรบัสนิคา้บรรจภุณัฑ ์

2558 บรษัิทไดล้งทนุซือ้เครื่อง Electric Shrink Tunnel เพิม่เตมิเพ่ือมาเพิม่ความสามารถในพฒันาสนิคา้ใหม่ๆ 
โดยเป็นเครื่องท่ีใหค้วามรอ้นในการอบฟิลม์ ท าใหฟิ้ลม์หดตวัลงเขา้กบับรรจภุณัฑ ์

2559 บรษิทัไดข้ยายการใหบ้รกิาร โดยรบัออกแบบและผลติแมพ่มิพ ์ (Printing Cylinder) 
2560 

 
บรษัิทไดร้บัรางวลั Digital Printing Innovation Award จาก HP Inc. 
ในเดือนตลุาคม บริษัทไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ส าหรบัการผลิตฉลากฟิลม์หดรดัรูป
ส าหรบัสนิคา้บรรจภุณัฑ ์

2561 บรษัิทลงทนุซือ้เครื่องพมิพด์จิิตอลเพิม่เตมิ 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                ส่วนที่ 1 – 1  หนา้ 4 

ปี เหตุกำรณส์ ำคัญ 
2562 ในเดือนกมุภาพนัธ ์2562 ไดมี้การเพิม่ทุนจดทะเบียนอีก 45.00 ลา้นบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 55.00 

ลา้นบาท รวมเป็น 100.00 ลา้นบาทเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยเป็นการเพิ่ม
ทนุจากผูถื้อหุน้เดมิ 
บริษัทไดล้งทุนซือ้เครื่องพิมพ์กราเวียร์ 10 สี เพิ่มเติม (เครื่องท่ี 2) รวมถึงซือ้เครื่องจักรผสมสี (Ink 
Dispenser) รุน่ Inkmaker Croma จากประเทศอิตาลี จ านวน 1 เครื่อง   
ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทไดล้งนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคาโรงงานของบรษัิท ขนาดก าลงัติดตัง้ 450 กิโลวตัต ์ เพ่ือช่วยในการประหยดัตน้ทุน
ดา้นพลงังานและอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม   

2563 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ครั้งท่ี 1/ 2563 เม่ือวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2563 มีมตอินมุตั ิ 
 แปรสภาพบรษัิทเป็นบรษัิทมหาชนจ ากดัและเปล่ียนช่ือเป็น บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน)  
 เปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบรษัิท จากเดมิหุน้ละ 10.00 บาท เป็นมลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท  
 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 120,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน  

240,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท ซึ่งจะท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึน้จากทุนจด
ทะเบียนปัจจบุนัจ านวน 100,000,000 บาท เป็น 220,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 440,000,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทัง้นี ้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษัิท จ านวนไมเ่กิน 240,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นดงันี ้

(1) จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 120,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือ
เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดมิตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) 

(2) จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 108,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือ
เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครัง้แรก (Initial Public Offering: IPO) 

(3) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ในราคาเดียวกันกบั
ราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) ทัง้นี ้หากมี
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัท ผูบ้ริหาร และ/หรือ
พนักงานของบริษัท ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนท่ีเหลือดังกล่าวเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) 

 วนัท่ี 1 มถินุายน 2563 บรษัิทไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน 

 ในเดือนมิถุนายน บริษัทไดมี้การเพิ่มทุนช าระแลว้ 60.00 ลา้นบาท จากทุนช าระแลว้เดิม 100.00 ลา้น
บาท รวมเป็น 160.00 ลา้นบาท เพ่ือรองรบัรองรบัการขยายตวัทางธรุกิจ 

 บรษัิทไดร้บัรางวลั Digital Print Excellence Award จาก HP Inc. 

 บรษัิทเริม่ด  าเนินธรุกิจน าเขา้และจ าหน่ายฟิลม์ยืด (Stretch Film) ใหแ้ก่กลุม่ลกูคา้ปัจจบุนั 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                ส่วนที่ 1 – 1  หนา้ 5 

ปี เหตุกำรณส์ ำคัญ 
 ในเดือนตลุาคม บริษัทไดส้นอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 120 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

ใหแ้ก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) ระหว่างวนัท่ี 19 – 22 ตลุาคม  2563  และเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
และไดเ้ขา้ท าการซือ้ขายเป็นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 29 ตลุาคม 2563   

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

 

1.4 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

แผนภาพโครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษัิท และสดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม  2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสกุญัญา ทอย นาย ซุง ซง ทอย นายกิตติ ปิยะตรงึส ์

นายสมิทธ ์ทอย นางสาวจไุรรตัน ์พงษ์สอน 

นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์

นางสาวศิรพิร ปิยะตรงึส ์

ครอบครัวปิยะตรึงส ์ครอบครัวซุง ชง ทอย 

14.55% 23.64% 

7.27% 

3.82% 3.82% 

3.64% 16.36% 

27.64% 45.46% 

บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                              สว่นที่ 1 – 2  หนา้ 1 

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้ำงรำยได้  

 โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทส าหรบัปี 2561 – 2563 มีรายละเอียดดงันี ้  

ประเภทของรายได ้ 2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ ์ 395.73 91.88 559.17 95.35 656.14 96.75 
รายไดจ้ากการขายอื่น       
  - รายไดจ้ากการขายแมพ่ิมพ ์ 18.57 4.31 20.45 3.49 19.62 2.89 

  - รายไดจ้ากการขายหมกึ และ   

ผลติภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้ง/1 
15.05 3.49 5.57 0.95 

- - 

- รายไดจ้ากการขายฟิลม์ยดืพนัพา
เลท /2 

- - - - 
1.49 0.22 

รวมรายได้จากการขาย 429.36 99.68 585.19 99.79 677.25 99.86 
รายไดอ้ื่น 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 บรษัิทไดห้ยดุการจ าหน่ายหมกึและผลติภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งดงักลา่ว ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2562  
   /2  เม่ือเดือนมกราคม ปี 2563 บรษัิทเริ่มด าเนินธุรกิจเทรดดิง้ผลติภณัฑฟิ์ลม์ยืดพนัพาเลท 
   /3  รายไดอ่ื้น อาท ิก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ดอกเบีย้รบั รายไดจ้ากการขายเศษฟิลม์ เป็นตน้ 

 

2.2 ลักษณะผลิตภณัฑแ์ละบริกำร   
 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) แบง่ไดเ้ป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

2.2.1 ผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรัดรูป  

บริษัทด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายฉลากฟิลม์หดรดัรูป ส าหรบัผูผ้ลิตสินคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและ
เครื่องดื่ม ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และเครื่องส าอางและผลิตภณัฑเ์สริมความงาม เป็นตน้ ตามค าสั่งซือ้ของลกูคา้ โดย
บริษัทใหบ้ริการครบวงจร ครอบคลุมตัง้แต่การใหค้  าปรึกษาเก่ียวกับบรรจุภัณฑ ์การเลือกใชบ้รรจุภัณฑใ์หเ้หมาะกับ
ผลติภณัฑ ์การเลอืกรูปทรงของบรรจภุณัฑ ์และการออกแบบฉลาก เพื่อใหฉ้ลากฟิลม์มีการหดตวัแนบสนิทบรรจภุณัฑแ์ละ
มีความสวยงาม ตลอดจนการใหบ้ริการใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัเทคนิคการหดตวัของฉลากฟิลม์ (“ชริง้”) เพื่อใหก้ราฟฟิกเขา้
กบัรูปรา่งของบรรจุภณัฑ ์รวมถึงใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัเทคนิคพิเศษตา่งๆ เช่น ฉลากฟิลม์ที่สามารถเปลี่ยนสีไดเ้มื่อมีการ
เปลีย่นแปลงของอณุหภมูิ เป็นตน้ และก่อนเริม่กระบวนการผลติ บรษัิทจะจดัใหม้ีทีม Graphic Design ในการจดัการภาพ 
ตกแต่ง ปรบัภาพ ก่อนการพิมพจ์ริง เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภัณฑท์ี่มีลกัษณะตรงตามความตอ้งการของลูกคา้  ภายใตร้ะบบ
บรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 

“ฉลากฟิลม์หดรัดรูป (Shrink Film หรือ Sleeve Label)” คือ ฉลากที่มีคุณสมบตัิในการหดรดัไดก้บับรรจุภณัฑใ์นทกุ
รูปรา่ง และทกุวสัด ุอาทิ โลหะ แกว้ พลาสติก ดงันัน้ สามารถพิมพล์วดลาย รูปภาพ ขอ้ความ และสามารถน าสีสนัต่างๆ 
มาตกแตง่บนฉลากไดต้ามความตอ้งการ ซึง่จะเป็นการช่วยเพิ่มมลูคา่ใหก้บัผลติภณัฑ ์นอกจากนี ้จากคณุสมบตัิพิเศษของ 
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ฉลากฟิลม์หดรดัรูป เมื่อฉลากสมัผสักับน า้ ฉลากจะยงัคงรูปลกัษณส์วยงามอยู่เหมือนเดิม ดงันัน้ ฉลากฟิลม์หดรดัรูป
จึงเป็นที่นิยมในสินคา้อปุโภคและบริโภค เช่น ผลิตภณัฑอ์าหาร เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง และผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรือน 
เป็นตน้   

ปัจจุบนัฉลากฟิลม์หดรดัรูปที่น  ามาใชใ้นการหุม้บรรจุภณัฑ ์สามารถแบ่งตามประเภทวตัถดุิบออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
1) พีวีซี (PVC) หรือ Poly Vinyl Chloride ฟิลม์หดที่มีความโดดเดน่เรือ่งความใส ง่ายตอ่การขึน้รูป ในตลาดฉลากฟิลม์หด
รดัรูปถือเป็นฟิลม์หดที่นิยมใชก้นัมากที่สดุ และ 2) พีอีที (PET) หรือ Polyester เป็นฟิลม์ใส ที่มีความโดดเดน่ในเรือ่งอตัรา
การหดที่มากกวา่ฟิลม์พีวีซี (PVC) รวมถึงเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มมากกวา่ฟิลม์พีวีซี (PVC)  

ภาพแสดงฉลากฟิลม์หดรัดรูป  
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ผลติภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปของบรษัิทท่ีผลติและจ าหนา่ย สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทตามระบบการพิมพ ์ไดด้งันี ้

1) ระบบการพิมพก์ราเวียร ์

ระบบการพิมพก์ราเวียรเ์ป็นระบบการพิมพท์ี่มีคณุภาพความละเอียดสงูทัง้ตวัหนงัสือ ภาพลายเสน้ ภาพลายสกรีน และ
ภาพลายธรรมชาติ และมีความรวดเร็วและประหยดัเวลาในการพิมพ ์เหมาะส าหรบังานพิมพท์ี่มีปริมาณมากซึ่งจะท าให้
ตน้ทนุต่อหน่วยต ่า กระบวนการผลิตผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปจากระบบการพิมพก์ราเวียร ์จะเริ่มจากการจดัเตรยีม
แมพ่ิมพต์ามรูปแบบท่ีลกูคา้ตอ้งการ และน าแมพ่ิมพท์ี่ไดพ้รอ้มวตัถดุิบที่ใชใ้นการพิมพเ์ขา้สูเ่ครือ่งพิมพร์ะบบกราเวียร  ์โดย
หลงัจากที่ไดแ้ผ่นฟิลม์ที่ผ่านกระบวนการพิมพแ์ลว้ จะเขา้สูก่ระบวนการหลงัพิมพ ์ซึ่งประกอบดว้ย การน าแผน่ฟิลม์มาทา
กาวแลว้มว้นเป็นท่อ และผ่านกระบวนการกรอ เพื่อตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑก์่อนน าบรรจุลงกลอ่ง ในบางกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งการฟิลม์หดรดัรูปแบบชิน้ บริษัทจะตดัตามขนาดที่ลกูคา้ตอ้งการก่อนบรรจุลงกลอ่ง ซึ่งลกูคา้ที่สั่งซือ้ผลิตภณัฑ์
ฉลากฟิลม์ดว้ยระบบการพิมพก์ราเวียร ์ไดแ้ก่ ลูกคา้ชั้นน าในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเครื่องส าอางและ
ผลติภณัฑเ์สรมิความงาม เป็นตน้  
 

 รูปแบบ 
ฉลำกฟิลม์ 

รูปภำพ 
ขนำด 

 
ตัวอย่ำงลูกค้ำ 

1 มว้น (Roll Form) 

 

500 – 1,000  
เมตร/มว้น 

1.Oishi 
2.DutchMill 
3.Neo Factory 

2 ชิน้ (Cut Form) 
 
 
 
 
  

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

 ตารางแสดงคณุสมบตัิเบือ้งตน้ของผลติภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปดว้ยระบบการพิมพก์ราเวียร  ์

วตัถดุิบ PVC, PET Film  
จ านวนส ี สงูสดุที่ 10 ส ี 
ความหนาของฉลากฟิลม์ 35-40 ไมครอน 
ปรมิาณการสั่งขัน้ต ่า (MOQ) 50,000 – 100,000 ชิน้ (ขึน้อยูก่บัขนาด) 
ขนาด (ความกวา้งสงูสดุ * ความยาวสงูสดุ) 280 มิลลเิมตร * 650 มิลลเิมตร 
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ภาพแสดงระบบพิมพก์ราเวียร ์ 

 

 

 

 

 
 

ภาพตวัอยา่งผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากระบบการพิมพก์ราเวียร ์ 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากระบบการพิมพก์ราเวียร ์

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2) ระบบการพิมพด์ิจิตอล 

ระบบการพิมพ์ดิจิตอล เป็นระบบการพิมพท์ี่ไม่ตอ้งใชแ้ม่พิมพ ์แต่จะใช้เทคนิคการสรา้งภาพดว้ยระบบเลเซอร ์ท าให้
สามารถพิมพง์านลายเสน้หรอืภาพพิมพท์ี่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะ ผลติภณัฑท์ี่ไดม้ีคณุภาพและความละเอียดสงู และเนื่องจาก
ไมต่อ้งใชแ้มพ่ิมพใ์นการผลติ จึงสามารถรองรบังานพิมพท์ี่มีปรมิาณนอ้ย และสามารถเปลีย่นแปลงรูปแบบเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ กระบวนการผลติผลติภณัฑจ์ากระบบการพิมพด์ิจิตอล จะเริม่จากน ามว้นฟิลม์ไป
เคลือบสาร primer (สารประเภทกาวชนิดหนึ่ง) เพื่อใหส้ีที่พิมพล์งบนแผ่นฟิลม์ติดทน แลว้จึงน าเขา้สู่เครื่องพิมพร์ะบบ
ดิจิตอล และน าเขา้สูข่ัน้ตอนงานหลงัพิมพเ์ช่นเดียวกบักระบวนการผลิตระบบกราเวียร์ ซึ่งลกูคา้ที่สั่งซือ้ผลิตภณัฑฉ์ลาก
ฟิลม์ดว้ยระบบการดิจิตอล ไดแ้ก่ ลกูคา้ชัน้น าในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจเครื่องส าอางและผลิตภณัฑเ์สริม
ความงาม เป็นตน้ ทัง้นี ้ลกูคา้สามารถเลือกรูปแบบฉลากฟิลม์ ไดห้ลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กบัความตอ้งการของลกูคา้ 
ไดแ้ก่ รูปแบบมว้น (Roll Form) และรูปแบบชิน้ (Cut Form)  
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 รูปแบบ 
ฉลำกฟิลม์ 

รูปภำพ 
ขนำด 

 
ตัวอย่ำงลูกค้ำ 

1 มว้น (Roll Form) 
 
 
 
 

 500 – 1,000 
(เมตร/มว้น) 

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

2 ชิน้ (Cut Form) 
 
 
 
 

 30– 155 
มิลลิเมตร 

 
 
 

1.โอสถสภา 
2.Watson 
3.น า้ตาลมิตรผล 

  ตารางแสดงคณุสมบตัิเบือ้งตน้ของผลติภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปดว้ยระบบการพิมพด์ิจิตอล  

วตัถดุิบ PVC, PET Film 
จ านวนส ี สงูสดุที่ 7 ส ี(16 เลเยอร)์ 
ความหนาของฉลากฟิลม์ 35-40 ไมครอน 
ปรมิาณการสั่งขัน้ต ่า (MOQ) ไมก่ าหนดปรมิาณการสั่งขัน้ต ่า 
ขนาด (ความกวา้งสงูสดุ * ความยาวสงูสดุ) 155 มิลลเิมตร * 975 มิลลเิมตร 

 

ภาพแสดงระบบพิมพด์ิจติอล  
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ภาพตวัอยา่งผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากระบบการดิจติอล  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 ผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ 

จากประสบการณแ์ละความช านาญของผูบ้ริหารในธุรกิจการผลิตฉลากฟิลม์หดรดัรูปมากกวา่ 12 ปี ท าใหบ้ริษัทมีความ
เขา้ใจในลกัษณะการประกอบธุรกิจ และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์ื่น โดยสามารถแบ่งผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ 
ไดด้งันี ้

 

1) แม่พิมพ ์(Printing Cylinder) 

ในกระบวนการผลติผลติภณัฑจ์ากระบบการพิมพก์ราเวียรน์ัน้ แมพ่ิมพ ์(Printing Cylinder) ถือเป็นหวัใจส าคญัใน
การสรา้งสรรครู์ปแบบ ลวดลายตา่งๆ บนผลติภณัฑ ์และจากประสบการณใ์นการผลติฉลากฟิลม์หดรดัรูปมากกวา่ 
12  ปี และความช านาญของผูบ้ริหาร ท าใหบ้ริษัทมีความเขา้ใจถึงคณุลกัษณะ และรูปแบบของแม่พิมพท์ี่มีความ
เหมาะสมกบับรรจภุณัฑส์นิคา้แตล่ะรูปแบบ ดงันัน้ ในปี 2559 บรษัิทจึงไดข้ยายการใหบ้รกิาร โดยรบัออกแบบและ
ผลิตแม่พิมพ ์(Printing Cylinder) เพื่อใหส้ามารถผลิตฉลากฟิลม์ไดใ้นรูปแบบที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ โดยแม่พิมพท์ี่บริษัทผลิตขึน้ จะตอ้งถูกตรวจสอบคุณภาพ ทัง้ในดา้นความถูกตอ้งของแบบพิมพแ์ละค่า
ความแข็ง ความหนา ความหยาบของแมพ่ิมพ ์(Printing Cylinder) ก่อนที่จะน าไปใชใ้นระบบการพิมพก์ราเวียร ์

ภาพตวัอยา่งแม่พิมพ ์

 

 

 

 

 

2) ฟิลม์ยดื (Stretch Film)   

เมื่อตน้ปี 2563 บริษัทไดเ้ล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑฟิ์ลม์ยืด (Stretch Film) ที่ปัจจุบนัไดม้ีบทบาท
ในขัน้ตอนการขนสง่และโลจิสติกส ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขนสง่และปอ้งกนัการตกหลน่ของสนิคา้ โดยบรษัิท
จะใช้ฟิลม์ยืดในการพันพาเลทและห่อรัดสินคา้บนพาเลทเพื่อล าเลียงขนส่งใหก้ับลูกคา้ นอกจากนี ้ฟิลม์ยืด
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ดงักลา่ว ลกูคา้ของบรษัิทมีความจ าเป็นตอ้งใชใ้นการพนัพาเลทและหอ่รดัสนิคา้บนพาเลทก่อนขนสง่ไปยงัผูบ้รโิภค
ในขัน้ต่อไป ดงันัน้ บริษัทจึงไดม้ีการน าเขา้ผลิตภณัฑฟิ์ลม์ยืด เพื่อใชใ้นการขนสง่ของบริษัท รวมถึงจ าหนา่ยใหแ้ก่
ลกูคา้ของบรษัิท 

โดยผลิตภัณฑฟิ์ลม์ยืดที่บริษัทจ าหน่าย เป็นฟิลม์ยืดคุณภาพสูงที่ขึน้รูปแบบ 55 ชั้น (55-layers Nano Stretch 
Film) จึงท าใหฟิ้ลม์มีความเหนียวและยืดหยุน่ตวัไดส้งู รวมถึงสามารถตา้นทานแรงฉีกขาดและการเจาะทะลไุดเ้ป็นอยา่งดี 
เหมาะกับการน ามารวมหน่วยสินคา้ การจัดเรียงสินคา้บนพาเลทปกป้องสินคา้จากรอยขีดข่วนต่างๆ และรกัษาความ
ปลอดภยัในการขนสง่สินคา้ โดยฟิลม์ยืดที่บริษัทจ าหน่าย มีความหนา 20 ไมครอน ความกวา้ง 500 มิลลิเมตร ความยาว 
1,800 เมตร 

 

ภาพตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์ฟิลม์ยดื   

 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า  

เนื่องจากผลิตภณัฑข์องบริษัทเป็นสินคา้ประเภทฉลากฟิลม์หดรดัรูป ซึ่งฉลากฟิลม์อาจมีการหดตวัลงจากเดิม หากมีการ
จดัเก็บในอณุหภมูิที่ไมเ่หมาะสม ดงันัน้ บรษัิทจึงใหค้วามส าคญักบัการบรหิารสนิคา้คงคลงั เพื่อหลกีเลีย่งการเสือ่มสภาพ
ของฉลากฟิลม์หดรดัรูป รวมถึงวตัถดุิบประเภทอื่นๆ โดยปัจจุบนัคลงัสินคา้ของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 โซน ไดแ้ก่ โซนฟิลม์ 
โซนหมึกและสารเคมี โซนแพคเกจจิง้ โซนแม่พิมพ ์และโซนสินคา้ส าเร็จรูป ซึ่งการจดัเก็บวตัถดุิบประเภทฟิลม์และสินคา้
ส าเรจ็รูป จะจดัเก็บโดยควบคมุอณุหภมูิในชว่ง 22 -28 องศาเซลเซียส และในการบรหิารสนิคา้คงคลงั บรษัิทใชร้ะบบ SAP 
B1 ที่เป็นระบบ ERP ที่สามารถควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั และอายุสินคา้คงคลงัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้
บรษัิทยงัก าหนดใหม้ีการตรวจนบัสต็อกสนิคา้ ทกุๆ สิน้เดือนอีกดว้ย  

ผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปที่จดัพิมพแ์ลว้เสร็จ จะถูกจดัส่งใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยรถขนสง่ที่ควบคุมอุณหภูมิในช่วง 22 -28 
องศาเซลเซียส เนื่องจากตอ้งเก็บรกัษาที่อณุหภมูิที่เหมาะสมเพื่อไมใ่หฉ้ลากฟิลม์เกิดการหดตวั ทัง้นี ้เพื่อลดความเสยีหาย
ของสินค้าที่จะเกิดขึน้ในขณะขนส่ง อีกทั้งยังป้องกันการปนเป้ือนจากมลภาวะภายนอกอีกด้วย  (Delivery with 
Temperature Controlled Truck) โดยปัจจบุนับรษัิทมีรถขนสง่ทัง้สิน้ 13 คนั ซึง่บรษัิทจดัใหม้ีการตรวจเช็คคณุภาพรถเป็น
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ประจ า เพื่อใหเ้ช่ือมั่นไดว้า่การควบคมุอณุหภมูิของรถมีประสทิธิภาพ รวมถึงมีการใชบ้รกิารจากหนว่ยงานภายนอกกรณีที่
มีปรมิาณรถขนสง่ไมเ่พียงพอ  

 

ภำพตวัอยำ่งคลงัสินค้ำและรถขนส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 กำรตลำดและกำรแข่งขนั 

 
2.3.1 กลยุทธก์ารแข่งขัน 

บริษัทไดก้ าหนดกลยทุธก์ารแข่งขนัและนโยบายในการด าเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งสง่เสริมความสามารถในการแข่งขนัระยะยาว
และพฒันาความสามารถในการผลติอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงการพฒันาในดา้นตา่ง ๆ  เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูป
ที่มีคุณภาพ รูปลกัษณส์วยงาม โดยบริษัทไดก้ าหนดกลยุทธ์การแข่งขนัและนโยบายในการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัท  
ดงันี ้ 
 

ก. เป็นหน่ึงในผู้น าการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรัดรูป  

บรษัิทเป็นผูผ้ลติผลติภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปครบวงจรชัน้น าของประเทศไทย ใหบ้รกิารครอบคลมุตัง้แตก่ารใหค้  าปรกึษา
เก่ียวกับบรรจุภณัฑ ์การเลือกใชบ้รรจุภณัฑใ์หเ้หมาะกับผลิตภณัฑ ์การเลือกรูปทรงของบรรจุภณัฑ ์และการออกแบบ
ฉลาก เพื่อใหฉ้ลากฟิลม์มีการหดตวัแนบสนิทบรรจภุณัฑแ์ละมีความสวยงาม ตลอดจนการใหบ้รกิารใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบั
เทคนิคการหดตัวของฉลากฟิลม์ เพื่อใหก้ราฟฟิกเขา้กับรูปร่างของบรรจุภัณฑ ์ รวมถึงรบัออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ 
(Printing Cylinder) เพื่อใหส้ามารถผลติฉลากฟิลม์ไดใ้นรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ และสามารถสรา้ง
ความโดดเดน่ของผลติภณัฑเ์พื่อสามารถเพิ่มมลูคา่ใหก้บัผลติภณัฑข์องลกูคา้ได ้  
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ทัง้นี ้บริษัทถือเป็นหนึ่งในผูน้  าในอุตสาหกรรมฉลากฟิลม์หดรดัรูป สืบเนื่องจาก (1) บริษัทมีระบบการพิมพท์ัง้ระบบ 
กราเวียรแ์ละระบบดิจิตอล พรอ้มดว้ยเครือ่งมือและเครือ่งจกัรทีม่ีประสทิธิภาพ ท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ทัง้ในดา้นปริมาณและความรวดเร็วในการผลิต (2) มีก าลงัผลิตในระดบัที่เพียงพอท าให้สามารถที่รองรบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ (3) มีการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัที่มีประสทิธิภาพ  อาทิ การแยกโซนวตัถดุิบ แพคเกจจิง้ และสนิคา้
ส าเรจ็รูป มีการควบคมุอณุหภมูิในการจดัเก็บ มีการตรวจนบัสนิคา้อยา่งสม ่าเสมอ (4) บรษัิทมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้
มาโดยตลอด โดยเฉพาะลกูคา้รายใหญ่ของบริษัทสว่นมากมีการสั่งซือ้ผลิตภณัฑก์บับริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
มากกว่า 5 ปี ประกอบกับ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม 
ผลติภณัฑซ์อสปรุงรส และเครือ่งส  าอางและผลติภณัฑเ์สรมิความงาม ซึง่จะมีการทยอยออกสนิคา้ใหม ่รวมถึงปรบัเปลีย่น
บรรจภุณัฑแ์ละรูปแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อสรา้งความดงึดดูและความนา่สนใจกบัผูบ้รโิภค  (5) คณะผูบ้รหิารและบคุลากรที่มี
ความรูค้วามเช่ียวชาญ ประสบการณ ์และความช านาญในการผลติผลติภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูป   

จากปัจจยัขา้งตน้ ประกอบกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท มากกวา่ 12 ปี ท าใหบ้รษัิทมีความเขา้ใจและสามารถสรา้งสรรค์
รูปแบบและน าเสนอแนวคิด ที่จะสามารถสือ่สารการตลาดโดยการน าภาพลกัษณข์องแบรนดส์นิคา้ (Brand Identity) ไปสู่
ผลิตภณัฑข์องลกูคา้ได ้ท าใหบ้ริษัทไดร้บัความไวว้างใจและไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้มาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นไดจ้าก
ยอดขายผลิตภณัฑข์องบริษัทมีการเพิ่มขึน้จาก 356.66 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 559.17 ลา้นบาทในปี 2562 และเป็น 
656.14 ลา้นบาท ในปี 2563 และเป็นหนึ่งในผูน้  าการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปชัน้น าของประเทศ
ไทย 

ข. กลยุทธด์้านคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

บริษัทมุ่งเนน้การผลิตสินคา้ที่มีคณุภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ โดยผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปของ
บริษัท ถกูผลิตดว้ยระบบการพิมพท์ี่มีความทนัสมยัและมีความละเอียดสงูทัง้ระบบการพิมพก์ราเวียรแ์ละระบบการพิมพ์
ดิจิตอล ดว้ยเครื่องมือและเครื่องจกัรที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรบังานพิมพท์ัง้พีวีซี (PVC) และ พีอีที (PET) ดว้ยการ
ด าเนินงานของทีมบรหิารและทีมงานท่ีมีประสบการณ ์มากกวา่ 12 ปี อีกทัง้ก่อนเริม่กระบวนการผลติ บรษัิทจะจดัใหม้ีทีม 
Graphic Design ในการจดัการภาพ ตกแต่ง ปรบัภาพ ก่อนการพิมพจ์ริง เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ี่มีลกัษณะตรงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ และในกระบวนการผลิตของบริษัททุกขัน้ตอน มีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบ อาทิ มีการใช้
เครือ่งจกัรผสมส ี(Ink dispenser) เพื่อช่วยในการผสมสแีทนการใชแ้รงงานคน ท าใหก้ารผสมสมีีความแมน่ย ามากขึน้ ช่วย
ควบคมุคณุภาพการผลิตและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ีขึน้ เครื่อง Color track module ที่สามารถปรบัความ
ละเอียดของสใีนขัน้สงู และเครือ่ง Fade O meter เพื่อใชใ้นการตรวจสอบความคงทนตอ่แสงของหมกึที่พิมพ ์เป็นตน้ และ
ผลิตภณัฑท์ี่ผลิตแลว้เสร็จจะถกูจดัเก็บในคลงัสินคา้ที่มีการควบคมุอณุหภมูิที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการหดตวั
ลงของฉลากฟิลม์ และน าสง่ลกูคา้ดว้ยรถขนสง่ควบคมุอณุหภมูิเพื่อลดความเสียหายของสินคา้ที่จะเกิดขึน้ในขณะขนสง่ 
และเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากมลภาวะภายนอก เพื่อใหส้ามารถรกัษาระดบัคณุภาพผลิตภณัฑไ์ด ้ ดว้ยกระบวนการ
ผลติที่มีคณุภาพ สง่ผลใหบ้รษัิทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดา้นคณุภาพส าหรบัผลติภณัฑแ์พ็คเกจและฉลากฟิลม์หดรดัรูป  
ISO 9001: 2015  
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ตัวอยำ่งกำรด ำเนินกำรตรวจสอบและควบคุมคุณภำพ 

   
ตรวจงาน Graphic design การใชโ้ปรแกรมช่วยออกสตูรและบนัทกึสตูรสี เครื่องกราโวใชพ้ิสจูนก์ารผสมสี 

 
 

 

เครื่อง Spectrophotometer  
ตรวจความแม่นย าของเฉดสี 

ตูไ้ฟเพ่ือตรวจสอบคณุภาพสีงานพิมพ ์ โปรแกรม Color Quality  
ในการตรวจคณุภาพงานพิมพ ์

   

AVT Inspect  QC Sorting  ตรวจสอบคณุภาพแมพ่ิมพ ์

 
นอกเหนือจากการรกัษาคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ลว้ บริษัทยงัใหค้วามส าคญัตอ่สิ่งแวดลอ้มดงัจะเห็นไดจ้ากบริษัทไดร้บั
ใบรบัรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที่ 2 ปฏิบตัิการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องตัง้แต่ปี 
2556 ถึงปัจจบุนั 

ค. กลยุทธด์้านการโฆษณาประชาสัมพันธ ์

บรษัิทใหค้วามส าคญักบัการสือ่สารการตลาดและการจดักิจกรรมสง่เสรมิการตลาด เพื่อใหผ้ลติภณัฑข์องบรษัิท เป็นท่ีรูจ้กั
และเป็นที่ยอมรบัจากลกูคา้ โดยบรษัิทมีการโฆษณาและประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัผลิตภณัฑต์า่ง ๆ ของบรษัิทผา่นทางออนไลน์
และออฟไลน ์อาทิ (1) การใชส้ือ่ออนไลนผ์า่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทรวมถงึสือ่โซเชียลมเีดียในการประชาสมัพนัธ ์ (2) การ
ใชส้ือ่ออฟไลนผ์า่นทางนติยสารและสือ่สิง่พิมพ ์ เช่น นิตยสาร Food Focus Thailand หรอืหนงัสอืพิมพต์า่ง ๆ เป็นตน้  
(3) การออกบทูโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ และการจดักิจกรรมทางการตลาดตา่งๆ เพื่อเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้เปา้หมายของบรษัิท 
เช่น การเขา้รว่มในงานแสดงสินคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เช่น งาน Japan Pack ที่ประเทศญ่ีปุ่ น งาน Thaifex และงาน 
Roadshow รว่มกบั Food Focus Thailand เป็นตน้ เพื่อท าใหบ้รษัิทและผลติภณัฑข์องบรษัิทเป็นท่ีรูจ้กัในวงกวา้ง และ  
(4) การท ากิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มตา่ง ๆ อาท ิโครงการรว่มใจพฒันาโรงเรยีนทา่ระพา จงัหวดัสระแกว้ 
และ โครงการปลกูป่าชายเลน ณ อา่วคุง้กระเบน เป็นตน้ 
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ภำพตวัอยำ่งกำรโฆษณำประชำสัมพันธ ์

(1) การใชส้ือ่ออนไลน ์  

 

  
Facebook                 Website 

(2) การใชส้ือ่ออฟไลน ์  

 

 

Magazine - FOOD Focus Thailand 

(3) การออกบูทโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัด
กิจกรรมทางการตลาด 

 

 

Roadshow / Roadmap 

(4) การท า CSR  

 

Corporate Social Responsibility 

ง. กลยุทธด์้านการให้บริการ  

บริษัทใหค้วามส าคญักับการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ โดยมีการด าเนินการในดา้นต่างๆ อาทิ (1) เนื่องดว้ยบริษัทมีทีมงาน
ออกแบบ ประกอบกับมีระบบการพิมพแ์บบดิจิตอล ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถจัดท าตวัอย่างผลิตภณัฑ ์เพื่อลกูคา้ไดเ้ห็น
ชิน้งานจริงก่อนด าเนินการผลิต (2) บริษัทมีการลงทนุในตูอ้บฉลาก (Shrink Tunnel) ทัง้แบบลมรอ้นและไอน า้ เพื่อใชใ้น
การพฒันาสินคา้ร่วมกับลกูคา้ ทัง้ในดา้นการทดสอบการหดตวัของฟิลม์และท าตวัอย่างผลิตภณัฑส์  าเร็จรูปที่ตรงตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ ซึ่งช่วยใหบ้ริษัทสามารถพฒันาสนิคา้รว่มกบัลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (3) การใหบ้ริการหลงั
การขาย โดยบรษัิทมีทีมงานเพื่อใหบ้รกิารในดา้นการใหค้  าปรกึษาแนะน า และแกไ้ขปัญหาแก่ลกูคา้ (โดยไมค่ิดคา่ใชจ้่าย) 
(4) การจดัสมัมนาเพื่อใหค้วามรูแ้ก่ลกูคา้ (เพื่อเป็นการแจง้ขา่วสาร และประชาสมัพนัธค์วามรูใ้หม่ๆ  ใหแ้ก่ลกูคา้) และ (5) 
การจดัอบรมเพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัผลติภณัฑ ์กระบวนการผลติแก่ลกูคา้ เป็นตน้ 

จ. กลยุทธด์้านต้นทุนการผลิต 

ถึงแมบ้รษัิทไมม่ีนโยบายแขง่ขนัทางดา้นราคา แตบ่รษัิทมีนโยบายในการควบคมุตน้ทนุการผลติเพื่อให้ไดร้าคาที่เหมาะสม
และสามารถแข่งขนัได ้โดย (1) บริษัทมีกระบวนการจดัหาวตัถดุิบที่มีคณุภาพจากทัง้ในและนอกประเทศ / ดว้ยปริมาณ
การผลิต/สั่งซือ้ของบริษัท ซึ่งอยู่ในอนัดบัตน้ๆ ท าใหส้ามารถตอ่รองราคาจากผูผ้ลิตได้ (2) บริษัทมีระบบในการปรบัปรุง / 
พฒันา / ควบคมุกระบวนการผลติ (มีการก าหนด KPI) เพื่อใหม้ีประสทิธิภาพสงูสดุ และลดปรมิาณสนิคา้ดอ้ยคณุภาพ (3) 
การใชร้ะบบ ERP เขา้มาควบคมุตน้ทนุการผลิตไดอ้ย่างถกูตอ้งแม่นย า และ (4) ในปี 2563 บริษัทมีการติดตัง้ระบบผลิต
ไฟฟา้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) ขนาดก าลงัการผลติติดตัง้ 453.6 กิโลวตัต ์เพื่อประหยดัตน้ทนุ
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พลงังานไฟฟ้า และไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะทางสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งในปัจจุบนั บริษัทสามารถประหยดัไฟฟ้าจากการใช ้Solar 
Rooftop ดงักลา่วประมาณ 200,000 บาทตอ่เดือน เป็นตน้ 

2.3.2 ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ฉลากฟิลม์หดรดัรูปใหแ้ก่ผูผ้ลิตสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจอาหารและ
เครือ่งดื่ม เครือ่งส  าอางและผลติภณัฑเ์สรมิความงาม เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน และเคมีภณัฑ ์เช่น บรษัิท  โออิชิ เทรดดิง้ จ ากดั 
(ผลิตภณัฑ ์Oishi Green Tea) บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ผลิตภณัฑ ์Yen Yen /Chew Chew /Shizuka) บริษัท 
ศรีนานาพร มารเ์ก็ตติง้ จ ากัด (มหาชน) (ผลิตภณัฑ ์Jele Light Freshy / น า้เตา้หูเ้มจิ ฟารม์) บริษัท ขายยาเพ็ญภาค 
จ ากัด (ผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่ม ตราพญานาค) บริษัท โทฟุซงั จ ากัด (ผลิตภณัฑน์ า้เตา้หู ้ ตรา Tofusan) บริษัท อาเจไทย 
จ ากัด (ผลิตภณัฑ ์Bio Aloe) บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ ากัด (ผลิตภณัฑส์บู่เหลว ตรา Parrot) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ากัด (มหาชน) (ผลิตภณัฑโ์ซดาชา้ง) บริษัท ฟู้ดสตาร ์จ ากัด (ผลิตภณัฑต์ราดีโด ้) บริษัท อมัพวาผลิตภณัฑม์ะพรา้ว 
จ ากดั (ผลติภณัฑก์ะทิ ตราอมัพวา) บรษัิท เอเชียติคอตุสาหกรรมเกษตร จ ากดั (ผลติภณัฑน์ า้มะพรา้ว ตรา cocomax) 
CP Meiji (ผลิตภณัฑน์ม ตรา Meiji) บริษัท เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวมิสทีน) บริษัท ไทยเทพ
รส จ ากดั (มหาชน) (ผลิตภณัฑ ์ซอสปรุงรส ตรา ภเูขาทอง) บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั (ผลิตภณัฑค์ิวลีน /โปร / 
ไลปอน เอฟ) บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) (ผลิตภณัฑน์ม Party Dairy /อิมพีเรียล เบเกอรส์ชอยส)์  
เป็นตน้ 

 รายไดจ้ากขายผลติภณัฑแ์ยกตามการน าไปใชใ้นแตล่ะอตุสาหกรรม ในช่วงปี 2561 – 2563 ไดด้งันี ้  

รำยละเอียด 
2561 2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม 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 
กลุ่มผลิตภณัฑเ์สรมิความงาม 34.73 8.78 49.22 8.80 62.75 9.56 

กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ ์
เครื่องใชใ้นครวัเรือน 

14.08 3.56 20.24 3.62 24.65 3.76 

กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ ์ 4.60 1.16 4.96 0.89 3.96 0.60 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน 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 

 

 รายไดจ้ากการขายแยกตามระบบการพิมพ ์ในช่วงปี 2561 – 2563 สามารถแบง่ได ้ดงันี ้ 

รำยละเอียด 
2561 2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รายไดจ้ากระบบการพิมพก์ราเวียร ์ 377.37 95.36 526.59 94.17 618.13 94.21 

รายไดจ้ากระบบการพิมพด์ิจิตอล 18.36 4.64 32.58 5.83 38.01 5.79 

รวมรำยได้ 395.73 100.00 559.17 100.00 656.14 100.00 
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ตวัอยา่งลกูคา้และผลติภณัฑข์องลกูคา้ทีม่ีการน าสนิคา้ของบรษัิทไปใช ้มีดงันี ้  

ลูกค้ำ 
 

 
ตัวอยำ่งผลติภณัฑข์องลูกค้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3.3 นโยบายการก าหนดราคา    

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดราคาขายผลิตภณัฑแ์ละแม่พิมพจ์ากตน้ทนุบวกอตัราก าไรขัน้ตน้ที่เหมาะสม (Cost Plus 
Margin) โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น ประเภทระบบการพิมพ ์ปรมิาณการสั่งซือ้ ประเภทฟิลม์ เป็นตน้ โดยบรษัิทก าหนด
นโยบายใหม้ีการทบทวนราคาขายทกุปี เพื่อปรบัใหร้าคามีความเหมาะสมและสามารถแขง่ขนัได ้ 
 
2.3.4 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  

ส าหรบัปี 2560- 2563 บริษัทจ าหน่ายสินคา้เฉพาะในประเทศเป็นหลกัเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ตัง้แต่ปลายปี 2562 เป็นตน้มา 
บริษัทไดร้ว่มกบัลกูคา้ที่มีผลิตภณัฑเ์พื่อการสง่ออกไปยงัต่างประเทศ โดยบริษัทจดัใหฝ่้ายขายและการตลาดด าเนินการ
ติดตามข่าวสารการขยายก าลงัการผลิตของลกูคา้ในสินคา้เดิมและแผนการออกสินคา้ใหม่ รวมถึงเขา้เยี่ยมชมกิจการ
ลกูคา้ เพื่อน าขอ้มลูมาเตรียมน ามาเสนอบริการและผลิตภณัฑ ์เพื่อใหส้อดรบัการขยายตวัทางธุรกิจของลกูคา้ทัง้ในดา้น
คณุภาพและระยะเวลา  
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2.3.5 ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

ขอ้มลูจากส านกังานกระทรวงการคลงัระบวุ่า เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะหดตวัที่รอ้ยละ -6.5 ต่อปี หดตวั
นอ้ยกว่าที่ประมาณการไวเ้ดิม ณ เดือนตลุาคม 2563 ที่รอ้ยละ -7.7 ต่อปี โดยไดร้บัปัจจยัสนบัสนุนจากการควบคุมการ
แพรร่ะบาดโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ของไทยที่อยูใ่นเกณฑด์ี และมาตรการฟ้ืนฟกูระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัที่สง่ผลให้
เศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งตอ่เนื่องในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2563  โดยคาดวา่การบรโิภคภาคเอกชนและการลงทนุภาพเอกชน
จะหดตวัที่รอ้ยละ -8.9 ต่อปี มีการปรบัตวัดีขึน้จากการคาดการณค์รัง้ก่อนที่จะหดตวัถึงรอ้ยละ -9.8 ต่อปี และมลูค่าการ
สง่ออกสนิคา้ปรบัตวัดีขึน้รอ้ยละ -6.6 ตอ่ปี ปรบัตวัดีขึน้จากที่คาดการณไ์วท้ี่รอ้ยละ -7.8 ตอ่ปี  

ส าหรบัเศรษฐกิจไทยในปี 2564 กระทรวงการคลงัคาดว่า จะขยายตวัที่รอ้ยละ 2.8 ตอ่ปี (โดยคาดการณท์ี่รอ้ยละ 
2.3 ถึง 3.3) ปรบัลดลงจากประมาณการครัง้ก่อนที่รอ้ยละ 4.5 ตอ่ปี เนื่องจากสถานการณข์องโรคติดเชือ้ไวร้สั COVID-19 
ที่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย สง่ผลกระทบตอ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย การเดินทางระหวา่งประเทศ 
และจ านวนนกัท่องเที่ยวที่จะเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ท าใหค้าดการณว์่านกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี 2564 จะ
ลดลง  

อย่างไรก็ดีมีสญัญาณบวกจากการไดร้บัวคัซีนของประชากรในประเทศต่างๆ ประกอบกับภาครฐัมีมาตรการ
สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ อาทิ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ และมาตรการดา้นการเงินเพื่อดูแลและ
เยียวยาผลกระทบผ่านสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรฐั ประกอบกับคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินจากพระราชก าหนดให้
อ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน เพื่อแกปั้ญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวร้สั COVID-19  อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะช่วยกระตุน้การบริโภคและการจา้งงานใหเ้พิ่มสงูขึน้ โดยคาดว่าการ
บริโภคภาคเอกชนและการลงทนุภาคเอกชนจะขยายตวัที่รอ้ยละ 2.5 และ 3.4 ต่อปี ตามล าดบั ขณะที่การบริโภคภาครฐั
และการลงทนุภาครฐัจะขยายตวัที่รอ้ยละ 6.1 และ 12.1 ต่อปี ตามล าดบั ส าหรบัมลูค่าการสง่ออกของไทยจะขยายตวัที่
รอ้ยละ 6.2 ตอ่ปี โดยมีแนวโนม้การฟ้ืนตวัอยา่งตอ่เนื่อง สอดคลอ้งกบัทิศทางการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจประเทศคูค่า้ส  าคญั  

 
 

อัตราการขยายตัวผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) และอัตราการขยายตัวการบริโภคภาคเอกชน 
หน่วย: รอ้ยละ 

 
ทีม่า กระทรวงการคลงั และ ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
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ภาวะอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑใ์นประเทศไทย 
 

มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
               หน่วย: ลา้นบาท 

 
 

ทีม่า ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 
ขอ้มลูจากส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมและศนูยว์ิจยักสิกรไทย กลา่ววา่ มลูค่าตลาด

ของอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ ์ในปี 2559-2563  เทา่กบั 134,594 ลา้นบาท 139,557 ลา้นบาท 143,551 ลา้นบาท 141,532 
ลา้นบาท และ 134,521 ลา้นบาท ตามล าดบั มลูคา่ทางการตลาดโดยรวมเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และเริม่มีแนวโนม้ลดลงใน
ปี 2562  เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั  Covid-19 ส่งผลกระทบในบางธุรกิจตอ้งปิดตัวลงชั่วคราว
โดยเฉพาะ รา้นอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม สายการบินซึง่ใชบ้รรจภุณัฑใ์นรูปแบบตา่งไวใ้หบ้รกิาร  และกระทบตอ่ธะรุ
กิจส่งออก มีการส่งออกนอ้ยลง อย่างไรก็ตามบรรจุภณัฑพ์ลาสติกยงัเป็นผูน้  าตลาดของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์ดว้ย
สดัสว่นกวา่รอ้ยละ 35 ของมลูคา่ตลาดทัง้หมด เนื่องจากสนิคา้มีความหลากหลายทัง้ระดบัราคาและประโยชนก์ารน าไปใช ้
และอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่มเป็นอตุสาหกรรมปลายทางที่มีการใชบ้รรจภุณัฑม์ากที่สดุ (รอ้ยละ 56)  

แนวโนม้บรรจุภณัฑใ์นปี 2564 ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑค์าดว่าจะเริ่มขยายตวัไดม้ากขึน้ จาก
ภาวะเศรษฐกิจเริม่ฟ้ืนตวัจากการคน้พบวคัซีนในการปอ้งกนัโรคโควิด-19 อยา่งไรก็ตาม ความเขม้งวดส าหรบัมาตรการลด
ใชพ้ลาสติกเช่น ถงุพลาสติก หลอดดดู และสนิคา้ในรูปแบบแบง่บรโิภคขนาดเลก็ (single serve) ที่ใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติก 
จะเริม่ชดัเจนมากขึน้อีกครัง้  
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การผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑป์ระเภทพลาสตกิ 

 
 
ที่มา ส  านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม และศนูยว์ิจยักสิกรไทย 
 

จากรายงานสภาวะอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑร์ายปีของส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
จะเห็นไดว้่าในช่วง ปี 2559 – 2563  ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายพลาสติกในประเทศมีแนวโนม้ลดลง โดยปริมาณการ
ผลิตและจ าหน่ายพลาสติกในปี 2562 เท่ากบั 1.32 ลา้นตนั และ 0.95 ลา้นตนั ซึ่งปรบัตวัลดลงจากปีก่อน คิดเป็นรอ้ยละ 
7.22 และรอ้ยละ 6.92 ตามล าดบั เป็นผลมาจากการใชถ้งุพลาสติกที่ลดลงเนื่องจากนโยบายภาครฐัและกระแสการลดการ
ใชพ้ลาสติกโดยผูบ้ริโภคทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกลดลง นอกจากนี ้
มลูคา่การสง่ออกและน าเขา้บรรจุภณัฑพ์ลาสติกในปี 2562 ลดลง  

ในปี 2563 มีปรมิาณการผลติและการจ าหนา่ยรวม 1.37 ลา้นตนั และ 0.97 ลา้นตนั ตามล าดบั ปรมิาณการผลติ
และจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกปรบัตวัเพิ่มขึน้ที่รอ้ยละ 4.03 และ 2.10 ตามล าดบั เนื่องจากความตอ้งใชบ้รรจุภณัฑ์
พลาสติกในประเทศเพิ่มมากขึน้ เพื่อสขุลกัษณะสว่นบคุคลและปอ้งกนั การระบาดของเชือ้โควิด-19 ประกอบกบัการสั่งซือ้
สินคา้อาหารเพื่อบริโภคที่บา้นเพิ่มจ านวนสงูขึน้มาก บรรจุภณัฑ์ พลาสติกแบบใชค้รัง้เดียวมีปริมาณการใชง้านสงูขึน้ ท า
ใหป้ระเด็นการลดการใช้พลาสติกในกลุ่มผูบ้ริโภคลดความส าคัญ  ลงชั่วขณะ นอกจากนีต้ัง้แต่ตน้ปี2563 ที่เริ่มมีการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงในหลายประเทศ ผู้บริโภคมี  ความต้องการอาหารแห้งและอาหารแช่แข็งที่บรรจุ
ถงุพลาสติกเพิ่มมากขึน้ ซึง่ถือเป็นแรงขบัเคลือ่นส าคญัของ การขยายตวัส าหรบับรรจภุณัฑพ์ลาสติก นอกจากนีม้ลูคา่การ
ส่งออกบรรจุภณัฑพ์ลาสติกเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยจากปีก่อน  ที่รอ้ยละ 0.58 ส่วนมูลค่าการน าเขา้บรรจุภณัฑพ์ลาสติกปรบัตวั
เพิ่มขึน้คอ่นขา้งสงูเมื่อเทียบกบัปีก่อนที่รอ้ยละ 9.62 
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 ที่มา : COVID-19 Impact on Global Shrink Sleeve Packaging Market Insights, Forecast to 2026F 

 

จากแผนภาพขา้งตน้ แมจ้ะมีผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 แตต่ลาด Shrink Sleeve Packaging ยงัคง
คาดว่าจะมีการเติบโตไดใ้นปี 2563F ที่รอ้ยละ 4.9 ฃึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการของตลาด Shrink Sleeve Packaging 
ที่ยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง และหากพิจารณาการคาดการณก์ารเติบโตในปี 2563 ถึง 2569 ที่มีการอตัราการเติบโตเฉลี่ย ถึง
รอ้ยละ 8.9 ซึง่สามารถสะทอ้นถึงโอกาสและตลาดของ Shrink Sleeve Packaging ที่มีการเติบโตไดอ้ีกในอนาคต 
 
 
 ประโยชนข์องฉลำกฟิลม์หดรัดรูป อำทิ  

 360 Label: เพราะ Shrink Sleeve Label เป็นฉลากที่สามารถหดรดัรูปเขา้ไดก้ับบรรจุภัณฑใ์นทุกรูปร่าง 

 ดังนัน้สามารถพิมพล์วดลาย รูปภาพ รวมถึงขอ้ความต่างๆ ลงบนฉลากไดอ้ย่างเต็มพืน้ที่ต่างกับฉลาก

 ประเภทอื่นๆ ซึง่อาจติดขอ้จ ากดัในการติดลงบรรจภุณัฑ ์

 Contours to Special Shapes: ด้วยคุณสมบัติของ Shrink Film ที่สามารถหดรัดกับทุกวัสดุไม่ว่าจะเป็น 

  โลหะ แกว้ พลาสติก ท าใหข้วดที่มีรูปรา่งพิเศษ สามารถหดรดัได ้

 Temper - Evident (Capseal Safety): ปอ้งกนัการเปิดบรรจภุณัฑ ์และรกัษาผลติภณัฑก์่อนถึงมือผูบ้รโิภค 

 Increase Recyclability: Shrink Film ช่วยลดภาวะโลกรอ้น โดยสามารถแยกขยะเพื่อน าขวดมา Recycle ได ้

 Moisture Resistant: ด้วยคุณสมบัติของ Shrink Film เมื่อสัมผัสกับน ้า ก็ไม่ท าให้ฉลากฉีกขาด ยังคง

 รูปลกัษณใ์หส้วยงามอยูเ่หมือนเดิม 

 Reduce Bottle Stock: Shrink Film ช่วยลดจ านวนการเก็บของขวด ใหล้ดนอ้ยลง อีกทัง้ยงัประหยดัพืน้ท่ีได ้

 Abrasion Resistant: ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สีด้านในของฉลาก ช่วยป้องกันรอยขูดขีดรักษารูปภาพ 

 ขอ้ความและสสีนั ใหค้งอยู่ 
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ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งในประเทศไทย 

จากการที่บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูป ซึ่งลูกค้าของบริษัทบางส่วนอยู่ใน
อตุสาหกรรมอปุโภคบรโิภค ซึ่งมีการปรบัตวัตามธุรกิจคา้ปลีกและคา้สง่ ทัง้นี ้ สมาคมผูค้า้ปลีกไทยมองวา่ ภาพรวมธุรกิจ 
คา้ปลกีปี 2562 ที่ผา่นมา มีสญัญาณการหดตวัในทกุหมวดสินคา้ เนื่องจากก าลงัซือ้กลุม่ผูบ้รโิภคที่มีรายไดร้ะดบักลางลง
ลา่ง ที่ตอ้งอาศยัรายไดจ้ากผลผลติภาคเกษตรซึง่ยงัคงมีก าลงัซือ้ที่อ่อนแออยู ่และรอการกระตุน้เศรษฐกิจจากภาครฐัผ่าน
มาตรการต่างๆ รวมถึงหนีค้รวัเรือนที่ยงัไม่มีแนวโนม้ลดลง สะทอ้นใหเ้ห็นในหมวดสินคา้ไม่คงทน (Nondurable Goods) 
เช่น เครื่องดื่ม อาหาร ที่เติบโตลดลงอย่างมีนัยยะส าคญั ขณะที่ผูบ้ริโภคระดบักลางที่มีรายไดป้ระจ าเริ่มแสดงใหเ้ห็นถึง
ก าลงัซือ้ที่อ่อนแอลง ส่งผลใหก้ารเติบโตการบริโภคหมวดสินคา้กึ่งคงทน (Semi-Durable Goods) เติบโตถดถอยลง 
(หมวดสินคา้กึ่งคงทน เช่น เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง เครื่องหนงั รองเทา้ นาฬิกา สว่นกลุม่สินคา้คงทนถาวรเติบโตลดลงจากปี
ก่อนเลก็นอ้ย โดยเฉพาะในหมวดสนิคา้ อิเลก็ทรอนิกส ์อยา่ง กลอ้งถ่ายภาพ Camera และสมารท์โฟน มีการเติบโตเพิ่มขึน้ 
สว่นหมวดเครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นก็แคท่รงตวั เนื่องจากฤดกูาลที่ผนัผวน ช่วงฤดรูอ้นคอ่นขา้งสัน้ และฤดฝูนก็เริม่ตน้เรว็
กวา่ปกติ สว่นหมวดสนิคา้วสัดกุ่อสรา้งก็ยงัไมฟ้ื่นตวัผลจากภาคอสงัหารมิทรพัยแ์ละการก่อสรา้งที่หดตวัลง 

ปี 2563 วิจยักรุงศรปีระเมินธุรกิจรา้นคา้ปลกีสมยัใหมห่ดตวัรุนแรงเป็นประวตัิการณ ์10.0 ถึง 12.0% ผลจาก (1) 
ก าลงัซือ้ซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจที่หดตวัถึง 6.4% สอดคลอ้งกบัดชันีความเช่ือมั่นผูบ้ริโภคที่ลดลงอยูท่ี่ระดบัเฉลี่ย 52.6 
ต ่าสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหดตัวมากกว่า 80% กดดันรา้นคา้ปลีกท าเลที่พึ่งพารายไดจ้าก
นกัท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีน นอกจากนีภ้าวะภยัแลง้รุนแรงสดุในรอบ 40 ปีในช่วงครึ่งแรกของปี กดดนัก าลงัซือ้
ผูบ้รโิภคระดบักลาง-ลา่งที่พึง่พารายไดจ้ากผลผลติการเกษตร (2) ภาครฐัออกมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ท าใหม้ีการ
ปิดรา้นคา้ชั่วคราวส าหรบักลุม่ที่ไม่จ าเป็นหรือมีความจ าเป็นนอ้ย (เช่น หา้งสรรพสินคา้ และศนูยก์ารคา้) สว่นซูเปอรม์า
เก็ตและรา้นสะดวกซือ้ถูกจ ากัดช่วงเวลาให้บริการ และ (3) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้าท าใหเ้ม็ดเงินกระตุ้น
เศรษฐกิจตอ้งใชเ้วลาในการเขา้สูร่ะบบ ปัจจยัขา้งตน้ สง่ผลใหด้ชันีคา้ปลีกหดตวัแรงสดุในรอบ 11 ปีในไตรมาส 2  ก่อน
กระเตือ้งขึน้บา้งในชว่งครึง่ปีหลงั เมื่อภาครฐัเริม่ผอ่นคลายมาตรการ Lockdown และออกมาตรการกระตุน้การบรโิภคผา่น
การใชจ้่ายของครวัเรอืน อาทิ มาตรการช่วยเหลอืผูม้ีรายไดน้อ้ย (เพิ่มก าลงัซือ้แก่ผูถื้อบัตรสวสัดิการแหง่รฐัวงเงิน 2.1 หมื่น
ลา้นบาท) มาตรการลดหย่อนภาษี “ชอ้ปดีมีคืน” (วงเงิน 1.1 แสนลา้นบาท) รวมทัง้มาตรการกระตุน้การบริโภคและการ
จา้งงาน (6.8 หมื่นลา้นบาท) 

ปี 2564-2566 วิจัยกรุงศรีประเมินยอดขายของรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย 1.5-2.5% ตาม
เศรษฐกิจที่ทยอยฟ้ืนตวั และปัจจยัสนบัสนนุ อาทิ มาตรการกระตุน้การใชจ้่ายจากภาครฐั การขยายตวัของโครงการลงทนุ
ภาครฐั และปัจจยัเชิงโครงสรา้งอื่นๆ เช่น การขยายตวัของชมุชนเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบา้น 
อย่างไรก็ตาม การแข่งขนัของธุรกิจมีแนวโนม้รุนแรงขึน้จากคู่แข่งรายใหม่ทัง้ในและต่างประเทศที่เห็นช่องทางการเติบโต
ของภาคคา้ปลกีไทย รวมถึงคูแ่ขง่จากรา้นคา้ออนไลน ์(E-commerce) ซึง่มีทิศทางเติบโตอยา่งกา้วกระโดด ผูป้ระกอบการ
จึงตอ้งเรง่ปรบักลยทุธใ์หท้นักบัการเปลีย่นแปลงที่รวดเรว็เพื่อขยายฐานรายไดแ้ละกลุม่ลูกคา้ในระยะยาว  
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ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มในประเทศไทย 
 ศนูยว์ิจยักสิกรไทย ประเมินวา่ ทัง้ปี 2563 มลูค่าการสง่ออกสินคา้อาหารและเครื่องดื่มของไทย ขยายตวัในแดน
บวกที่รอ้ยละ 3.0 (YoY) หรอืคิดเป็นมลูคา่ราว 24,900 เนื่องจากวิกฤต COVID-19 ดนัความตอ้งการสนิคา้อาหารสงูขึน้ใน
ฝ่ังคูค่า้ และไทยรกัษามาตรฐานดา้นการผลติไดด้ี โดยมีกลุม่สนิคา้ปศสุตัว ์(ไก่)ผลไม ้(สด/แช่แย็นแช่แข็ง) กลุม่อาหารแปร
รูป (อาหารทะเล/ผกั) เป็นแรงขบัเคลือ่นท่ีส าคญัของการเติบโต 
 ส าหรบัปี 2564 ยงัมีความกงัวลตอ่ภาวะเศรษฐกิจโลก โอกาสของการแพรร่ะบาดซ า้ของ COVID-19 เงินบาทท่ีมี
แนวโนม้จะแข็งคา่ตอ่เนื่อง ตลอดจนตน้ทนุคา่ขนสง่ที่สงูขึน้ สว่นสิง่ที่ตอ้งจบัตาเพิ่มเขา้มาก็คอื ปรมิาณสนิคา้กลุม่อาหารที่
คาดว่าจะออกสูต่ลาดมากขึน้บวกกบัน า้หนกัของการกระจายการลงทนุออกสูภ่มูิภาคมากขึน้ของผูป้ระกอบการรายใหญ่ 
ซึ่งจะมีส่วนต่อการเติบโตของการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทย  เบือ้งตน้คาดว่ามูลค่าการส่งออกอาหารและ
เครื่องดื่มของไทยปี 2564 น่าจะอยูท่ี่ 25,150 - 26,150 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ ขยายตวัรอ้ยละ 1.0-5.0 (YoY) ศนูยว์ิจยักสกิร
ไทยมองว่า หลังวิกฤต COVID-19 ด้วยสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคจะหันมาให้ความสาคัญกับคุณภาพและ
มาตรฐานสนิคา้มากขึน้อีกมาตรการทางการคา้ในรูปแบบตา่งๆ ซึง่คูค่า้สามารถหยิบยกขึน้มาเพื่อปกปอ้งทางการคา้ได ้ยงั
จะเป็นตวัเร่งใหผู้ป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรบัตวัเพื่อมุ่งไปสู่ผลิตภณัฑอ์าหารเพื่ออนาคตและตอบสนองวิถีชีวิต New 
Normal ที่ตระหนกัถึงสขุอนามยั สิ่งแวดลอ้ม สงัคมและธรรมาภิบาลมากขึน้ในฝ่ังของผูบ้ริโภค โดยสินคา้ที่มีโอกาสทาง
การตลาดสูง คือ อาหารฟังกช์ั่นนอล ออรแ์กนิคโปรตีนทางเลือกจากพืช/แมลง อาหารส า เร็จรูปพรอ้มปรุง/พรอ้มทาน 
รวมถึงสิง่ปรุงรสอาหาร และสมนุไพร 
 ศูนยว์ิจัยกสิกรไทยยงัคาดการณว์่า มูลค่าตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ์(Non-alcoholicBeverage) แบบ
พรอ้มดื่ม ปี 2564 รวมน่าจะอยู่ที่ 1.97 - 1.99 แสนลา้นบาท ปรบัตัวดีขึน้เล็กนอ้ยในกรอบ 0.5% - 1.5% จากปี 2563
สอดคลอ้งกบัการทยอยฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในกรณีที่สามารถควบคมุการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ไดภ้ายในไตร
มาสแรกปี 2564 แต่ยังมีความไม่แน่นอนในการระบาดของโควิด-19 ที่ท าให้ก าลังการซือ้เปราะบาง แนวโนม้ตลาด
เครื่องดื่มแบบดัง้เดิมและท าตลาด Mass แปรผนัตามก าลงัซือ้และสภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั และจะยงัรกัษาส่วนแบ่ง
ตลาดสว่นใหญ่ไวไ้ด ้ในขณะที่เครื่องดื่มรูปแบบใหม่ ซึ่งเนน้ตอบโจทยต์ลาด Niche ที่มีความตอ้งการเฉพาะ อาทิ กาแฟ
พรอ้มดื่ม Specialty น า้ผสมวิตามิน และเครือ่งดื่มวิตามิน คาดวา่จะเติบโตไดด้ีกวา่อตัราการเติบโตเฉลีย่ของตลาด  

 
 
 
 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มปูระจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                              สว่นที่ 1 – 2  หนา้ 20 

มูลค่าตลาดของอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ของประเทศไทย 

หน่วย: ลา้นบาท 

 
 
 
 
 

 
ที่มา ศนูยว์ิจยักสิกรไทย 

จากขอ้มลูสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า การแพรร่ะบาดของโควิด-19 สง่ผลกระทบต่อทกุธุรกิจและ
อุตสาหกรรมไม่เว้นแม้แต่กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิต แต่การด าเนินนโยบายและวาง
ยุทธศาสตรก์ารเป็นครวัของโลก (Kitchen of the World) อย่างต่อเนื่องของไทย ท าใหผู้ป้ระกอบการผูผ้ลิตอาหารและ
เครือ่งดื่มมีการปรบัตวัพฒันาเทคโนโลยีและกระบวนการผลติจนผลติภณัฑม์ีความหลากหลาย สามารถเก็บรกัษาคณุภาพ
ไดเ้ป็นอยา่งดีจนเป็นท่ียอมรบัจากตลาดโลก ท าใหต้ลอด 10 ปีที่ผา่นมาอตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยยงัคงเติบโต
ไดเ้ฉลี่ยอย่างนอ้ยปีละรอ้ยละ 1 จนกา้วขึน้เป็นผูส้ง่ออกอาหารอนัดบัที่ 11 ของโลก และเป็นอนัดบั 2 ของเอเชีย ท าใหแ้ม้
ในวิกฤติโควิด-19 ขณะนี ้อตุสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยที่มีความเขม้แข็งก็ยงัมีโอกาสในวิกฤติ  โดยสินคา้ใน
กลุม่อาหารและเครื่องดื่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณป์กติ อาหารส าเร็จรูป อาหารทะเลกระป๋อง ผลไมก้ระป๋อง 
รวมถึงซอสปรุงรส เป็นท่ีไดร้บัความนิยมของผูบ้ริโภคในช่วงนโยบายการลอ็กดาวน ์(Lock down) ของรฐับาล และในสว่น
ของ ผูป้ระกอบการและผูผ้ลิตมีการปรบัตวัมาผลิตสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขึน้ พรอ้มเปลี่ยน
ช่องทางการขายใหส้ง่ตรงถึงผูบ้รโิภคไดง้่ายขึน้ 

จากขอ้มลูของฝ่ายวิจยัธนาคารกรุงเทพระบวุา่ ดชันีผลผลติหมวดเครือ่งดื่ม เดือนพฤษภาคม 2563 ขยายตวัจาก
เดือนมีนาคมถึงรอ้ยละ 28.8 อนัเนื่องมาจากมีการอนญุาตใหเ้ปิดหา้งสรรพสินคา้บางสว่นและธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการ
แพรเ่ชือ้ต ่า และภายหลงัจากการยกเลกิการหา้มออกจากเคหสถานยามวิกาลและการปลดลอ็กในระยะที่ 4 ที่อนญุาตใหม้ี
การเปิดสมัมนา การดื่มเครื่องดื่มในรา้น จดัคอนเสิรต์และงานอีเวนต์ คาดวา่จะสามารถช่วยใหธุ้รกิจอาหารและเครือ่งดื่ม
ในปะเทศไทยกลบัมาฟ้ืนตวัไดเ้หมือนปกติ  

เทรนดบ์รรจุภณัฑอ์าหารและเคร่ืองดื่มที่ตอบโจทยค์วามตอ้งการผู้บริโภคในอนาคต 

 

 

 

 

 

 
 
ที่มา ศนูยว์ิจยักสิกรไทย 
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ธุรกิจเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑเ์สริมความงามในประเทศไทย 

ธุรกิจเครือ่งส  าอางและสกินแคร ์ปี 2562 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย กลา่ววา่ เป็นธุรกิจรุง่มาแรงโดยแนวโนม้ใน
ปี 2562-2566 คาดว่าตลาดเครื่องส าอางของไทยปี  2562-2566 จะเติบโตประมาณ  7.14% จากอัตราการเติบโต
ปี 2560 ที่ 7.8% มีมลูค่ารวมสงูถึง 1.68 แสนลา้นบาท แบ่งเป็นกลุม่สกินแครส์งูสดุ มีสดัสว่น 47% ของทัง้หมด รองลงมา
คือ ผลิตภณัฑด์ูแลเสน้ผม 18% เครื่องส าอาง 14% ผลิตภณัฑท์ี่ใชท้  าความสะอาดร่างกาย 16% และน า้หอม 5% เมื่อ
วิเคราะหต์วัเลขมลูคา่ธุรกิจเครื่องส าอางดงักลา่วก็จะพบวา่มลูค่าธุรกิจเครื่องส าอางในภาพรวมเติบโตต่อเนื่องและอตัรา
การเติบโตสงูกวา่อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ 

จากรายงานการประชมุของสมาคมผูผ้ลิตเครื่องส าอางไทยเติบโตในไป 2562 ที่รอ้ยละ 6.7 ซึ่งสงูกวา่ตลาดอื่นๆ 
โดยรวม ถึงแมว้า่การระบาดของไวรสั COVID-19 จะสง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมเครือ่งส  าอางไทยโดยเฉพาะกลุม่เมคอพั 
และสนิคา้ที่วางจ าหนา่ยในรา้นคา้ปลอดอากรและหา้งสรรพสินคา้ แตต่ลาดเครือ่งส  าอางไทยยงัมีโอกาสเติบโตไดจ้ากการ
ผลกัดนัสนบัสนนุของรฐับาล และผูป้ระกอบการมีการปรบัแผนการขายไปยงัช่องทางออนไลนต์า่งๆ เพื่อตอบรบัพฤติกรรม
ผูบ้รโิภค 

ตลาดเครือ่งส  าอางมีการแขง่ขนัท่ีเขม้ขน้ขึน้อยา่งตอ่เนื่องตามการเติบโตของตลาดภาพรวม ผูป้ระกอบการท่ีเป็น
ธุรกิจ SMEs จึงตอ้งหามาตรการเพื่อเพิ่มศกัยภาพและโอกาสในการเขา้สู่ตลาดมากขึน้ เช่น การสรรหานวตักรรมหรือ
วัตถุดิบที่พัฒนาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือมีการวิจัยขึน้มาใหม่  รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑเ์พื่อใหไ้ดร้บัการรบัรอง
มาตรฐาน และสรา้งความแตกต่างและยกระดบัคุณภาพรวมถึงสรา้งมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่า  (Value Chain) ทัง้
สว่นประกอบของผลติภณัฑ ์กระบวนการ/ขัน้ตอนการผลติ จนกระทั่งถึงรูปลกัษณภ์ายนอกหรอืบรรจภุณัฑท์ี่ตอ้งออกแบบ
ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด ตลอดจนการมองหาโอกาสในการขยายตลาดใหมไ่ปยงัตา่งประเทศดว้ย 

 และจากสถานการณโ์ควดิ-19 ในไทยและอีกหลายประเทศเริม่คลีค่ลาย ขณะที่สถานการณฝ่ั์งอเมรกิาและยโุรป
หลายประเทศยงันา่หว่ง สง่ผลกระทบตอ่ผูป้ระกอบการไทยในหลายสนิคา้มียอดขายจากตลาดในประเทศและยอดสง่ออก
ที่หดตวัลงตามก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค และจากยงัมกีารลอ็กดาวนใ์นหลายพืน้ท่ี สง่ผลผูบ้รโิภคลดการเดินทางในการออกไป
จบัจ่ายใชส้อย แตส่  าหรบัสินคา้เครื่องส าอางและความงามแลว้ ไมว่า่จะมีสถานการณใ์ดๆ เกิดขึน้ ผูค้นทั่วโลกก็ยงั
ตอ้งการท่ีจะดดูี   
 ประธานกลุม่อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) และนายกสมาคมผูผ้ลิต
เครื่องส าอางไทย เผยกบั “ฐานเศรษฐกิจ”วา่ แมใ้นครึง่แรกปี 2563 ตอ่เนื่องถงึเวลานีไ้ทยและอีกหลายประเทศยงัมี
สถานการณโ์ควิด แตถื่อวา่คลีค่ลายลง และธุรกิจ หา้งรา้นตา่งๆ ไดเ้ริม่กลบัมาด าเนินการไดต้ามปกติในรูปแบบชีวิตวิถี
ใหม ่(New Normal) คาดจะสง่ผลใหธุ้รกิจเครือ่งส  าอางและความงามของไทยนบัจากนีจ้ะกลบัมาขยายตวัไดข้ึน้ 
“สถานการณโ์ควดิไดส้ง่ผลใหเ้คานเ์ตอรแ์บรนดจ์ าหนา่ยเครือ่งส  าอางแบรนดต์า่งๆ ท่ีขายตามหา้งและโมเดิรน์เทรดตา่งๆ 
มียอดขายที่ลดลงในครึง่ปีแรก จากสถานประกอบการถกูสั่งปิด แตเ่วลารฐับาลไดค้ลายลอ็กดาวนแ์ลว้ ท าใหภ้าคธุรกิจ
ตา่ง ๆ รวมทัง้ธุรกิจเครือ่งส  าอางกลบัมาเปิดไดต้ามปกติ คาดจากนีย้อดขายจะคอ่ยๆ ปรบัตวัดีขึน้ ขณะที่ช่วงที่ผา่นมาก็มี
สนิคา้ในกลุม่เครือ่งส าอาง เช่น ครมีบ ารุงผิว และครยีมบ ารุงหนา้ เจลลา้งมือ ผลติภณัฑด์แูลเสน้ผม คนก็ยงัตอ้งใช ้และ
ตลาดยงัขยายตวัตอ่เนื่อง   ทัง้นีค้าดการณต์ลาดเครือ่งส  าอางของไทยในปี 2563 คาดจะยงัขยายตวัไดท้ี่ 5% หรอืมีมลูคา่
กวา่ 3.15 แสนลา้นบาท จากปี 2562 มีมลูคา่ตลาดรวมประมาณ 3 แสนลา้นบาท แบง่เป็นตลาดในประเทศ 1.7 แสนลา้น
บาท และสง่ออก 1.3 แสนลา้นบาทขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2561 ที่ 6.7% ซึง่ที่นา่จบัตามองและตลาดมาแรงคือ
เครือ่งส  าอาง และผลติภณัฑบ์ ารุงผิว(สกินแคร)์ในกลุม่ลกูคา้สภุาพบรุุษคนรุน่ใหมท่ีต่ลาดในกลุม่นีม้ีอตัราการขยายตวั
มากกวา่ 10% ตอ่ปี 
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2.3.6 การแข่งขนั  

 อตุสาหกรรมฉลากฟิลม์หดรดัรูปถือเป็นอตุสาหกรรมที่มีการแขง่ขนัไมรุ่นแรงนกั เนื่องจากเป็นอตุสาหกรรมที่ตอ้ง
ใชเ้ทคโนโลยีและความเช่ียวชาญในการผลิตที่ค่อนขา้งมาก ประกอบกบัลกูคา้สว่นใหญ่ของบริษัทเป็นลกูคา้ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ซึ่งใหค้วามส าคญักับคุณภาพและการใหบ้ริการของผูผ้ลิตจึงไม่นิยมที่จะเปลี่ยนผูผ้ลิตบ่อย อาจท าให้
คณุภาพและรูปลกัษณฉ์ลากของผลิตภัณฑ ์อาทิ เช่น สี ฟิลม์ เป็นตน้ เกิดความแตกตา่งจากเดิมและท าใหเ้กิดผลเสยีตอ่
ภาพลกัษณข์องผลติภณัฑไ์ด ้ท าใหโ้อกาสที่จะมีคูแ่ขง่รายใหมเ่กิดขึน้อยูใ่นระดบัต ่า เนื่องจากผูท้ี่จะเขา้มาในอตุสาหกรรม
นี ้จะตอ้งมีความเช่ียวชาญและเขา้ใจในผลติภณัฑใ์นระดบัสงู มีฐานลกูคา้เพื่อใหเ้กิดการผลติในสดัสว่นมากเพื่อก่อใหเ้กิด
การประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) รวมถึงตอ้งมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑอ์ย่างต่อเนื่องเพื่อ
น าเสนอความแตกตา่งในสนิคา้และบรกิารได ้

ปัจจุบนั อตุสาหกรรมฉลากฟิลม์หดรดัรูปมีผูป้ระกอบการทัง้ขนาดเล็ก กลางและขนาดใหญ่ และผูป้ระกอบการ
ในอตุสาหกรรมแตล่ะรายมีความครบครนัในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ที่แตกตา่งกนั อาทิ การเป็นผูผ้ลิตฟิลม์เอง การมีระบบ
การพิมพค์รบทกุรูปแบบ การผลิตแม่พิมพ ์เป็นตน้ ท าใหบ้ริษัทที่มีความครบวงจร ผลิตภณัฑม์ีคณุภาพ และมีก าลงัการ
ผลิตที่เพียงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ มีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั บริษัทเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีรายไดส้งูใน
อตุสาหกรรมฉลากฟิลม์หดรดัรูป เนื่องจาก บริษัทมีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญโดยอยูใ่นอตุสาหกรรมมาเป็นระยะ
เวลานานกวา่ 12 ปี มีโรงงานขนาด  4 ไร ่3 งาน 83 ตารางวา มีเครื่องจกัรที่ครบครนั สามารถใหบ้ริหารผลิตทัง้ระบบกรา
เวียรแ์ละระบบดิจิตอลที่ก าลงัการผลิตรวม 125,158,202 เมตร/ปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 137,827,117 เมตร/ปี 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2563 ซึ่งท าใหบ้ริษัทสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างดีทัง้ในดา้นของ
คุณภาพ และระยะเวลา และสามารถรองรบัค าสั่งผลิตเพิ่มเติมจากบริษัทชัน้น าต่างๆ อาทิ เช่น บริษัท  โออิชิ เทรดดิง้ 
จ ากดั (ผลิตภณัฑ ์Oishi Green Tea) บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (ผลิตภณัฑ ์Yen Yen /Chew Chew /Shizuka) 
บริษัท ศรีนานาพร มารเ์ก็ตติง้ จ ากดั (มหาชน) (ผลิตภณัฑ ์Jele Light Freshy / น า้เตา้หูเ้มจิ ฟารม์) บริษัท ขายยาเพ็ญ
ภาค จ ากดั (ผลติภณัฑเ์ครือ่งดื่ม ตราพญานาค) บรษัิท โทฟซุงั จ ากดั (ผลติภณัฑน์ า้เตา้หู ้ ตรา Tofusan) บรษัิท อาเจไทย 
จ ากัด (ผลิตภณัฑ ์Bio Aloe) บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จ ากัด (ผลิตภณัฑส์บู่เหลว ตรา Parrot) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จ ากัด (มหาชน) (ผลิตภณัฑโ์ซดาชา้ง) บริษัท ฟู้ดสตาร ์จ ากัด (ผลิตภณัฑต์ราดีโด ้) บริษัท อมัพวาผลิตภณัฑม์ะพรา้ว 
จ ากดั (ผลิตภณัฑก์ะทิ ตราอัมพวา) บริษัท เอเชียติคอตุสาหกรรมเกษตร จ ากดั (ผลิตภณัฑน์ า้มะพรา้ว ตรา cocomax) 
CP Meiji (ผลิตภณัฑน์ม ตรา Meiji) บริษัท เบทเตอรเ์วย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวมิสทีน) บริษัท ไทยเทพ
รส จ ากดั (มหาชน) (ผลิตภณัฑ ์ซอสปรุงรส ตรา ภเูขาทอง) บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั (ผลิตภณัฑค์ิวลีน /โปร / 
ไลปอน เอฟ) บรษัิท พลาสติคและหีบหอ่ไทย จ ากดั (มหาชน) (ผลติภณัฑน์ม Party Dairy /อิมพีเรยีล เบเกอรส์ชอยส)์ เป็น
ตน้ 
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ตารางแสดงรายไดข้องตัวอยา่งผู้ประกอบการหลักในอุตสาหกรรมตลาดฉลากฟิลม์หดรัดรูป (Shrink Label) 
            หน่วย: ลา้นบาท 

ช่ือบริษัท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. บรษัิท ฟจูิ ซีล แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จ  ากดั1/            4,187.64 4,394.27 4,567.68 4,077.44 

2. บรษัิท สตารเ์ฟล็กซ ์จ  ากดั (มหาชน)  1,337.87 1,361.18 1,255.64 1,398.05 
3. บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 387.75 429.36 585.19 678.18 

4. บรษัิท พงศศ์ิลป์พลาสติก จ  ากดั  421.88 464.76 476.89 N/A 
5. บรษัิท ไทยศลิป์ลาเบลแพค  จ ากดั   378.46 

 
410.04 

 
428.83 N/A 

6. บรษัิท ฮอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิง้ จ  ากดั 285.64 
 

259.57 
 

325.58 N/A 

7. บรษัิท ไทยเวิลดแ์วรโ์พลีโพรดกัส ์ 323.02 319.46 264.15 N/A 
8. บรษัิท มิลเลี่ยน โพลีซีล อินดสัตรี ้ 231.54 193.34 - N/A 
9. บรษัิท อีสเทิรน์ พลาสแพ็ค 167.82 154.54 144.23 N/A 
10. บรษัิท บางกอกแพคเกจจิง้แอนดค์อมโพเนน้ท ์จ ากดั 43.67 49.52 40.83 N/A 
11. บรษัิท โอ พี พี กาเวียร ์พริน้ติง้ 43.15 47.21 60.21 N/A 

ที่มา  บิสซิเนสออนไลน ์

หมายเหต ุ 1/ รอบระยะเวลาบญัชีเริม่ตน้วนัที่ 1 เมษายน และสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 

                 2/  ตวัอยา่งผูป้ระกอบการล าดบัที่ 1-2  และ 4-5 ไมไ่ดมี้รายไดห้ลกัมาจาก shrink sleeve โดยในหลายบรษัิทมีทัง้การท า  

    shrink sleeve และบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดออ่น (Flexible Packaging)  
 
 

2.4 กำรจัดหำผลิตภณัฑ ์
 

2.4.1 กำรผลิต   

ปัจจุบนั โรงงานของบริษัทตัง้อยู่ เลขที่ 68/2-5 หมู่ที่ 5 ต าบลบางสมคัร อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา บนเนือ้ที่
ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา  ประกอบดว้ยอาคาร 4 หลงั ซึ่งเป็นอาคารส านักงาน และส่วนงานการผลิตและ
คลงัสนิคา้ มีพืน้ท่ีอาคารรวม 5,812 ตารางเมตร  
 

บริษัทผลิตผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปทัง้จาก (1) ระบบการพิมพก์ราเวียร ์ ซึ่งเป็นระบบการพิมพท์ี่มีความรวดเร็ว มี
คุณภาพความละเอียดสูงทัง้ตวัหนังสือ ภาพลายเสน้ ภาพลายสกรีน และภาพลายธรรมชาติ  และ (2) ระบบการพิมพ์
ดิจิตอล ซึ่งเป็นระบบพิมพท์ี่ไม่ตอ้งใชแ้ม่พิมพ ์แต่จะใชเ้ทคนิคการสรา้งภาพดว้ยระบบเลเซอร ์ท าใหส้ามารถพิมพง์าน
ลายเสน้หรือภาพพิมพท์ี่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะ งานที่ไดม้ีคุณภาพและความละเอียดสูง และมีการควบคุมคุณภาพและ
ตรวจสอบในทกุกระบวนการทัง้ก่อนและหลงัการผลิต เพื่อใหส้ามารถรกัษาระดบัคณุภาพผลิตภณัฑไ์ด ้  และในสว่นของ
เครื่องจกัร เครื่องมือและอปุกรณต์่างๆ ที่ใชใ้นกระบวนการผลิต บริษัทมีการซือ้ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 
ไตห้วนั เยอรมนั ญ่ีปุ่ น เช่น 

- เครือ่งพิมพก์ราเวียร ์เป็นเครือ่งจกัรที่ผลติจากประเทศไตห้วนั ใชพ้ิมพง์านระบบกราเวียร ์โดยสามารถพิมพไ์ดท้ัง้
แบบ Solvent based และ water based , SFT ใช้พิมพ์ระบบ Solvent based มีเครื่องพิมพ์ 10 สี จ านวน 2 
เครือ่ง และเครือ่งพิมพ ์9 ส ีจ านวน 2 เครือ่ง  

- เครื่องกลซูิล (Glue sealing machine) เป็นเครื่องจักรจากประเทศไตห้วัน ใชส้  าหรบัทากาว เพื่อท าใหฟิ้ลม์มี
ลกัษณะเป็นทอ่ สามารถปลอ่ยมว้น และเก็บมว้นแบบอตัโนมตัิได ้ 
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นอกจากนี ้ บริษัทไดเ้ช่าคลงัสินคา้จากบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั เพื่อเป็นคลงัสินคา้ในการจดัเก็บวตัถดุิบและสินคา้ส าเร็จรูป 
(รายละเอียดเพิ่มเติม ในหวัขอ้ ส่วนที่ 1-5 ทรพัย์สินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ) และบริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทนุใน
โรงงานผลิตแห่งใหม่ซึ่งตัง้อยู่ที่ ต  าบลบางปะกง  อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และลงทุนในเครื่องจักร อาทิ 
เครื่องพิมพก์ราเวียร ์10 สี เครื่อง Slitting เครื่องทากาว K5 (Glue sealing machine) เครื่องกรอ (Doctoring machine) 
และเครือ่ง Cutting และเครือ่งเจาะแมพ่ิมพ ์เพื่อรองรบัโครงการลงทนุในโรงงานผลติแหง่ใหม่  

ตัวอยา่งภาพเคร่ืองจักร  

เครือ่ง Proofing FCM-1300  เครือ่ง Digital Printing HP Indigo WS 6600 

  
 

เครือ่ง Slitting  เครือ่ง Glue Sealing 
 

 

 

 

 

 
 

เครือ่ง Hot Melt  เครือ่ง Doctoring 
 

 

 

 

  

 
เครือ่ง Cutting  เครือ่ง QC Sorting 
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2.4.2 กำรผลิตและปริมำณกำรผลิต  

ส าหรบัปี 2561-2563 บรษัิทมีก าลงัการผลติ ดงันี ้  

กำรผลิต  
2561 

 
2562 

 

2563 
ระบบกำรพมิพก์รำเวียร ์

จ านวนสีเปา้หมาย สี 24,259 27,517               28,603  

จ านวนเครื่องจกัร เครื่อง 3 4 4 

ก าลงัการผลิต  เมตร 83,222,597 121,229,342       133,898,257  

จ านวนการผลิตจรงิ เมตร 63,824,670 82,466,753         94,026,497  

Utilization  % 76.69 68.03 70.22 
ระบบกำรพมิพด์จิิตอล    

จ านวนสีเปา้หมาย ส ี 8,450 15,600 15,600 

จ านวนเครื่องจกัร เครื่อง 2 2 2 

ก าลงัการผลิต  เมตร 2,832,765 3,928,860 3,928,860 

จ านวนการผลิตจรงิ เมตร 743,209 1,365,379    1,783,306  

Utilization  % 26.24 34.75 45.39 
แม่พมิพ ์    

ก าลงัการผลิต ลกู 7,440 7,440 7,440 

จ านวนการผลิตจรงิ ลกู 3,283 2,971 3,614 

Utilization % 44.13 39.93 48.58 

หมายเหต ุ    

1. สมมติฐานในการค านวณก าลงัการผลติ 
ระบบการพิมพก์ราเวียร ์ ก าลงัผลติ = เวลาที่ใชพ้ิมพ ์* 9,000 เมตรตอ่ชั่วโมง กรณีเครือ่งพิมพ ์1 และ 2  

                   (หรอื 10,800 เมตรตอ่ชั่วโมง กรณีเครื่องพิมพ ์3 และ 4) 
โดยที่ 
(ก) เวลาที่ใชพ้ิมพ ์  = (ข) เวลาท างานทัง้ปี หกั (ค) เวลาในการ Set up ส ี
(ข) เวลาท างานทัง้ปี   = (312 วนัตอ่ปี * 22 ชั่วโมง/วนั) * จ  านวนเครือ่งจกัร 
(ค) เวลาในการ Set up สี  = (จ  านวนสี x 30 นาทีตอ่ส)ี / 60 นาที 

ระบบการพิมพด์ิจิตอล ก าลงัผลติ = เวลาที่ใชพ้ิมพ ์* (9 เมตรตอ่นาที * 60 นาที) 
โดยที่ 
(ก) เวลาที่ใชพ้ิมพ ์  = (ข) เวลาท างานทัง้ปี หกั (ค) เวลาในการ Set up ส ี
(ข) เวลาท างานทัง้ปี   = (312 วนัตอ่ปี * 22 ชั่วโมง/วนั) * จ  านวนเครือ่งจกัร 
(ค) เวลาในการ Set up สี  = (จ  านวนสี x 9 นาทีตอ่สี) / 60 นาท ี

แมพ่ิมพ ์ ก าลงัการผลิต คิดจาก ประมาณการจ านวนลกูที่เจาะไดต้อ่ปี โดย ท างานประมาณ 312 วนัตอ่ปี 

2. ในเดือนพฤศจิกายน 2561 บรษัิทมีการเพิ่มเครือ่งจกัรในระบบการพิมพด์ิจิตอล จ านวน 1 เครือ่ง และในเดือนเมษายน 2562 บรษัิท
มีการเพิ่มเครื่องจกัรในระบบพิมพก์ราเวียรจ์  านวน 1 เครือ่ง   
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3. ในการผลติระบบการพิมพก์ราเวียรใ์นไตรมาส 4 ปี 2561 ถึงไตรมาส 1 ปี  2562 มีการใชอ้ตัราการผลิตอยูใ่นชว่งระหวา่งรอ้ยละ 85- 
รอ้ยละ 94 อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาส 2 ปี 2562 ทางบรษัิทไดมี้เครือ่งกราเวียรเ์พ่ิมขึน้อีก 1 เครือ่ง (จากเดิม 3 เครื่องเป็น 4 เครื่อง) 
โดยทัง้ปีของ 2562 และ ปี 2563 ก าลงัการผลิตจรงิอยูท่ี่ประมาณรอ้ยละ 68 และ 70.22 ตามล าดบั  
 

2.4.3 กระบวนกำรผลิต 

กระบวนกำรผลิตผลิตภณัฑฉ์ลำกฟิลม์หดรัดรูปทั้งระบบกำรพิมพก์รำเวียรแ์ละระบบกำรพิมพด์ิจิตอล   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เมื่อไดร้บัการสั่งซือ้จากลกูคา้ ทางฝ่ายขายจะประสานงานกบัฝ่ายวางแผนการผลติเพื่อวางแผนการผลติ หลงัจากนัน้ 
ฝ่ายขายจะจดัท าใบสั่งขาย รวมถึงฝ่ายวางแผนการผลิตจะจดัท าใบสั่งผลิต แลว้น าสง่ต่อใหฝ่้ายผลิต โดยใบสั่งผลติ 
จะระบุขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้และวตัถุดิบ ขัน้ตอนการเตรียมงาน และก าหนดวนัส่งมอบ โดยมีกระบวนการที่ส  าคญั
ดงันี ้

1. กำรพิมพ ์

1.1  ระบบกำรพิมพก์รำเวียร ์

การเตรยีมความพรอ้มก่อนการพิมพ ์ (การเตรยีม วตัถดุิบ (หมกึพิมพ ์ส ีฟิลม์) เครือ่งมือ/อปุกรณ)์ 
- การตรวจสอบแมพ่ิมพ ์โดยพิจารณาชนิดและรูปแบบของแมพ่ิมพอ์ยา่งละเอียดเพื่อควบคมุคณุภาพการผลติ 
- การด าเนินการตรวจสอบหมึกพิมพแ์ละสีที่ใชใ้นการพิมพ ์โดยจะพิจารณาว่าจะตอ้งใชส้ีพิเศษในการพิมพ์

หรอืไม ่ในกรณีที่ตอ้งใชส้พีิเศษ จะเตรยีมสตูรหมกึที่ใชใ้นการผลติสนิคา้และบนัทกึสตูรหมกึพิมพ์ 
- การจัดเตรียมอุปกรณ์การผลิตและเครื่องพิมพ ์โดยเจ้าหนา้ที่ Printing และเจ้าหนา้ที่ QC จะตรวจสอบ

คณุภาพเครื่องพิมพ ์และด าเนินการผลติชิน้ตวัอยา่งเพื่อเป็นตวัอย่างการพิมพก์่อนการผลิตจริง หลงัจากนัน้
ทางเจา้หนา้ที่ QC จะตรวจสอบคณุภาพของงานพิมพว์า่เป็นไปตามมาตรฐานหรอืไม ่ 
 

1. การพิมพ ์ (Printing)

2. การผ่ามว้นฟิล์ม (Slitting)

3. การทากาว 
(Glue Sealing)

4. การกรอมว้นฟิล์ม 
(Doctoring)

5. การตดัตามขนาด (Cutting)

6. คดังานและแพ็คสินคา้เขา้คลัง 
(QC Sorting & Packing)

เครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ เครื่องพิมพ์ระบบดิจติอล
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กำรพิมพ ์ 

เจา้หนา้ที่ Printing จะด าเนินการพิมพ ์และระหวา่งการผลติ เจา้หนา้ที่ Printing และเจา้หนา้ที่ QC จะมีการ
ตรวจสอบคณุภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนด อาทิ การหลดุลอกของส ีมสีตีรงกบัตวัอยา่ง เป็นตน้ และบนัทกึรายงาน
การผลติ เพื่อเตรยีมเขา้สูก่ระบวนการผา่มว้นฉลากฟิลม์  

1.2 ระบบกำรพิมพด์ิจิตอล 

การพิมพ ์ 

เจา้หนา้ที่ Digital printing จะน ามว้นฟิลม์ขึน้พิมพท์ี่เครื่องพิมพด์ิจิตอล โดยใน unit แรกของเครื่องพิมพจ์ะผา่น
การเคลือบสาร primer (สารประเภทกาวชนิดหนึ่ง) หลงัจากนัน้ ฟิลม์จะผ่านเขา้ระบบพิมพ ์ตามขอ้ก าหนดของ
ลกูคา้ จากนัน้จึงเตรยีมมว้นพิมพเ์พื่อเขา้สูก่ระบวนการผา่มว้นฟิลม์ตอ่ไป 

2. กำรผ่ำม้วนฟิลม์ (Slitting) 

กระบวนการผ่ามว้นฟิลม์จะเริ่มจาก เจา้หนา้ที่ Slitting ตรวจคณุภาพของมว้นฟิลม์รว่มกบัเจา้หนา้ที่ QC ในการ
ตรวจคณุภาพเครือ่ง Slit ก่อนเริม่ท าการผา่มว้นฟิลม์ หลงัจากนัน้ จะเริม่ด  าเนินการผา่มว้นตดัขอบดา้นขา้ง หรอื
การตดัแบง่มว้นฟิลม์ตามขนาดที่ลกูคา้ก าหนด และท าการจดัเก็บมว้นพิมพท์ี่ด  าเนินการผา่แลว้ เพื่อเตรยีมเขา้สู่
กระบวนการ การเคลอืบทากาวบนฟิลม์ตอ่ไป 

3. กำรขึน้รูปม้วนฟิลม์ (Glue Sealing) 

กระบวนการขึน้รูปมว้นฟิลม์จะเริ่มจาก เจา้หนา้ที่ Glue Sealing ตรวจคณุภาพของมว้นฟิลม์รว่มกบัเจา้หนา้ที่ 
QC ในการตรวจคณุภาพเครื่อง Glue-Seal ก่อนเริ่มท าการขึน้รูปมว้นฟิลม์ หลงัจากนัน้ จะเริ่มด าเนินการขึน้รูป
มว้นฟิลม์ โดยกระบวนการ Glue Sealing เป็นกระบวนการขึน้รูปชิน้งาน ใหไ้ดต้ามระยะประกบ โดยท าการทา
กาวใหชิ้น้งาน 2 ดา้นยดึติดกนั หลงัจากนัน้ จะน ามว้นฟิลม์สง่ไปยงัการกรอมว้นฟิลม์ ตอ่ไป 

4. กำรกรอม้วนฟิลม์ (Doctoring) 

กระบวนการกรอมว้นฟิลม์จะเริม่จาก เจา้หนา้ที่ Doctoring ตรวจคณุภาพของมว้นฟิลม์รว่มกบัเจา้หนา้ที่ QC ใน
การตรวจคณุภาพเครือ่ง Doctoring  และตรวจสอบฟิลม์บนเครือ่ง ก่อนเริม่ท าการกรอมว้นฟิลม์ หลงัจากนัน้ จะ
เริ่มด าเนินการกรอมว้นฟิลม์ โดยการตรวจสอบคณุภาพของมว้นฟิลม์อย่างละเอียด (ตรวจการยึดเกาะของกาว 
และตรวจคดัแยกของเสียจากปัญหาต่างๆ เช่น ภาพพิมพไ์ม่สมบูรณ ์กาวไม่ติด สีกระเด็น เป็นตน้) เพื่อหาจุด
ผิดพลาดของชิน้งาน กรณีงานสง่เป็นมว้น จะท าการกรอใหท้ิศทางของฉลากตามสเปค จากนัน้น าสง่ไปที่แผนก
แพ็คกิง้สนิคา้เขา้คลงัตอ่ไป กรณีงานสง่เป็นใบ มว้นท่ีกรอแลว้จะถกูสง่ไปตดัที่เครือ่งตดั จากนัน้จะสง่งานตอ่ไปท่ี
แผนก QC Sorting เพื่อท าการตรวจสอบฉลากสนิคา้ ก่อนสง่ใหค้ลงัสนิคา้ 

5. กำรตัดตำมขนำด (Cutting) 

กระบวนการตดัจะเริ่มจากเจา้หนา้ที่ Cutting จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณใ์นการตดัร่วมกบัเจา้หนา้ที่ QC 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนการด าเนินงาน และก่อนเริ่มการตดั บริษัทจะตรวจสอบความกวา้งยาวที่ตอ้งการ 
ตรวจสอบคณุภาพรอยปรุ (ทัง้แนวตัง้และแนวนอน) และต าแหนง่ ตรวจสอบระยะการตดั และต าแหนง่ของรูเจาะ 
และระหว่างการตดั บริษัทจะตรวจสอบผลิตภณัฑส์  าเร็จรูป ขนาด คุณภาพงานตดั ตรวจสอบคณุภาพรอยปรุ 
ต าแหน่งการเจาะรู จ านวน และหลงัจากด าเนินการตดัแลว้เสร็จ จะด าเนินการแพ็คสินคา้ และท าความสะอาด
เครือ่งตดัทกุครัง้  
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6. คัดงำนและแพ็คสนิค้ำเข้ำคลงั (QC Sorting & Packing)  

ผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์ที่ผลิตแลว้เสร็จจะน าไปเก็บที่คลงัสินคา้ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยู่ในช่วง 22 – 28 
องศาเซลเซียสได้ รวมถึงจะถูกจัดส่งให้แก่ลูกค้าด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เพื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่
เหมาะสมเพื่อไมใ่หฉ้ลากฟิลม์เกิดการหดตวั ทัง้นี ้เพื่อลดความเสยีหายของสนิคา้ที่จะเกิดขึน้ในขณะขนสง่ อีกทัง้
ยงัปอ้งกนัการปนเป้ือนจากมลภาวะภายนอก 

ในกระบวนการผลิตที่กล่าวมาขา้งตน้ บริษัทจะจัดใหม้ีการควบคุมคุณภาพ ตัง้แต่การตรวจสอบวตัถุดิบ การ
ตรวจสอบเครื่องจกัร การทดลองเดินเครื่อง ตรวจสอบชิน้งานในกระบวนการผลิต อาทิ ตรวจสอบสี รอยซีลกาว รวมถึง 
ตรวจสอบว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดต่างๆ ที่มีต่อลกูคา้หรือไม่  และส่งตวัอย่างให ้QC ในทุกๆ มว้นฟิลม์ และตรวจสอบ
สภาพสินคา้ก่อนน าสง่สินคา้ลกูคา้ และหลงัจากด าเนินการผลิตแลว้เสร็จ บริษัทจะด าเนินการท าความสะอาดเครือ่งจกัร 
และจดัเก็บของเสยีที่เกิดขึน้และน าไปจดัเก็บเพื่อรอท าลายตอ่ไป 

 
 

กระบวนกำรผลิตแม่พิมพ ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Graphic Design สั่งท าแมพ่ิมพท์องแดง พรอ้ม File และขอ้มลูอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งใน Cylinder Making (Engrave) 
2. ท าการเตรยีม / ตรวจสอบไฟลเ์จาะ ท าการ Rip File และพรอ้มสง่ไฟลเ์จาะ ตรวจสอบความถกูตอ้งของไฟลเ์จาะ 
3. เจาะ / ตรวจสอบแม่พิมพ  ์Cylinder Making (Engrave) เจาะแม่พิมพต์รวจสอบแม่พิมพโ์ดยดูรอยขูดขีดไม่พึง

ประสงค ์

1. รบัใบแจง้แม่พิมพจ์าก 
Graphic Design

2. ท าการเตรียม / 
ตรวจสอบไฟล์เจาะ

3. เจาะ / ตรวจสอบ
แม่พิมพ ์

4. ล้างแม่พิมพ ์

5. ชุบ Chrome

7. ท าการตรวจสอบและ
วดัค่า

8. แจง้ Proof

6. ขดัผิวแม่พิมพ ์
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4. ลา้งแมพ่ิมพ ์Cylinder Making (Chrome & Dechrome) ท าการลา้งแมพ่ิมพ ์
5. ชบุ Chrome Cylinder Making (Chrome & Dechrome) ท าการชบุโครเมี่ยม (Chrome) 
6. ขดัผิวแมพ่ิมพ ์Cylinder Making (Chrome & Dechrome) ท าการขดัผิวแมพ่ิมพ ์
7. ท าการตรวจสอบและวดัค่า Cylinder Making (Chrome & Dechrome) ท าการตรวจสอบบล็อกทางกายภาพ ค่า

ความแข็ง ความหนา ความหยาบ ของโครเมี่ยม (Chrome) 
8. แจง้ Proof Cylinder Making (Engrave) สง่เอกสารทัง้หมดและแมพ่ิมพใ์หท้างหอ้ง Proof เพื่อท าการพรูฟแมพ่ิมพ ์

เพื่อเปรยีบเทียบกบั Artwork ที่ลกูคา้อนมุตัิก่อนสง่มอบแมพ่ิมพใ์หส้ว่นงานพิมพต์อ่ไป 
 

2.4.4 กำรจัดหำวตัถุดิบ  

บรษัิทจดัหาวตัถดุิบหลกั ไดแ้ก่ ฟิลม์ หมกึพิมพ ์สารเคมี แมพ่ิมพ ์และแพ็คเก็จจิง้ โดยในปี 2560-2563 เป็นการสั่งซือ้ใน
ประเทศเฉลีย่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 45.35 และซือ้จากตา่งประเทศ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 54.65 บรษัิทซือ้วตัถดุิบจากผู้
จ  าหนา่ยหลายราย และไมม่ีการสั่งซือ้วตัถดุิบจากผูจ้  าหนา่ยรายใดรายหนึง่เกินกวา่รอ้ยละ 30 ของการสั่งซือ้วตัถดุิบ
ทัง้หมด   

รายละเอียดหลกัของวตัถดุิบที่ส  าคญัของบรษัิทมีดงันี ้

1. วตัถดุิบฟิลม์ (Film) 

วตัถดุิบฟิลม์หดรดัรูปท่ีบรษัิทน ามาใชใ้นการหุม้บรรจภุณัฑ ์แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1.1 พีวีซี (PVC) หรอื Poly Vinyl Chloride ฟิลม์หดที่มีความโดดเดน่เรือ่งความใส ง่ายตอ่การขึน้รูป ในตลาดฉลาก
ฟิลม์หดรดัรูปถือเป็นฟิลม์หดที่นิยมใชก้นัมากที่สดุ และ 

1.2 พีอีที (PET) หรอื Polyester พีอีที (PET) หรอื Polyester เป็นฟิลม์ใส ที่มีความโดดเดน่ในเรือ่งอตัราการหดที่
มากกวา่ฟิลม์พีวซีี (PVC) รวมถึงเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มมากกวา่ฟิลม์พีวีซี (PVC)  

ในปี 2561-2563  บรษัิทสั่งซือ้วตัถดุิบฟิลม์ คิดเป็นรอ้ยละ 60.14 รอ้ยละ 65.80 และรอ้ยละ 62.52 ของมลูคา่การซือ้
วตัถดุิบรวม ตามล าดบั โดยบรษัิทสั่งซือ้วตัถดุิบฟิลม์จากผูผ้ลติทัง้ในประเทศและตา่งประเทศจ านวนมากกวา่ 7 ราย   

2. หมกึพิมพ ์(Ink) 

ในปี 2561-2563 บริษัทสั่งซือ้หมึกพิมพ ์คิดเป็นรอ้ยละ 20.73 รอ้ยละ 19.40 และรอ้ยละ 20.21 ของมูลค่าการซือ้
วตัถดุิบรวม ตามล าดบั โดยบรษัิทสั่งซือ้หมกึพิมพจ์ากผูผ้ลติในประเทศและตา่งประเทศ 2-3 ราย  

3. สารเคมี 

ในปี 2561-2563 บริษัทสั่งซือ้สารเคมี เช่น สารท าละลาย (น า้มนั 6.2.22) โทลอูีน เป็นตน้ คิดเป็นรอ้ยละ 7.06 รอ้ย
ละ 5.76 และรอ้ยละ 7.24 ของมูลค่าการซือ้วตัถุดิบรวม ตามล าดบั โดยบริษัทสั่งซือ้สารเคมีจากผูผ้ลิตในประเทศ
เป็นสว่นใหญ่  

 

4. แมพ่ิมพ ์(Printing Cylinder) 

ในการใหบ้ริการพิมพร์ะบบกราเวียรแ์รกเริ่ม บริษัทมีการจา้งการผลิตแม่พิมพส์  าหรบัระบบการพิมพก์ราเวียรจ์าก
บรษัิทภายนอก อยา่งไรก็ดี ในปี 2559 บรษัิทไดม้ีลงทนุเครือ่งผลติแม่พิมพเ์อง จ านวน 1 ชดุ แตย่งัไมส่ามารถรองรบั
การใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างเพียงพอ ท าใหใ้นปัจจุบัน บริษัทยังคงมีการจา้งผลิตแม่พิมพจ์ากบริษัทภายนอก
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บางสว่น โดยในปี 2561-2563 บริษัทสั่งซือ้แม่พิมพ ์คิดเป็นรอ้ยละ 10.41 รอ้ยละ 7.30 และรอ้ยละ 7.88 ของมลูคา่
การซือ้วตัถดุิบรวม ตามล าดบั 

อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องเจาะแม่พิมพซ์ึ่งบริษัทเช่ือมั่นว่าจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดเ้พิ่มขึน้ รวมถึงสามารถควบคมุคณุภาพของแมพ่ิมพไ์ด ้
 

นโยบำยกำรจัดซือ้วัตถุดิบ  

เพื่อใหก้ารจดัซือ้วตัถดุิบมีประสทิธิภาพและมั่นใจไดว้า่บรษัิทจะไดร้บัวตัถดุิบตรงตามคณุภาพและปรมิาณที่สั่งซือ้ในราคา
ที่เหมาะสม ส าหรบัวตัถดุิบหลกั บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบราคาวตัถดุิบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจาก
การผนัผวนของราคาวตัถดุิบ และจะมีวตัถดุิบในปรมิาณที่เพียงพอ โดยบรษัิทมีนโยบายในการสั่งซือ้วตัถดุิบแตล่ะประเภท
ใหส้ามารถรองรบัการผลติไดป้ระมาณ 4 เดือน 

ในการจดัซือ้วตัถดุิบ โดยทั่วไปบริษัทมีสั่งซือ้วตัถดุิบล่วงหนา้ประมาณ 6 -12 เดือน แต่จะสั่งซือ้ในราคาตลาดโดยใชค้  า
สั่งซือ้ (Purchase Order) เป็นคราวๆ ไป และ บรษัิทจะพิจารณาคดัเลอืกผูจ้  าหนา่ยวตัถดุิบ โดยประเมินจาก คณุภาพของ
ผลิตภณัฑ ์ราคาและแนวโนม้ของราคาวตัถดุิบ การบริการและการสง่มอบสินคา้ที่ตรงต่อเวลา และความน่าเช่ือถือของผู้
จดัจ าหนา่ยวตัถดุิบ เป็นส าคญั นอกจากนี ้บรษัิทจะเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ี่ใกลชิ้ดและยาวนานกบัผูจ้ดัจ าหนา่ยวตัถดุบิ
แตล่ะประเภท เพื่อปอ้งกนัสภาวะการขาดแคลนวตัถดุิบ   

 
มูลค่ำกำรสั่งซือ้วตัถุดิบ เพื่อผลิตและจ ำหน่ำยของบริษัท ในปี 2561-2563  

     
รำยกำร 

2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

วตัถดุิบฟิลม์ 142.16 60.14 200.01 65.80 186.19 62.52 
หมกึพิมพ ์ 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 

แม่พิมพ ์ 24.61 10.41 22.18 7.30 23.46 7.88 
แพคเกจจิง้ 3.91 1.66 5.31 1.75 6.42 2.16 
รวมยอดซือ้ 236.36 100.00 303.98 100.00 297.82 100.00 

ซือ้วตัถดุิบในประเทศ 108.59 45.94 132.34 43.54 121.69 40.86 
ซือ้วตัถดุิบตา่งประเทศ 127.77 54.06 171.64 56.46 176.13 59.14 
รวมยอดซือ้ 236.36 100.00 303.98 100.00 297.82 100.00 

 
2.4.5 กำรจัดหำเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ ์  

 บรษัิทและผูบ้รหิารมีความเช่ียวชาญและความรูเ้ก่ียวกบัเครือ่งมือ เครือ่งจกัร และอปุกรณท์ี่ใชใ้นกระบวนการผลติฟิลม์หด
รดัรูปเป็นอยา่งดี ท าใหบ้ริษัทสามารถจดัหาเครื่องมือ เครื่องจกัร และอปุกรณ ์ที่มีคณุภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมกบั
รูปแบบการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในการจัดหา บริษัทจะสั่งซือ้จากผูผ้ลิตในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ไตห้วัน  
เยอรมนั และญ่ีปุ่ น เป็นตน้ โดยในแตล่ะปี บริษัทมีแผนการบ ารุงรกัษาเครื่องมือ เครื่องจกัรใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ยา่ง
สม ่าเสมอ และมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องจกัร นอกจากนี ้บริษัทมีแผนที่จะทยอยลงทนุในเครื่องจกัร
และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง อาทิ เครื่องพิมพ์กราเวียร ์10 สี เครื่องทากาว K5 (Glue sealing machine) และเครื่องกรอ 
(Doctoring machine) เครือ่งตดัตามขนาด (Cutting)  และมีแผนท่ีจะลงทนุเครือ่งเจาะแมพ่ิมพเ์พิ่มเติมอีก 1 เครือ่ง  
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2.5 ใบอนุญำต / มำตรฐำนที่ส ำคญัในกำรประกอบธุรกิจ 
 

 
ใบอนุญำต /เคร่ืองหมำย

มำตรฐำน 
ค ำอธิบำย 

ออกโดย / 
สถำบันทีใ่หก้ำร
รับรองมำตรฐำน 

ปีทีไ่ด้รับ 
ปีทีห่มดอำยุ

ล่ำสุด 

1. ใบอนญุาตประกอบกิจการที่
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

ใบอนญุาตประกอบกิจการที่เป็น
อนัตรายต่อสขุภาพประเภท ตอ้ง
ป ฏิ บั ติ ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ข้ อ เ ทศ
บญัญัติเทศบาลต าบลบางสมคัร 

เทศบาลต าบล 
บางสมคัร 

17 ธันวาคม 
2563 

 

30 ธันวาคม  
2564 

 

2. ใบอนญุาตประกอบกิจการ
โรงงาน (รง.4) 

ใบอนุญาตประกอบกิจการท า
ถุงพลาสติกและเครื่องใช้จาก
พลาสติก 

กระทรวง
อตุสาหกรรม 

1 มกราคม 
2562  

 

1 มกราคม  
2567 

3. ใบอนญุาตก่อสรา้งอาคาร (อ.1) ใ บอนุญาตก่ อส ร้า ง อ าค า ร
พาณิชย ์เพื่อใชเ้ป็นพาณิชยแ์ละ
เก็บสินคา้/1 

เทศบาลต าบล 
บางสมคัร 

27 พฤษภาคม 
2548 

- 

4. ใบอนญุาตดดัแปลงอาคาร  
(อ.1) 

ใบอนุญาต เพื่ อ ใ ช้ดัด แปล ง
อาคาร(ติดตั้งระบบแผงผลิต
พลงังานไฟฟา้จากแสงอาทิตย)์ /1 

เทศบาลต าบล 
บางสมคัร 

10 มีนาคม 
2563 

- 

5. ใบอนญุาตเปลี่ยนการใชอ้าคาร 
(อ.5) 

ใบอนญุาตใหใ้ชเ้ป็นโรงงาน ตาม
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม /1 

เทศบาลต าบล 
บางสมคัร 

23 มกราคม 
2563 

- 

6. ใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร  
(อ.6) 

ใบอนุญาตเพื่อใช้เป็นอาคาร
พาณิชยแ์ละเก็บสินคา้ /1 

เทศบาลต าบล 
บางสมคัร 

23 มกราคม 
2563 

- 

7. ใบอนญุาตก่อสรา้งอาคาร (อ.1) ใบอนุญาตก่อสรา้งโรงงานและ
ส านกังาน /2 

เทศบาลต าบล 
บางปะกง 

22 พฤษภาคม 
2550 

- 

8. ใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร  
(อ.6)  

ใบอนุญาตเพื่อใช้เป็นโรงงาน
และส านกังาน /2 

เทศบาลต าบล 
บางปะกง 

22 พฤษภาคม 
2550 

- 

9. ใบอนญุาตก าจดัขยะอนัตราย ใบอนญุาตใหน้ าสิ่งปฏิกลูหรอื
วสัดทุี่ไมใ่ชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณ
โรงงาน 

กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

20 สิงหาคม  
2563 

 

7 ตลุาคม  
2564 

10. ใบอนญุาตเป็นผูใ้ชส้ารละลาย
ไฮโดรคารบ์อน 

ใบอนญุาตใหเ้ป็นผูใ้ชส้ารละลาย
ประเภทไฮโดรคารบ์อน  

กรมสรรพสามิต 
(พืน้ที่ฉะเชิงเทรา) 

21 ธันวาคม 
2563 

 

20 ธันวาคม  
2564 

11. ISO 9001 : 2015 
 
 

ระบบการจดัการดา้นคณุภาพ 
ส าหรบัผลิตภณัฑแ์พ็คเกจและ
ฉลากฟิลม์หดรดัรูป 

SGS United 
Kingdom Ltd. 

29 ตลุาคม 
2563 

 

29 ตลุาคม 2566 

12. Green Industry Award อตุสาหกรรมสีเขียวระดบัที่ 2 
ปฏิบตัิการสีเขียว (Green 
Activity) 

กระทรวง
อตุสาหกรรม 

28 ตลุาคม 
2562 

 

27 ตลุาคม  
2564 

หมายเหต ุ 
 /1 เป็นใบอนุญาตของบริษัท ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จ  ากัด ซึ่งบริษัทไดท้  าสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร (รายละเอียดเพิ่มเติม ในหวัขอ้ ส่วนที่1-5 

ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ)  
/2 เป็นใบอนญุาตของบริษัท ทีพีเอฟ ก่อสรา้งและคลงัสินคา้ (เดิมชื่อ บริษัท ไทยโพลีฟิลม์ จ  ากัด) ซึ่งบริษัทไดท้  าสญัญาเช่าพืน้ที่อาคารโรงงาน 
(บางสว่น) (รายละเอยีดเพิม่เตมิ ในหวัขอ้ ส่วนที ่1-5 ทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ)  
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2.6 ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม  
 
บริษัทมุ่งเนน้ด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุภาพ ควบคู่กบัการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัในการจดัการ
ดา้นสิ่งแวดลอ้มดา้นต่างๆ เช่น ความรอ้น แสงสว่าง เสียง น า้ทิง้ ทัง้นี ้เพื่อควบคุมใหร้ะดบัมลภาวะต่างๆ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด รวมถึงมีการนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มที่รดักมุและสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี ้บรษัิทยงัมี
การจา้งบริษัทภายนอกเขา้มาตรวจสอบ โดยมีการตรวจสอบ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การตรวจวดัแสงสว่าง 2) การตรวจวดัเสยีง 
3) การตรวจวดัความรอ้น 4) การตรวจวดัปริมาณสารเคมี และ 5) วิเคราะหค์ณุภาพน า้ ทัง้นี ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
บริษัทไม่เคยมีขอ้พิพาทหรือปัญหาเก่ียวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มแต่อย่างใด จากรายงานผลการตรวจวดัคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัท ป่ินทองกรุ๊ป แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั ผลการตรวจวดัและวิเคราะหค์ณุภาพดา้น
สิง่แวดลอ้ม ดงันี ้

1. ผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มในสถานท่ีท างาน 
ก. ปรมิาณความเขม้แสงสว่างในการท างาน 

ผลการตรวจวิเคราะหแ์ละน ามาเปรยีบเทียบคา่มาตรฐาน การตรวจวดัแสงสวา่งจ านวน 63 จดุ พบวา่ ผา่น
เกณฑม์าตรฐานทุกจุดตรวจวัด โดยอา้งอิงเปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เรือ่ง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561  

ข. ระดบัเสยีงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน  
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน  จ านวน 9 จุด พบว่า ผ่านเกณฑม์าตรฐานทกุ
จุดตรวจวดั ขณะที่ระดบัเสียงสงูสดุ พบว่า ผ่านเกณฑม์าตรฐานทุกจุดตรวจวดั อา้งอิงตามกฎกระทรวง
แรงงาน เรื่องก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับความรอ้นแสงสว่าง พ.ศ. 2559 หมวด 3 เสียง และประกาศกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ท างานในแตล่ะวนั พ.ศ. 2561 

ค. ระดบัคา่ความรอ้น 
ผลการตรวจวดัสภาพความรอ้นในบรเิวณการท างานสว่นตา่งๆ ของโรงงาน จ านวน 2 จดุพบวา่ ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานทุกจุดตรวจวัด ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และ
ด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสวา่ง 
และเสยีง พ.ศ. 2559 หมวด 1 

ง. ปรมิาณสารเคมี 
ผลการตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมี ในบริเวณการท างานสว่นต่างๆ ของโรงงาน จ านวน 10 จุด 
5 พารามิเตอร ์พบว่า  ผ่านเกณฑม์าตรฐานทกุจุดตรวงวดัทกุพารามิเตอร ์ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศกรม
สวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ ากัดความเขม้ขน้ของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 และตาม
มาตรฐานของ  TLV and BEI’S 2016 [American Conference of Government Industrial Hygiene 
(ACGIH)] และ Occupational Safety and Health Administration 

จ. คณุภาพน า้ทิง้  
ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้ จ านวน 1 จุด ซึ่งมีรายการวิเคราะห ์จ านวน 22 พารามิเตอร ์พบว่า ผ่าน
เกณฑม์าตรฐานทุกพารามิเตอรต์รวจวัด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
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ควบคุมการระบายน า้ทิง้จากโรงงาน พ.ศ. 2560 โดยด าเนินการเก็บตวัอย่าง และน าผลการวิเคราะหม์า
เปรยีบเทียบกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน า้
ทิง้โรงงาน พ.ศ.2560 พบว่า ดัชนีคุณภาพน า้ทิง้ที่ท  าการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑท์ี่
มาตรฐานก าหนด  
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3.       ปัจจัยควำมเสี่ยง 
 

3.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

3.1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่มีสัญญำระยะยำวกับผู้จัดหำวัตถุดิบ และควำมผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบหลัก 

 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูป ซึ่งวตัถุดิบหลกัที่ส  าคญัที่ใชใ้นการผลิต 
ไดแ้ก่ วตัถดุิบฟิลม์ โดยบรษัิทมีการสั่งซือ้คิดเป็นรอ้ยละ 60.14 รอ้ยละ 65.80 และรอ้ยละ  62.52 ของมลูคา่การซือ้วตัถดุบิ
รวมในปี 2561-2563 ปัจจุบนับริษัทไม่มีนโยบายการท าสญัญาซือ้วตัถุดิบในระยะยาว บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบฟิลม์ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อราคาวัตถุดิบฟิลม์ อาทิ ราคาน า้มันดิบ, ปริมาณความตอ้งการของ
ตลาดโลก, สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เป็นตน้ ดังนัน้ หากราคาฟิลม์ซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตของบริษัทมีการ
ปรบัตวัสงูขึน้ อาจสง่ผลกระทบต่อตน้ทนุขายและอตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทได้  โดยบริษัทจะมีการสั่งซือ้โดยใชค้  าสั่งซือ้ 
(Purchase Order) เป็นคราวๆ ไป แต่ในการสั่งซือ้วตัถุดิบประเภทฟิลม์และหมึกจะเป็นแบบก าหนดราคาล่วงหนา้เป็น
ระยะเวลา 6-12 เดือน ซึง่ในรูปแบบดงักลา่วสามารถลดความผนัผวนในเรือ่งของตน้ทนุไดใ้นระยะเวลาหนึง่ๆ  
 อย่างไรก็ดี บริษัทเช่ือว่า ดว้ยความสมัพนัธท์ี่ใกลชิ้ดและยาวนานกบัผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดุิบฟิลม์ หมึกพิมพ ์กาว 
หลากหลายราย มานานกว่า 10 ปี อีกทัง้ บริษัทยงัมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวตัถุดิบฟิลม์อย่างใกลชิ้ด เพื่อ
ติดตามราคาที่เหมาะสมส าหรบัการสั่งซือ้ รวมถึงติดตามขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัแนวโนม้เศรษฐกิจโลกที่อาจสง่ผลกระทบ
ต่อราคาวตัถดุิบฟิลม์ และมีกระบวนการต่อรองราคาวตัถดุิบลว่งหนา้เพื่อใหไ้ด้ราคาตามเป้าหมาย หากมีเง่ือนไขที่ดีกวา่
หรือมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี ้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิ  และมีนโยบายการจดัเก็บวตัถดุิบให้
เพียงพอต่อการวางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินคา้ใหล้กูคา้ ตรงตามก าหนดเวลา โดยบริษัทมีการสั่งซือ้วตัถุดิบขัน้ต ่า
ส  าหรบัการผลิตเป็นระยะเวลา 4 เดือนล่วงหนา้ จะช่วยป้องกนัความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนวตัถดุิบของบริษัท และ
สามารถรกัษาอตัราการเติบโตของอตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทได ้ จะเห็นไดจ้ากอตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทในปี 2561  – 
2563 มีอตัราการเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องดงัตารางแสดงอตัราก าไรขัน้ตน้ ดงันี ้  
 

2561 2562 2563 
26.60% 27.98% 29.22% 

 

3.1.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรขัดข้องหรือเสียหำยของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณท์ี่ใช้ในกำรผลิต 

 เครือ่งจกัรหลกัของบรษัิท อาทิ เครือ่ง Digital Printing, เครือ่ง Slitting, เครือ่ง Glue Sealing, เครือ่ง Doctoring, 
เครือ่ง Cutting, เครือ่ง Sorting ซึง่บรษัิทไดม้กีารดแูลซอ่มบ ารุงเครือ่งจกัรทกุปี รวมถงึจดัเตรยีมวสัดหุรอือะไหลไ่วล้ว่งหนา้ 
ส าหรบัน ามาเปลีย่นทดแทนหากเกิดเหตขุดัขอ้งใดๆ ขึน้ หากบรษัิทประสบปัญหาเครือ่งจกัรทีใ่ชใ้นการผลติหยดุท างาน 
หรอืเกิดการหยดุชะงกัในการผลติฉลากฟิลม์หดรดัรูป อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การด าเนินธรุกิจ และผลประกอบการ
ของบรษัิท  
 ทั้งนี ้บริษัทยังมีนโยบายการสั่งซือ้เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง มีความทันสมัย ตลอดจน มีการวางแผนการ
ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงสม ่าเสมอ อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้โดยจะมีการก าหนดช่วงเวลาการตรวจสอบและซอ่มบ ารุงใหอ้ยู่
ในช่วงวนัหยดุ ซึง่การด าเนินการดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนินการผลติโดยรวมของบรษัิท อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่
ทางบริษัทพบปัญหาของเครื่องจกัรในการผลิต จะรีบด าเนินการแกไ้ขทนัที โดยบริษัทมีทีมงานซึง่มีความเช่ียวชาญและมี
ความรูเ้ก่ียวกบัเครือ่งจกัรที่สามารถดแูลและซ่อมบ ารุงในกรณีที่เกิดปัญหากบัเครือ่งจกัรในกระบวนการผลิตไดต้ลอด 24 
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ชั่วโมง นอกจากนี ้บรษัิทยงัท าประกนัภยัความเสีย่งทกุชนิด (All Risks Insurance) และท าประกนัภยัแบบธุรกิจหยดุชะงกั 
(Business Interruption Insurance) นอกจากนี ้ในแต่ละประเภทเครื่องจกัรหลกับริษัทยงัมีจ านวนเครือ่งจกัรท่ีมากกวา่ 1 
เครื่องท าใหใ้นกรณีเครื่องจกัรเครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดเหตขุดัขอ้งไม่สามารถด าเนินการผลิตไดท้างบริษัทก็ยงัสามารถใช้
เครื่องจักรชนิดเดียวกันเครื่องอื่นมาด าเนินการผลิตทดแทนได ้จากปัจจัยดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ บริษัทจึงไม่เคยประสบ
ปัญหาเรื่องการหยดุชะงกัของการผลิตที่ที่สง่ผลที่มีนยัส าคญัต่อการสง่มอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ซึ่งเกิดจากการขดัขอ้งของ
เครือ่งจกัรหรอือปุกรณท์ี่ใชใ้นการผลติ 

 

3.1.3 ควำมเสี่ยงจำกควำมเสื่อมสภำพของวัตถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูป  

 เนื่องจากผลติภณัฑข์องบรษัิทเป็นสนิคา้ประเภทฉลากฟิลม์หดรดัรูป ซึง่ฉลากฟิลม์อาจมีการหดตวัจากเดิม หาก
มีการจัดเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ดังนัน้ บริษัทจึงใหค้วามส าคัญกับการบริหารสินคา้คงคลงั เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เสื่อมสภาพของฉลากฟิลม์หดรดัรูป รวมถึงวตัถดุิบประเภทอื่นๆ โดยจดัเก็บวตัถดุิบประเภทฟิลม์และสินคา้ส าเร็จรูป ใน
คลงัสินคา้ใหอ้ยู่ในช่วงอณุหภมูิ 22 - 28 องศาเซลเซียส รวมถึง บริษัทบริหารสินคา้คงคลงับริษัทใชร้ะบบ SAP B1 ที่เป็น
ระบบ ERP ที่สามารถควบคมุปริมาณสินคา้คงคลงั และอายุสินคา้คงคลงัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงั
ก าหนดใหม้ีการตรวจนบัสต็อกวตัถดุิบและสินคา้ รวมถึงสนิคา้ที่ไมเ่คลือ่นไหว ทกุๆ สิน้เดือน และเมื่อมียอดสั่งซือ้ใหม่เขา้
มา บริษัทจะบริหารจัดการและเลือกใชว้ตัถดุิบโดยค านึงถึงอายุการใชง้าน และคุณภาพที่เ หมาะสมกับงานเป็นส าคญั
ส าหรบักรณีสินคา้ส าเร็จรูปที่ไม่เคลื่อนไหว จะมีการแจง้ฝ่ายขายเพื่อใหป้ระสานงานกบัลกูคา้ในการบริหารจดัการสนิคา้
ดงักลา่ว อีกทัง้ บริษัทมีการประชุมรายเดือนเพื่อตรวจสอบผลการผลิตที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของปรมิาณ
การผลิตในแต่ละงาน เพื่อปรบัปรุงการสั่งผลิตส าหรบังานชิน้ถดัไป นอกจากนี ้ผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปที่จดัพิมพ์
แลว้เสรจ็ จะถกูจดัสง่ใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยรถขนสง่ควบคมุอณุหภมูิ เพื่อไมใ่หฉ้ลากฟิลม์เกิดการหดตวั เพื่อกนัการปนเป้ือนจาก
มลภาวะภายนอก และเพื่อลดความเสยีหายของสนิคา้ที่จะเกิดขึน้ในขณะขนสง่  
 แมว้า่ บรษัิทจะมีมาตรการในการบรหิารสนิคา้คงคลงัอยา่งเขม้งวดแลว้ แตว่ตัถดุิบและสนิคา้ส าเรจ็รูปของบรษัิท
อาจมีการเสียหายหรือเสื่อมสภาพจากหลายๆ ปัจจยั ซึ่งบริษัทมีมาตรการในการจดัการสินคา้ที่มีความเสื่อมสภาพและ
เสียหาย โดยในสว่นของฟิลม์ที่เสียอนัเนื่องมากจากจากกระบวนการผลติหรือจากการท่ีลกูคา้มีการเปลี่ยนแปลงแบบหรอื
จากการผลติเกินนัน้ บรษัิทมีมาตรการในการจดัการโดยการน าชิน้ฟิลม์ไปวางในจดุรอขายเศษซากที่แดดสอ่งถึงเพื่อท าให้
ฟิลม์มีการเสียสภาพมากขึน้จนไม่สามารถน าไปใช้ไดแ้ละเพื่อป้องกันไม่ให้น าฟิลม์ดังกล่าวไปใช้ในการที่ไม่ถูกต้อง 
หลงัจากนัน้บรษัิทจะติดตอ่ใหผู้ร้บัซือ้เศษฟิลม์มารบัซือ้ไป โดยจะมีการด าเนินการในทกุเดือน  

ทัง้นี ้ในช่วงปี 2561 – 2563 บริษัทมีการตัง้ ค่าเผ่ือการเสื่อมสภาพของวตัถุดิบ (Provision) คิดเป็นรอ้ย 0.45 
รอ้ยละ 0.33 และรอ้ยละ 1.37 ของปริมาณวตัถดุิบคงเหลือทัง้หมด และค่าเผ่ือการเสื่อมสภาพของสินคา้ส าเร็จรูปคิดเป็น
รอ้ยละ 17.56 รอ้ยละ 31.32 และ รอ้ยละ 24.12  ของปรมิาณสนิคา้ส าเรจ็รูปคงเหลอืทัง้หมด  

 

3.1.4 ควำมเสี่ยงจำกมำตรกำรภำครัฐเกี่ยวกับฉลำกฟิลม์พลำสติก 

 จากการที่ทุกภาคส่วนทัง้ภาครฐับาลและเอกชน ไดต้ระหนกัถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและปัญหาจากขยะ
พลาสติก ดังนัน้ รฐับาลโดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ไดอ้อกแผนยุทธศาสตรใ์นการจัดการขยะ
พลาสติก ปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2573 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ เพื่อใชเ้ป็นกรอบ
นโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ โดยตัง้เป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติกบาง
ประเภทภายในปี 2562 และใชว้สัดทุดแทนที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  
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 แผนยทุธศาตรด์งักลา่ว อาจสง่ผลใหค้วามตอ้งการในพลาสติกบรรจุภณัฑล์ดลง และสง่ผลกระทบโดยตรงต่อ
ลูกคา้ของบริษัท เนื่องดว้ยกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษัท ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและ
เครื่องดื่ม ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส และเครื่องส าอางและผลิตภณัฑเ์สริมความงาม มีการออกผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภัณฑท์ี่
ผลิตจากพลาสติกในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง และอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงการด าเนินธุรกิจ และผล
ประกอบการของบริษัทได ้ซึ่งบริษัทโดยส่วนงาน New Product Development ไดร้่วมมือและประสานงานกบับริษัทซพั
พลายเออรใ์นการน าวตัถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม มาจัดท าเป็นผลิตภณัฑต์วัอย่างและน าเสนอผลิตภณัฑด์งักลา่ว
ใหก้บัลกูคา้   เช่น ฉลากฟิลม์หดรดัรูปประเภท rPET ซึ่งมีสว่นผสมที่มาจากวตัถดุิบ recycle และฟิลม์หดรดัรูปประเภท 
PLA ซึง่สามารถยอ่ยสลายได ้รวมถึงหมกึพิมพท์ี่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

3.1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรทั้งรำยเดิมและรำยใหม่ 
 บรษัิทประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยฉลากฟิลม์หดรดัรูป ซึง่อยูใ่นอตุสาหกรรมที่มีแนวโนม้และศกัยภาพในการ
เติบโตสงู ในขณะที่ธุรกิจดงักล่าวมีการลงทุนเริ่มตน้ไม่สงูนกั ประกอบกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรขัน้พื ้นฐานที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน จึงอาจดึงดูดให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ่มขึน้ ไม่ว่าจะเป็น
ผูป้ระกอบการทัง้ในและตา่งประเทศ หรอืในกรณีที่ผูป้ระกอบการรายเดิมในอตุสาหกรรมอาจใชว้ิธีการตดัราคาผลิตภณัฑ์
เพื่อแยง่ลกูคา้ของบรษัิทได ้ 
 อย่างไรก็ดี บริษัทไดต้ระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดีซึ่งปัจจัยดงักล่าวอาจท าให้ส่วนแบ่ง
การตลาดของบริษัทลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทได ้อย่างไรก็ดี บริษัทไดห้าแนวทาง
ป้องกนัโดยการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกับคู่คา้และใสใ่จในคณุภาพการผลิตของบริษัท และราคาของผลิตภณัฑใ์หอ้ยู่ใน
ระดบัราคาที่สามารถแขง่ขนัไดม้าโดยตลอด ประกอบกบัลกูคา้สว่นใหญ่ของบรษัิทเป็นลกูคา้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึง่
ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพและการใหบ้ริการของผูผ้ลิตจึงไม่นิยมที่จะเปลี่ยนผูผ้ลิตบ่อย  เพราะอาจท าใหค้ณุภาพและ
รูปลกัษณฉ์ลากของผลิตภณัฑ ์อาทิ เช่น สี ฟิลม์ เป็นตน้ เกิดความแตกต่างจากเดิมและท าใหเ้กิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์
ของผลติภณัฑไ์ด ้สง่ผลใหม้ีการท าธุรกิจรว่มกนัอยา่งตอ่เนื่องยาวนาน อีกทัง้ ผูบ้รหิารของบรษัิทมีประสบการณแ์ละความ
ช านาญในธุรกิจ และยังมีวิสยัทัศนท์ี่ดี โดยมุ่งเนน้การคน้ควา้และพัฒนาคุณภาพการผลิตของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหส้ามารถปรบัตัวตามความก้าวหนา้ของเทคโนโลยี การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริโภค และช่วย
สรา้งสรรคแ์ละสรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผลติภณัฑข์องคูค่า้ จึงท าใหบ้รษัิทไดร้บัความไวว้างใจจากทางลกูคา้เป็นอยา่งดี  
 นอกจากนี ้โดยปกติของการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี ้ ผู้ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี ้จะต้องมีความ
เช่ียวชาญและเขา้ใจในผลติภณัฑใ์นระดบัสงู มีฐานลกูคา้เพื่อใหเ้กิดการผลติในสดัสว่นมากเพื่อก่อใหเ้กิดการประหยดัต่อ
ขนาด (Economy of scale) รวมถึงตอ้งมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อน าเสนอความ
แตกต่างในสินคา้และบริการได ้และจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือและไดร้บัการยอมรบัจากคู่คา้ก่อนร่วมท าธุรกิจ เนื่องจาก
ฉลากฟิลม์หดรดัรูปถือเป็นส่วนส าคญัของบรรจุภณัฑซ์ึ่งแสดงเอกลกัษณ์ที่จะดึงดดูผูบ้ริโภคใหส้นใจผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ซึ่ง
ดว้ยเหตดุงักลา่วจึงอาจลดความเสีย่งและผลกระทบจากการเขา้มาแขง่ขนัของผูป้ระกอบการรายใหมไ่ด้ 
 
3.1.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวของลูกค้ำรำยใหญ่  

 ในปี 2561-2563  บริษัทมีรายไดจ้ากการขายฉลากฟิลม์หดรดัรูปและแมพ่ิมพ ์จากการสั่งซือ้ของลกูคา้รายใหญ่ 
10  รายแรก เป็นมลูค่ารวมเท่ากบั 197.59 ลา้นบาท 296.37 ลา้นบาท และ 351.56  ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่น 
รอ้ยละ 46.02  รอ้ยละ 50.65 และรอ้ยละ 51.91 ของรายไดร้วมจากการขายฉลากฟิลม์หดรดัรูปและแม่พิมพ ์ตามล าดบั 
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โดยบริษัทไม่มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใดรายหนึ่งที่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของรายไดร้วมจากการขายฉลากฟิลม์หดรดัรูปและ
แมพ่ิมพ ์  
 บริษัทมีความเสี่ยงหากสญูเสียรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่ดงักลา่วและไมส่ามารถหาลกูคา้รายอื่นทดแทนไดห้รอื
ในกรณีลกูคา้รายใหญ่ดงักลา่วจะหนัไปสั่งผลติจากผูผ้ลติรายอื่น รวมทัง้วงจรชีวิตของสนิคา้ในแตล่ะรูปแบบมีอายุไม่นาน
นกั อนัเนื่องมาจากกระแสนิยมของผูบ้ริโภค ส่งผลใหม้ีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบฉลากฟิลม์เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บั
สินคา้ของลกูคา้ ดงันัน้ หากลกูคา้รายใหญ่ดงักล่าวขายสินคา้ในแต่ละล็อตไดล้ดลง อาจเป็นผลใหบ้ริษัทไดร้บัค าสั่งซือ้
ฉลากฟิลม์จากลูกคา้รายใหญ่ลดลงตามไปดว้ย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั  
 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกลยทุธก์ารแข่งขนัในการรกัษาฐานลกูคา้เดิม รวมถึงสรา้งฐานลกูคา้ใหม ่โดยบริษัทเป็น
ผูผ้ลติผลติภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปครบวงจร ใหบ้รกิารครอบคลมุตัง้แตก่ารใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบับรรจภุณัฑ ์การเลอืกใช้
บรรจุภณัฑใ์หเ้หมาะกับผลิตภณัฑ ์การเลือกรูปทรงของบรรจุภณัฑ ์และการออกแบบฉลาก ตลอดจนการใหบ้ริการให้
ค าปรึกษาเก่ียวกับเทคนิคการหดตวัของฉลากฟิลม์ รวมถึงรบัออกแบบและผลิตแม่พิมพ ์(Printing Cylinder) เพื่อให้
สามารถผลิตฉลากฟิลม์ได้ในรูปแบบที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้ และสามารถสรา้งความโดดเด่นของ
ผลิตภณัฑเ์พื่อสามารถเพิ่มมลูค่าใหก้บัผลิตภณัฑข์องลกูคา้ได ้ นอกจากนี ้บริษัท (1) มีระบบการพิมพท์ัง้ระบบกราเวียร์
และระบบดิจิตอล พรอ้มดว้ยเครือ่งมือและเครือ่งจกัรที่มีประสทิธิภาพ ท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทัง้
ในดา้นปริมาณและความรวดเร็วในการผลิต (2) มีก าลงัผลิตในระดบัที่เพียงพอท าใหส้ามารถที่รองรบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ (3) มีการบรหิารจดัการสนิคา้คงคลงัที่มีประสทิธิภาพ  และ(4) มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้มาโดยตลอด โดยจดัให้
มีพนกังานขายในการดแูลลกูคา้อยา่งใกลชิ้ด ท าใหล้กูคา้รายใหญ่ของบรษัิทสว่นมากมีการสั่งซือ้ผลติภณัฑก์บับรษัิทอยา่ง
ตอ่เนื่องเป็นระยะเวลา มากกวา่ 5 ปี   
 

3.1.7 ควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  

 การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ไดส้ง่ผลกระทบตอ่สงัคมและเศรษฐกิจในวงกวา้ง และสง่ผลกระทบต่อทกุ
ธุรกิจและอตุสาหกรรม ท าใหผู้ป้ระกอบการในธุรกิจตอ้งมีการปรบัตวัใหท้นัตอ่เทคโนโลยีและความเปลีย่นแปลงพฤติกรรม
ของผูบ้รโิภค อยา่งไรก็ดี บรษัิทไมไ่ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่วในระดบัท่ีมีนยัส  าคญั โดยบรษัิทยงัคงด าเนินการ
ผลิตไดต้ามปกติโดยไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ ที่มีนยัส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ เนื่องจาก สดัส่วนรายไดก้ว่ารอ้ยละ 80 เป็น
รายไดจ้ากกลุม่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นปัจจยัพืน้ฐานและยงัเป็นที่ตอ้งการของตลาดในช่วงการแพรร่ะบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ประกอบกบัดว้ยคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละศกัยภาพของบรษัิทที่สามารถด าเนินการผลติสนิคา้
ไดต้ามปริมาณและระยะเวลาที่ลูกคา้ตอ้งการท าใหบ้ริษัทไดร้บัค าสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้จากลกูคา้รายเดิมพรอ้มกบัมีลกูคา้ราย
ใหมเ่พิ่มขึน้โดยสามารถพิจารณาไดจ้ากผลประกอบการของบรษัิททัง้ในสว่นของรายไดแ้ละก าไรสทุธิที่เติบโตขึน้เมื่อเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
 ทัง้นี ้ในกรณีที่การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 มีระยะเวลาการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานาน บริษัทได้
ตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่วที่อาจกระทบผลการด าเนินงาน บรษัิทมีมาตรการและนโยบายที่ส  าคญัในการปอ้งกนัความ
เสี่ยงจากการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ไดแ้ก่ การด าเนินการดา้นความปลอดภยัในพืน้ที่ปฏิบตัิงาน อาทิ การพ่นฆ่า
เชือ้ในพืน้ที่ส  านกังาน คลงัสินคา้ และไลนก์ารผลิต การตรวจคดักรองพนกังาน การสวมหนา้กากอนามยัและท าความ
สะอาดมือก่อนเขา้มาปฏิบตัิงานและขณะปฏิบตัิงาน การหา้มพนกังานเดินทางไปพืน้ท่ีเสีย่งตามค าสั่ง/ประกาศของรฐับาล 
ผูว้่าราชการจังหวดัและเจา้พนกังานควบคุมโรคติดต่อหรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง  และการเวน้ระยะห่างในพืน้ที่
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ท างาน (Social distance) นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายการควบคมุและส ารองปริมาณวตัถดุิบเพิ่มเป็น 2 เท่า และส ารอง
ใหเ้พียงต่อการผลิตสินคา้ไม่นอ้ยกว่า 4 เดือน เพื่อใหส้ามารถมีวตัถดุิบใหเ้พียงพอในการผลิต รวมถึงมีการติดต่อสื่อสาร
และหารอืกบัซพัพลายเออรแ์ละลกูคา้อยา่งใกลชิ้ด เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว 
 

3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงนิ 

3.2.1 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ  

 บรษัิทซือ้วตัถดุิบและเครือ่งจกัรบางสว่นส าหรบัการผลติจากตา่งประเทศ โดยในปี 2561-2563 บรษัิทมีการสั่งซือ้
วตัถดุิบ ที่จะตอ้งช าระเป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 53.70 รอ้ยละ 56.46 และรอ้ยละ 59.14 ของมลูค่า
การสั่งซือ้วตัถดุิบรวม ตามล าดบั  ในขณะที่รายไดจ้ากการขายสินคา้ทัง้หมดเป็นสกุลเงินบาท ดงันัน้ หากมีความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่น อาจสง่ผลกระทบตอ่ตน้ทนุสนิคา้และอาจสง่ผลตอ่การด าเนินงานของบรษัิทได ้  
 ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายเพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ดงักลา่ว โดย  1) การท าสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศ
ลว่งหนา้ ( Forward Contract) กบัสถาบนัการเงิน ของทกุการสั่งซือ้วตัถดุิบทัง้จ านวน เพื่อปอ้งกนัความเสีย่งดงักลา่ว และ 
2) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และติดตามขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับแนวโนม้
เศรษฐกิจโลกอย่างใกลชิ้ดควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารของภาวะอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งในและ
ตา่งประเทศเพื่อบรหิารตน้ทนุการผลติใหม้ีประสทิธิภาพ  
 ทัง้นี ้ในปี 2561- 2563 บริษัทมีก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน (0.36) บาท จ านวน (2.60) ลา้น
บาท และจ านวน  (1.05) ลา้นบาท ตามล าดบั 
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4.       การวิจัยและพัฒนา 
 

การวิจัยและพฒันาถือเป็นหวัใจสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงใหค้วามสาํคญัในการวิจยัและ

พฒันาใหม้ีประสทิธิภาพ โดยบริษัทมีการพฒันากระบวนการผลิตและสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ตามความตอ้งการของลกูคา้ 

บริษัทมีฝ่ายงานงานวิจยัเละพฒันาผลิตภณัฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูป ฃึ�งจะเนน้การพตันาผลิตภณัฑใ์หม้ีรูปแบบ ดีไซน ์ที�จะ

สามารถสื�อสารการตลาดโดยการสรา้งอตัลกัษณแ์ละมูลค่าเพิ�มใหแ้ก่แบรนดข์องลกูคา้ รวมถึงเพิ�มศกัยภาพการแข่งขนั

ของบรษัิท นอกจากนี �  ฝ่ายงานการผลติของบรษัิทยงัมีการติดตามความเคลื�อนไหวและแนวโนม้การพตันาผลติภณัฑข์อง

ลกูคา้อยา่งตอ่เนื�อง   

 

การวิจยัและพฒันาที�สาํคญัของบรษัิท สามารถสรุปไดด้งันี �   

1. การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ ์

บริษัทมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑร์่วมกับลูกคา้อย่างต่อเนื�อง โดยในปี  2563 บริษัทออกแบบ 1) 

รูปแบบ Artwork งานพิมพก์ราเวียร ์1,121 รูปแบบ และ 2) รูปแบบ Artwork งานพิมพด์ิจิตอลจาํนวน 1,267 รูปแบบ  โดย

มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบฟิล์มหดรัดรูปที�มีคุณภาพ และดีไซน์ใหม่ๆ เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

หลากหลาย อาทิ ฉลากฟิลม์ที�สามารถเปลี�ยนสีไดเ้มื�อมีการเปลี�ยนแปลงของอณุหภูมิ ฉลากฟิลม์ที�มีการพิมพ ์running 

number อยู่ดา้นหลงัฉลากสาํหรบักิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของลกูคา้ ฉลากฟิลม์ที�มีการพิมพ ์2 ดา้น (Sandwich 

Printing)) เป็นตน้ ทั�งนี � เนื�องจากบริษัทใหบ้ริการครอบคลมุตั�งแต่การใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบับรรจุภณัฑ ์การเลือกใชบ้รรจุ

ภณัฑใ์หเ้หมาะกบัผลิตภณัฑ ์การเลือกรูปทรงของบรรจภุณัฑ ์และการออกแบบฉลาก เพื�อใหฉ้ลากฟิลม์มีการหดตวัแนบ

สนิทบรรจุภณัฑแ์ละมีความสวยงาม ตลอดจนการใหบ้ริการใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัเทคนิคการหดตวัของฉลากฟิลม์ เพื�อให้

กราฟฟิกเขา้กบัรูปรา่งของบรรจภุณัฑ ์เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้มากที�สดุ ทาํใหบ้ริษัทสามารถพฒันา

ผลติภณัฑแ์บบใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง    

 

ภาพตวัอยา่งการพัฒนาผลิตภณัฑ ์
 

ฉลากฟิล์มที�มีการพิมพ์ 2 ด้าน 
 

ฉลากสีเงนิที�ใช้เทคนิคการพิมพ์ชนิด
พิเศษ Electroink Silver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฉลากฟิล์มที�สามารถเปลี�ยนสีได้ 
เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงของอุณหภูม ิ
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ฉลากสําหรับกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

 
 
 
 

 
2. การพัฒนาแม่พิมพ ์(Printing Cylinder) 

ในการบวนการผลิต แม่พิมพถื์อเป็นหวัใจสาํคญัในการสรา้งสรรครู์ปแบบ ลวดลายบนผลิตภณัฑ ์ ดงันั�น บริษัท

จึงไดม้ีการพฒันาทางดา้นแมพ่ิมพ ์ดงันี � 

2.1 การพฒันาชุดเจาะใหส้ามารถทาํไดล้ะเอียดมากขึ �น ลายเสน้มีความคมชดัขึ �น / เทคโนโลยีที�สามารถปรบั

ระดบัความลึกของแม่พิมพเ์พื�อใหเ้หมาะสมกบัความเขม้ของสีบนฉลากฟิลม์ / ผลิตแม่พิมพท์ี�มีคณุภาพสงูและมีความ

คงทน สามารถใชผ้ลติไดม้ากขึ �น ซึ�งสามารถช่วยลดตน้ทนุในการผลติ) 

2.2 บริษัทมีแผนที�จะเพิ�มเครื�องจักรในการออกแบบแม่พิมพแ์บบหวัเจาะพิเศษ (Extreme) เพิ�มเติม เพื�อเพิ�ม

ประสทิธิภาพและความรวดเรว็ในการทาํงาน และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายมากขึ �น 

 

ภาพตวัอยา่งแม่พิมพ ์
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3. การพัฒนาด้านกระบวนการผลิต 

บรษัิทยงัใหค้วามสาํคญักบักระบวนการผลติ โดยมีการพฒันาดา้นกระบวนการผลติดงันี � 

3.1 บริษัทมีการเพิ�มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างสมํ�าเสมอ โดยบริษัทไดป้รบัปรุงเครื�องทากาว 

(Glue sealing machine) ใหม้ีระบบการตดัต่อมว้นอตัโนมตัิ ซึ�งจะช่วยลดระยะเวลาการพกัเครื�องเพื�อตดัต่อมว้น (non-

stop) และช่วยเพิ�มประสทิธิภาพในการผลติและลดตน้ทนุการผลติได ้

3.2 บริษัทมีการลงทนุในเครื�องจกัรผสมสี (Ink dispenser) เพื�อช่วยในการผสมสีแทนการใชแ้รงงานคน ทาํให้

การผสมสีมีความแม่นยาํมากขึ �น ช่วยควบคุมคุณภาพการผลิตและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ีขึ �น รวมถึง

เครื�อง color track module ที�สามารถปรบัความละเอียดของสีในขั�นสงู (ปรบัสตูรผสมหมึกใหม้ีความแม่นยาํของสีในขั�น

สงู) และเครื�อง Fade O meter เพื�อใชใ้นการตรวจสอบความคงทนตอ่แสงของหมกึที�พิมพ ์  

3.3. บรษัิทมีการลงทนุในกลอ้งเพื�อตรวจจบัสนิคา้ดอ้ยคณุภาพ (Full Web Inspection) จากการผลติ เป็นระบบ

การทาํงานแบบอตัโนมตัิ ซึ�งจะช่วยยกระดบัการตรวจสอบคณุภาพของสนิคา้ก่อนนาํสง่ใหก้บัลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

มากขึ �น 

ภาพตวัอยา่งเครื�องจักร 
 

 เครื�องทากาว 

 
 
 
 
 
 

เครื�องผสมสี 

 
 
 
 
 
 
 
 

เครื�อง color track module 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื�อง Fade O meter 
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4. การพัฒนาวัตถุดิบ  

วตัถดุิบในการผลติถือเป็นหวัใจสาํคญัในการผลติสนิคา้ ดงันั�น บรษัิทจึงมุง่เนน้และใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา

คณุภาพวตัถดุิบ เพื�อใหส้ามารถสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑท์ี�สวยงามและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างดีที�สดุ ยิ�งไป

กว่านั�น ฝ่ายวิจัยและพัฒนายังเตรียมความพร้อมสาํหรับการการพัฒนาวัตถุดิบให้สามารถรองรับแนวโน้มการ

เปลี�ยนแปลงการใชบ้รรจภุณัฑพ์ลาสติก ใหส้อดคลอ้งกบักระแสการอนรุกัษ์สิ�งแวดลอ้ม นอกเหนือจากนั�น บรษัิทยงัมุง่เนน้

พฒันาวตัถดุิบโดยคาํนึงถึงแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงการใชบ้รรุภณัฑพ์ลาสติกที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม  เช่น ฉลากฟิลม์

หดรดัรูปประเภท rPET ซึ�งมีส่วนผสมที�มาจากวตัถุดิบ recycle และฟิลม์หดรดัรูปประเภท PLA (ซึ�งเป็นฟิลม์ประเภท 

Organics Biodegradable) ซึ�งสามารถยอ่ยสลายได ้โดยจลุนิทรยีใ์นสิ�งแวดลอ้มเมื�ออยูใ่นสภาวะที�เหมาะสม รวมถึงหมกึ

พิมพท์ี�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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5. ทรัพยส์ินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

5.1  รายละเอียดทรัพยส์ินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ วันที� 31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีสินทรัพย์สุทธิที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ เท่ากับ 223.43 ลา้นบาท โดยมี

รายละเอียดสนิทรพัยด์งันี �   

รายการ กรรมสิทธิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ  

ณ  31  ธ.ค. 2563 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที�ดนิ  บรษิัท 71.84 ตดิภาระคํ�าประกนัสินเชื�อกบัสถาบนัการเงิน

วงเงิน 5 ลา้นบาท  

2. อาคารเช่าและส่วน

ปรบัปรุง  

บรษิัท 12.66 

 

ไม่มีภาระผกูพนั 

3. เครื�องจกัร บรษิัท 113.79 

 

เครื�องจกัรมลูคา่ทนุก่อนหกัคา่เสื�อมราคา 

155.97 ลา้นบาท    

ตดิภาระคํ�าประกนัสินเชื�อกบัสถาบนัการเงิน 

4. เครื�องมือและอปุกรณ ์ บรษิัท 18.17 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. เครื�องใชส้าํนกังาน/1 บรษิัท 1.76 ไม่มีภาระผกูพนั 

6. ยานพาหนะ /2 บรษิัท 3.09 ไม่มีภาระผกูพนั 

7. เครื�องตกแตง่สาํนกังาน

และคอมพิวเตอร ์

บรษิัท 1.71  ไม่มีภาระผกูพนั 

8. ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั บรษิัท 0.15 ไม่มีภาระผกูพนั 

9. สินทรพัยร์ะหว่างทาง /3 บรษิัท 0.26 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 223.43  

หมายเหต ุ  /1 เครื�องใชส้าํนกังานตามสญัญาเช่าซื �อจาํนวน 1 รายการถกูบนัทกึสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้จาํนวน 0.41 ลา้นบาท 

  /2 ยานพาหนะ ทั�งหมด 23 คนั แบ่งเป็นรถที�เป็นของบริษัท  5 คนั และรถตามสญัญาเช่าซื �อ 18 คนั โดยรถตามสญัญาเช่าซื �อถูกบนัทึก

สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้จาํนวน 10.83  ลา้นบาท  
  /3 สนิทรพัยร์ะหว่างทางของบรษัิท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 จาํนวน  0.26 ลา้นบาท เป็นคา่ออกแบบของโรงงานแหง่ที� 2  

5.2    รายละเอียดสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ประกอบด้วย ระบบคอมพิวเตอรแ์ละสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์เช่น 

โปรแกรมที�ใชใ้นการผลติแมพ่ิมพ ์โปรแกรมเกี�ยวกบัระบบการทาํบญัชี เป็นตน้ ณ วนัที�  31 ธันวาคม  2563 สินทรพัยไ์มม่ี

ตวัตนสทุธิที�ใชใ้นการประกอบธุรกิจ เทา่กบั  4.87 ลา้นบาท  
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5.3  สัญญาสาํคัญที�เกี�ยวข้องในการดาํเนินธุรกิจ  

เนื�องจาก ในการจดัทาํงบการเงินประจาํปี สิ �นสดุวนัที�  31  ธนัวาคม  2563 บรษัิทไดน้าํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�อง สญัญาเช่า ซึ�งมีผลบงัคบัใชว้นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตั ิโดย

มาตรฐานฉบบันี�ไดก้าํหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูคา่ การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู

ของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี�สนิสาํหรบัสญัญาเชา่ทกุรายการที�มีระยะเวลาในการ

เช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แตส่นิทรพัยอ์า้งอิงนั�นมีมลูคา่ต ํ�า ดงันั�น การดาํเนินการดงักลา่วทาํใหบ้รษัิทมีการ

ปรบัปรุงรายการบญัชี ที�สาํคญั ณ สิ �นปี 2562 เป็นดงันี� 

 ผลกระทบจากมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัที� 16 

(พนับาท) 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ    
สนิทรพัยห์มนุเวียน    
 สว่นปรบัปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ ์  (12,046)  
 สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้  83,386  
 สว่นของหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ถึงกาํหนด 

    ชาํระภายในหนึ�งปี  

 

8,278 

 

 หนี�สนิตามสญัญาเช่า  63,062  

ทั�งนี � ณ วนัที�  31 ธนัวาคม  2563 บรษัิทมีสญัญาที�สาํคญัที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจดงันี �   

5.3.1  สัญญาขอเช่าพื�นที�   

บรษัิทมีการทาํสญัญาเช่าใชพ้ื �นที�อาคารโรงงานพรอ้มสาํนกังานจากบรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีสาระสาํคญัดงันี � 

คูส่ญัญา : ฝ่ายที� 1 : บรษัิท ศรรุีง่เรอืงพลาสติก จาํกดั “ผูใ้หเ้ช่า”  

ฝ่ายที� 2 : บรษัิท ชริ �งเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หรอื “ผูเ้ช่า” 

ชื�อสญัญา : สญัญาเช่าที�ดินและอาคาร 

วนัที�ลงนาม : 30 ธนัวาคม 2562 และบนัทกึขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญา ลงวนัที� 20 พฤษภาคม 2563 และ วนัที� 

7 สงิหาคม 2563 

พื �นที�เช่า : 7,932 ตารางเมตร 

คา่เช่าและคา่บรกิาร : คา่เช่าชาํระเป็นรายเดือน ในอตัราเดือนละ 700,000 บาท 

ระยะเวลา : 10 ปี (ตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2572)  

เงื�อนไขที�สาํคญั 

 

: - ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหเ้ช่า และผูเ้ช่าตกลงเช่าพื �นที�อาคารโรงงานพรอ้มสาํนกังาน เพื�อ

ประกอบกิจการตามวตัถปุระสงคข์องผูเ้ช่า  

- ผูเ้ช่าตอ้งบาํรุงรกัษาทรพัยส์ินที�เช่าตามที�ระบุในสญัญาใหอ้ยู่ในสภาพดี ตลอด

ระยะเวลาการเช่าดว้ยค่าใชจ้่ายของผูเ้ช่าเอง กรณีผูเ้ช่าประสงคด์ดัเปลงต่อเติม

ทรพัยส์ินที�เช่า ผูใ้หเ้ช่ายินยอมใหผู้เ้ช่าดดัเปลงต่อเติมทรพัยส์ินที�เช่าได ้เละไม่ว่า

กรณีใดก็ตามบรรดาทรัพย์สินที�ผู้เช่านาํมาดัดแปลง ต่อเติม ติดตรึงตราไว้กับ

ทรพัยส์ินที�เช่าใหต้กเป็นของผูใ้หเ้ช่าทนัที โดยผูเ้ช่าไม่มีสิทธิเรียกรอ้งเงินใดๆ จาก

ผูใ้หเ้ช่า    
- ผูเ้ช่าจะตอ้งดแูลรกัษาทรพัยส์ินที�เช่าเสมือนทรพัยส์ินของตนเอง หากทรพัยส์ินที�ให้

เช่าไดร้บัความเสยีหาย ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ อนัเนื�องมาจากการกระทาํหรอืงดเวน้การ

กระทาํของผูเ้ช่า ลกูจา้ง ตวัเทน บริวาร หรือผูท้ี�เขา้มาติดต่อกบัผูเ้ช่า ผูเ้ช่ายินยอม

รบัผิดชอบชดใชค้า่เสยีหายที�เกิดขึ �นใหเ้ก่ผูใ้หเ้ช่าจนครบถว้น 
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- ผูใ้หเ้ช่าตอ้งเป็นผูเ้สียภาษีโรงเรือนเละที�ดิน ภาษีบาํรุงทอ้งถิ�น อากร ค่าธรรมเนียม 

หรอืเงินอื�นที�ใดที�รฐับาลหรอืองคก์รของรฐั หรอืองคก์รทอ้งถิ�นใดเรยีกเก็บเอง ตลอด

ระยะเวลาการเช่าตามสญัญานี � 

- หากผูเ้ช่าประพฤติผิดสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ�ง และผูใ้หเ้ช่าไดม้ีหนงัสือบอกกลา่วใหผู้้

เช่าปฏิบตัิตามสญัญาภายในเวลาอนัสมควรแลว้ แตผู่เ้ช่าเพิกเฉยหรอืไมป่ฏิบตัิตาม

หรือปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วน ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกร้อง

คา่เสยีหายจากผูเ้ช่าได ้ 

- หากสญัญาเช่าระงบัลงไมว่า่ดว้ยเหตใุดก็ตาม ผูเ้ชา่จะตอ้งยา้ยบคุคลและทรพัยส์ิน

ออกจากทรพัยท์ี�เช่า และส่งคืนทรพัยท์ี�เช่าใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าในสภาพเรียบรอ้ยภายใน

เวลา 90 วันนับจากสญัญาระงับลง หากผูเ้ช่าไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาที�

กาํหนด ผูเ้ช่ายินยอมใหผู้ใ้หเ้ช่าทรงสทิธิเขา้ครอบครองสถานที�เช่าไดท้นัท ี

- ก่อนสญัญาเช่านี � จะสิ �นสดุลงภายในปีที� 9 หากผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าที�ดินและอาคาร

พรอ้มพื �นที�รอบขา้งอาคารต่อไป ผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือใหผู้ใ้หเ้ช่า

ทราบ โดยผูใ้หเ้ช่าจะพิจารณาอายสุญัญาเช่าตอ่ไปอีกคราวละ 10 ปี โดยคู่สญัญา

จะพิจารณาอตัราค่าเช่าและเงื�อนไขการเช่าโดยคาํนงึถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ ราคา

ค่าเช่าในตลาดของช่วงเวลาที�ตอ่สญัญา การเปลี�ยนแปลงของคา่เงินและเหตปัุจจยั

อื�นประกอบการพิจารณา 

- ตลอดอายุการเช่าตามสญัญา ผูใ้หเ้ช่าตกลงว่าในกรณีที�ผูใ้หเ้ช่าประสงคจ์ะขาย

ทรัพย์สินที�เช่า ผู้ให้เช่าตกลงที�จะขายทรพัยส์ินที�เช่าให้แก่ผู้เช่าแต่เพียงผูเ้ดียว

เทา่นั�น และจะไมข่ายทรพัยส์นิที�เช่าใหแ้ก่บคุคลอื�นใด ไมว่า่กรณีใดๆ  

 
5.3.2  สัญญาขอเช่าพื�นที�  

บรษัิทมีการทาํสญัญาเช่าใชพ้ื �นที�คลงัสนิคา้ (บางสว่น) จากบรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีสาระสาํคญัดงันี �  

คูส่ญัญา : ฝ่ายที� 1 : บริษัท ทีพีเอฟ ก่อสรา้งและคลงัสินคา้ จาํกัด (เดิมชื�อ บริษัท ไทยโพลีฟิลม์ 

จาํกดั) “ผูใ้หเ้ช่า”  

ฝ่ายที� 2 : บรษัิท ชริ �งเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หรอื “ผูเ้ช่า” 

ชื�อสญัญา : สญัญาเช่าพื �นที�คลงัสนิคา้ (บางสว่น) 

วนัที�ลงนาม : 1 มกราคม 2562 และบนัทกึขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญา ลงวนัที� 20 พฤษภาคม 2563 

พื �นที�เช่า : 1,692 ตารางเมตร 

คา่เช่าและคา่บรกิาร : ค่าเช่าชาํระเป็นรายเดือน ในอตัราเดือนละ 169,200 บาท ผูเ้ช่าจะปรบัค่าเช่าเพิ�มขึ �นใน

อตัรารอ้ยละ 10 ต่อปี ของค่าเช่าเดิม ทั�งนี �ผูเ้ช่าขอพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจ และผล

ประกอบการโดยรวมของผูเ้ช่าเป็นหลกั เเละ/หรอืตามคูส่ญัญาจะไดต้กลงรว่มกนั 

ระยะเวลา : 3 ปี (ตั�งแตว่นัที� 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2564)  

 

 

 



 
บริษัท ชริ�งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
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5.3.3  สัญญาขอเช่าพื�นที� 

 บรษัิทมีการทาํสญัญาเช่าใชพ้ื �นที�คลงัสนิคา้ (บางสว่น) จากบรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีสาระสาํคญัดงันี �  

คูส่ญัญา : ฝ่ายที� 1 : บริษัท ทีพีเอฟ ก่อสรา้งและคลงัสินคา้ จาํกัด (เดิมชื�อ บริษัท ไทยโพลีฟิลม์ 

จาํกดั) “ผูใ้หเ้ช่า” 

ฝ่ายที� 2 : บรษัิท ชริ �งเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หรอื “ผูเ้ช่า” 

ชื�อสญัญา : สญัญาเช่าพื �นที�คลงัสนิคา้ (บางสว่น) 

วนัที�ลงนาม : 1 กนัยายน 2562 และบนัทกึขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญา ลงวนัที� 20 พฤษภาคม 2563 

พื �นที�เช่า : 1,476 ตารางเมตร 

คา่เช่าและคา่บรกิาร : ค่าเช่าชาํระเป็นรายเดือน ในอตัราเดือนละ 147,600 บาท เช่าจะปรบัค่าเช่าเพิ�มขึ �นใน

อตัรารอ้ยละ 10 ต่อปี ของค่าเช่าเดิม ทั�งนี �ผูเ้ช่าขอพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจเละผล

ประกอบการโดยรวมของผูเ้ช่าเป็นหลกั เเละ/หรอืตามคูส่ญัญาจะไดต้กลงรว่มกนั 

ระยะเวลา : 3 ปี (ตั�งแตว่นัที� 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัที� 31 สงิหาคม 2565)  

5.3.4  รูปแบบการสั�งซื�อวัตถุดิบ 

 โดยปกติในการสั�งซื �อวตัถดุิบที�ใชใ้นการผลติ บรษัิทจะสั�งซื �อโดยการเปิดใบสั�งซื �อ (Purchasing Order : PO) แจง้

ไปยงัผูข้ายเพื�อขอซื �อวตัถดุิบ ซึ�งมี 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

- การสั�งซื �อวตัถดุิบแบบรายครั�ง เป็นการเปิดใบสั�งซื �อโดยทั�วไป สาํหรบัการสั�งซื �อในปรมิาณไมม่าก ซึ�งจะกาํหนด

เงื�อนไขในการสั�งซื �อแบบต่อครั�ง โดยในใบสั�งซื �อจะมีการระบุรายละเอียดและเงื�อนไขต่างๆ เช่น รายละเอียดวตัถุดิบที�

ตอ้งการสั�งซื �อ ปรมิาณการสั�งซื �อ จาํนวนเงิน และรายละเอียดการชาํระเงิน เป็นตน้ 

- การสั�งซื �อวตัถดุิบแบบกาํหนดราคาลว่งหนา้  สว่นใหญ่จะเป็นการสั�งซื �อในปรมิาณมากกบัผูข้ายตา่งประเทศ  

5.3.5  สัญญาประกันภยั 

ณ  31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีการทาํประกนัภยัในทรพัยส์นิที�ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ดงันี � 

1. ประกนัภยัความเสี�ยงสาํหรบัทรพัยส์นิ – อาคารโรงงานที�เช่ากบับรษัิท ศรรุีง่เรอืงพลาสติก จาํกดั 

 อาคารโรงงานที�เช่า 

บรษัิทประกนั บรษัิท เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

ผูเ้อาประกนั บรษัิท ชริ �งเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทกรมธรรม ์ กรมธรรมป์ระกนัภยัความเสี�ยงภยัสาํหรบัทรพัยส์นิ 

ทรพัยส์นิที�เอาประกนัภยั  เฟอรน์ิเจอร ์รวมส่วนที�ปรบัปรุงต่อเติมอาคาร เครื�องติดตั�งตรึงตรา เครื�องตกแต่ง อุปกรณ ์

และเครื�องใชส้าํนกังานทุกชนิด ฝ้า เพดาน พื �น ระบบเครื�องคอมพิวเตอร ์ เครื�องใชไ้ฟฟ้า

พรอ้มอปุกรณ ์ระบบเครื�องปรบัอากาศ เสาอากาศ ระบบเสาอากาศทีวีจานดาวเทียม ระบบ

อคัคีภยั อุปกรณด์บัเพลิงต่างๆ สายล่อฟ้า ทีวีวงจรเปิด ระบบสญัญาณเตือน ระบบรกัษา

ความปลอดภยั ระบบสื�อสารโทรทศัน ์และระบบอื�นๆ ทุกชนิด และทรพัยส์ินต่างๆ ที�เป็น

ทรพัยส์ินที�เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของผูเ้อาประกันภัย และอื�นๆ รวมทั�งทรพัยส์ิน

ภายนอกอาคาร รวมสว่นที�ปรบัปรุงตอ่หลงัคาโซลา่เซลล ์



 
บริษัท ชริ�งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
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 อาคารโรงงานที�เช่า 

 เครื�องจกัรและอปุกรณต์่างๆ อะไหล ่ชิ �นสว่นอปุกรณเ์ครื�องจกัรในการบาํรุงรกัษาซ่อมแซม 

เครื�องมือเครื�องใชต้า่งๆ ทกุชนิดรวมถึงสต๊อกอะไหลอ่ปุกรณต์า่งๆ ที�ใชใ้นการผลติ และใชใ้น

โรงงาน หมอ้ไอนํ�า รถโฟรค์ลิฟท ์ระบบไฟฟ้า รวมหมอ้แปลงไฟฟ้า เครื�องปั� นไฟฟ้าสาํรอง 

ทรพัยส์ินและเครื�องจักรต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ รวมทั�งทรพัยส์ินภายนอก

อาคาร เครื�องมือหอ้งแลบ็ เครื�องผลติแมพ่ิมพ ์และเครื�องจกัรอื�นๆ ทั�งหมด 

 สต๊อกสินคา้ทุกชนิด วตัถุดิบ เคมีภณัฑ ์สินคา้สาํเร็จรูป สินคา้อยู่ระหว่างการผลิต สินคา้

ตวัอยา่ง และวตัถดุิบของลกูคา้ และสนิคา้ที�ขายใหล้กูคา้เพื�อรอการสง่มอบสต๊อกอื�นๆ ที�เป็น

ของผูเ้อาประกนัภยั วสัดสุิ �นเปลืองต่างๆ และอื�นๆ รวมทั�งทรพัยส์ินที�อยู่ในการครอบครอง

ดูแลหรือรกัษาสินทรพัยโ์ดยผูเ้อาประกนัภยัและภายนอกอาคาร รวมฟิลม์ หมึกพิมพ ์FG, 

WIP พสัดใุนการบรรจุหีบห่อ หรือพิมพต์่างๆ ทรพัยส์ินสต๊อกสินคา้ต่างๆ ทีเกี�ยวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจ 

 แมพ่ิมพ ์หรอื แบบพิมพ ์ทกุชนิด (Mold) 

วงเงินคุม้ครอง 558,901,855 บาท 

ระยะเวลาเอาประกนั 9 พฤศจิกายน 2563  ถึงวนัที� 9 พฤศจิกายน 2564 

 

2. ประกนัภยัความเสี�ยงสาํหรบัทรพัยส์ิน – อาคารโรงงานที�เช่ากบับริษัท ทีพีเอฟ ก่อสรา้งและคลงัสินคา้ จาํกดั (เดิมชื�อ 

บรษัิท ไทยโพลฟิีลม์ จาํกดั) 

 อาคารโรงงานที�เชา่ 

บรษัิทประกนั บรษัิท เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

ผูเ้อาประกนั บรษัิท ชริ �งเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทกรมธรรม ์ กรมธรรมป์ระกนัภยัความเสี�ยงภยัสาํหรบัทรพัยส์นิ 

ทรพัยส์นิที�เอาประกนัภยั  สิ�งปลกูสรา้ง (ไม่รวมฐานราก) รวมสิ�งปรบัปรุงต่อเติมอาคาร ระบบไฟฟ้า หมอ้แปลงไฟฟ้า 

ระบบกลอ้งวงจรปิด ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ ระบบดบัเพลงิอปุกรณป์อ้งกนัอคัคีภยั 

 เฟอรน์ิเจอร ์เครื�องตกแตง่ติดตั�งตรงึตรา เครื�องใชส้าํนกังาน ระบบระบายความรอ้นดว้ย

เครื�องทาํความเย็น ผนงัพิเศษ ระบบ AHU ทอ่นํ�า รบบไฟฟา้ มา่น PVE ฝา้ T-Bar มา่น

เหลอืงกนักระแทก ระบบและเครื�องปรบัอากาศ พดัลมไอนํ�า รถโฟคลฟิท ์ชั�นวางตา่งๆ และ

อื�นๆ ที�อยูภ่ายในอาคาร หมอ้แปลงไฟฟา้ และทรพัยส์นิตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

 แมพ่ิมพ ์แบบฟิลม์ตา่งๆ (Mold) และอปุกรณต์า่งๆ 

 สต๊อก (ฟิลม์) สนิคา้สาํเรจ็รูป รวมถึงสต๊อกสนิคา้ที�อยูใ่นการดแูลรกัษาของผูเ้อาประกนัภยั

ในฐานะผูร้กัษาทรพัย ์

วงเงินคุม้ครอง 256,857,500 บาท 

ระยะเวลาเอาประกนั 22 ตลุาคม 2563 ถึงวนัที� 22 ตลุาคม 2564 



 
บริษัท ชริ�งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
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นอกจากสญัญาประกนัภยัในทรพัยส์นิที�ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจแลว้ บรษัิทมีการทาํประกนัภยักลุม่ใหก้บัพนกังาน

แต่ละหน่วยงาน โดยมีวงเงินคุม้ครองครอบคลุมความสญูเสียอวยัวะ การเสียชีวิต การทุพพลภาพของพนักงาน และ

สาํหรบักรณีประสบอบุตัิเหตตุา่งๆ  

5.4  สัญญาเงนิกู้ยมืกับสถาบันการเงนิ  

ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีวงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเพื�อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ดงันี �   

สถาบันการเงนิ ประเภทสินเชื�อ 
วงเงนิ 

(ล้านบาท) 

ภาระหนี� 

ณ 31/12/2563 

(ล้านบาท) 

หลักประกัน  

สถาบนัการเงิน 

แหง่ที� 1  

วงเงินเบกิเกินบญัชี 10.00 - 1)  เครื�องจกัรจาํนวน 35 เครื�อง กรรมสิทธิ�ของบรษิัท /1 

2)  กรรมการ 1 ทา่น ค ํ�าประกนัวงเงิน /2 

วงเงินกูยื้ม 20.00 20.00 1) เครื�องจกัรจาํนวน 4 เครื�อง กรรมสิทธิ�ของบรษิัท  

2) กรรมการ 2 ทา่น ค ํ�าประกนัวงเงิน 

วงเงินตั�วสญัญาใช้

เงิน 

30.00 - 

 

1)  เครื�องจกัรจาํนวน 35 เครื�อง กรรมสิทธิ�ของบรษิัท /1 

2)  กรรมการ 2 ทา่น ค ํ�าประกนัวงเงิน 

วงเงิน L/C, T/R 80.00 71.04 
 

1)  เครื�องจกัรจาํนวน 35 เครื�อง กรรมสิทธิ�ของบรษิัท /1 

2)  บญัชีเงินฝากประจาํ กรรมสิทธิ�ของบรษิัท 

3)  กรรมการ 1 ทา่นคํ�าประกนัวงเงิน/2 

วงเงินสญัญาซื�อขาย

ล่วงหนา้และอนพุนัธ์ 

 

80.00 71.80 

 

1)  เครื�องจกัรจาํนวน 35 เครื�อง กรรมสิทธิ�ของบรษิัท /1 

2)  บญัชีเงินฝากประจาํ กรรมสิทธิ�ของบรษิัท 

3)  กรรมการ 1 ทา่นคํ�าประกนัวงเงิน /2 

สถาบนัการเงิน 

แหง่ที� 2  

วงเงินเบกิเกินบญัชี 2.00 - ไม่มี  

วงเงิน L/C, T/R 30.00 11.61 

วงเงินสญัญาซื�อขาย

ล่วงหนา้และอนพุนัธ ์

32.00 25.05 

 

หมายเหต ุ  /1 เครื�องจกัรขา้งตน้ เป็นเครื�องจกัรกลุม่เดียวกนัซึ�งใชค้ ํ�าประกนัวงเงินรว่มกนั 

  /2 สญัญากูยื้มเงินของวงเงินดงักลา่วมีบุคคลคํ�าประกัน 2 คน ไดแ้ก่ นายซุง ซง ทอย และนางสาวศวิรตัน ์โชตหิริญัวรศริ ิทั�งนี� นางสาวศิว

รตัน ์ปัจจบุนัไม่ไดมี้สว่นเกี�ยวขอ้งใดกบับรษัิทแลว้ ทางบรษัิทจงึไดท้าํจดหมายแจง้ทางสถาบนัการเงินทั�ง 2 แหง่ เพื�อขอปลดนางสาวศวิ

รตัน ์ออกจากการคํ�าประกันเงินกู้  นอกจากนี� บริษัทไดท้าํหนังสือขอถอนคํ�าประกันในส่วนของกรรมการท่านปัจจุบัน โดยผลการ

พิจารณาของสถาบนัการเงินทั�ง 2 แหง่ ณ ปัจจบุนั ไดร้บัอนมุตัจิากสถาบนัการเงินแหง่ที� 2 แลว้  สว่นสถาบนัการเงินแหง่ที� 1 ยงัไม่ไดร้บั

การอนมุตั ิแตอ่ยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณา 
 

5.5  นโยบายการลงทุนและการกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม  

บริษัท ชริ �งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) มีนโยบายที�จะลงทุนในธุรกิจที�เกี�ยวเนื�อง ใกลเ้คียงกนั หรือ

ก่อใหเ้กิดประโยชน ์และสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจของบริษัท เพื�อเสริมสรา้งความมั�นคงและผลการดาํเนินงานของบรษัิท 

บรษัิทจะทาํการวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการและพิจารณาความเสี�ยงจากการลงทนุ ผลตอบแทน และสภาพคลอ่ง

ทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ทั�งนี � การอนุมัติการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบรษัิทและที�ประชมุผูถื้อหุน้ตามขอบเขตอาํนาจอนมุตัิที�กาํหนดไว ้ 



 
บริษัท ชริ�งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
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นอกจากนี � ในการกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะพิจารณาส่งตวัแทนของ

บริษัทซึ�งมีคณุสมบตัิและประสบการณท์ี�เหมาะสมกบัธุรกิจที�บริษัทเขา้ลงทนุเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารในบรษัิท

ย่อยและบริษัทรว่มของบริษัทดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหุน้ของบริษัท และ/หรือตามขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ของบรษัิท

ยอ่ยและบรษัิทรว่มแตล่ะบรษัิทกาํหนด  

ทั�งนี � เพื�อใหบ้ริษัทสามารถควบคมุดแูลกิจการ ทิศทางและการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัท บริษัทจึงกาํหนดใหต้ัวแทนของบริษัทจะตอ้งบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ�งกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคับ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ

บริษัทร่วมนั�น ๆ รวมถึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงักล่าวใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการของ

บรษัิททราบ 

อีกทั�ง บรษัิทจะติดตามผลประกอบการและผลการดาํเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มอยา่งใกลชิ้ด รวมถึง

กาํกับใหม้ีการจดัเก็บขอ้มูลและบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหบ้ริษัทตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทาํงบ

การเงินรวมใหท้นัตามกาํหนดเวลา 



 บริษัท ชริ�งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
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6.       ข้อพิพาททางกฏหมาย 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2563 บริษัท ชริ �งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) มิไดเ้ป็นคู่ความในกระบวนการ

ทางศาลหรอือนญุาโตตลุาการอนัอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ฐานะทางการเงินหรอืผลกาํไรของบรษัิท ภายใน 12 

เดือนที�ผา่นมา และบรษัิทไมม่ีขอ้พิพาทใดๆ ที�มีนยัสาํคญักบัหนว่ยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง  
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7.       ข้อมูลสาํคัญอื�น 

7.1บริษัทที�ออกหลกัทรัพย ์

ชื�อบรษัิทภาษาไทย : บรษัิท ชริ �งเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ชื�อบรษัิทภาษาองักฤษ  SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื�อยอ่หลกัทรพัย ์  SFT 

ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ : เลขที� 68/2-5 หมุท่ี� 5 ตาํบลบางสมคัร อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24130 

ที�ตั�งสาขา : เลขที� 89 หมูท่ี� 12 ตาํบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 

เลขทะเบียนบรษัิท : 0107563000126 

ประเภทธุรกิจ : ผลติและจาํหนา่ยฉลากสนิคา้ประเภทฟิลม์หดรดัรูปครบวงจร 

กลุม่อตุสาหกรรม : สนิคา้อตุสาหกรรม  

ทนุจดทะเบียน : 220,000,000 บาท  

ทนุที�เรยีกชาํระแลว้ : 220,000,000 บาท  

มลูคา่ที�ตราไว ้ : 0.50 บาทตอ่หุน้ 

โทรศพัท ์ : 038-540-000, 038-538-832 

โทรสาร : 038-842-032 

เว็บไซด ์ : https://shrinkflexthailand.com 
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7.2 ข้อมูลของบุคคลอา้งอิงอื�นๆ 

1. นายทะเบียนหลักทรัพย ์

บรษัิท : บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ 

: 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

62 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท ์ : 02-229-2800 

โทรสาร : 02-359-1259 

 
2. ผู้สอบบัญช ี

บรษัิท : บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิต ิจาํกดั 

ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ : 178 อาคารธรรมนิติ ชั�น 6-7 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น 20) ถนน

ประชาชื�น แขวงบางซื �อ เขตบางซื�อ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศพัท ์ : 02-596-0500 

โทรสาร : 02-596-0560 

 
3. ที�ปรึกษากฎหมาย 

บรษัิท : บรษัิท สาํนกักฏหมาย แคปปิตอล จาํกดั 

ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ : 44 อาคารสมทุไลฟ์ ชั�นที� 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม  

เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์ : 02-633-9088 

โทรสาร : 02-633-9089 

 
4. ที�ปรึกษาด้านการเงนิ 

บรษัิท : บรษัิทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ : ชั�น 8, 10 เลขที� 98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศทาวเวอร ์

ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั  กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท ์ : 02-088-9999 

โทรสาร : 02-108-0999 

 



 บริษัท ชริ�งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
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10.       การกาํกับดูแลกิจการ 
 

10.1 นโยบายกาํกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

บรษัิทไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีว่าเป็นสิ�งสาํคญัที�จะช่วยสง่เสริมการดาํเนินงาน

ของบริษัทใหม้ีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั�งยืน ซึ�งจะนาํไปสู่ประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย 

ตั�งแต่พนกังาน ผูล้งทนุ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สียอื�น ๆ ดงันั�นคณะกรรมการบริษัทจึงไดเ้ห็นควรใหม้ีการจดัทาํนโยบาย

การกาํกบัดแูลกิจการที�ดีขึ �น โดยครอบคลมุเนื �อหาหลกัการสาํคญัตั�งแตโ่ครงสรา้ง บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการ จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผูบ้ริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พื�อเป็น

แนวทางในการบริหารองคก์รทาํใหเ้กิดความเชื�อมั�นว่าการดาํเนินงานใด ๆ ของบริษัทเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และ

คาํนงึถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย  

ทั�งนี � คณะกรรมการและคณะผูบ้ริหารของบรษัิทจะยึดมั�นในหลกัการดาํเนินธุรกิจดว้ยความมุง่มั�น และซื�อสตัย์

สจุริต โดยมีการกาํหนดวิสยัทศัน ์นโยบาย และแนวปฏิบตัิที�กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือในการปฏิบตัิหนา้ที�

ตามความรบัผิดชอบเพื�อใหม้ีการผลกัดนัใหเ้กิดวฒันธรรมในการกาํกบัดแูลขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง และเป็นรากฐานการเติบโตที�

ยั�งยืน สรา้งมูลค่าเพิ�มใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกท่าน เพื�อใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องคณะกรรมการบริษัทไดว้างโครงสรา้ง

องคก์รใหม้ีความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบการปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งชดัเจน ซึ�งครอบคลมุหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการที�

ดี ภายใตร้ะเบียบปฏิบตัิของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

หลักการและนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ  

บริษัทไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 

2560 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2017) ของสาํนกังาน ก.ล.ต. เพื�อใช้

เป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจและการบริหารองคก์รในการเสริมสรา้งการบริหารงานที�มีประสิทธิภาพ และสรา้งความ

เชื�อมั�นใหเ้กิดแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย และเพื�อสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั�งยืน โดยบรษัิทได้

กาํหนดนโยบาย ซึ�งครอบคลมุหลกัปฏิบตัิ 8 ประการ ซึ�งสามารถสรุปโดยสงัเขปไดด้งันี � 

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองคก์รที�สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอยา่งยั�งยนื 

 คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํที�ตอ้งกาํกบัดูแลให้

องคก์รมีการบรหิารจดัการที�ดี โดยบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกฎบตัรของคณะกรรมการซึ�งกาํหนดอาํนาจหนา้ที�และความรบัผิดชอบ

ไวอ้ยา่งชดัเจน ทั�งในการปฏิบตัิหนา้ที�และกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์

ขอ้บงัคบั มติที�ประชุมคณะกรรมการและมติที�ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซื�อสตัยส์จุริต

เพื�อรกัษาสทิธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุราย รวมถึงมีบทบาทหนา้ที�ดงัตอ่ไปนี � 

1.1 บทบาทหนา้ที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในการบริหารจดัการที�ดีเพื�อใหบ้ริษัทมีความมั�นคงใน

ระยะยาว 

(1) กาํหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ วตัถปุระสงค ์และเปา้หมายของบรษัิท 

(2) กาํหนดกลยทุธ ์นโยบายการดาํเนินงาน เพื�อเป็นกรอบใหอ้งคก์รดาํเนินไปสูว่ตัถปุระสงคแ์ละ

เป้าหมายที�วางไว ้ตลอดจนใหค้วามสาํคัญในการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและก่อใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุ 
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(3) ติดตาม ประเมินผลและทบทวนกลยุทธ์นโยบายการดาํเนินงานอย่างสมํ�าเสมอ ตลอดจน

ติดตามรายงานผลการดาํเนินงาน เพื�อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบับริษัท และผูม้ีสว่นไดเ้สีย

ทกุคน 

1.2 บทบาทหนา้ที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกาํกับดแูล และสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการ

อยา่งมั�นคงและยั�งยืนในระยะยาว 

(1) สง่เสริมใหม้ีการพฒันาความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการบริษัท

จะใหค้วามสาํคญัตอ่ผลประกอบการทางการเงินแลว้ คณะกรรมการบริษัทจะยดึมั�นในกรอบ

การแข่งขนัที�เป็นไปตามกฎกติกา และจริยธรรม ที�สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของกฎหมาย ใน

หลกัของความโปรง่ใส และเป็นธรรม 

(2) ดาํรงตนเป็นแบบอย่างที�ดี ในฐานะผู้น ํา และเป็นผู้ที�มีบทบาทสาํคัญในการสรา้ง และ

ขบัเคลื�อนวฒันธรรมในองคก์ร โดยจะยึดหลกัการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ใหค้วาม

เคารพต่อสิทธิ ความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงยึดหลกัปฏิบัติตาม

หลกัการกาํกับดูแลกิจการที�ดี เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการสรา้งคุณค่า

ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั�งยืน 

(3) จดัใหม้ีนโยบายกาํกบัดแูลกิจการ และนโยบายจรยิธรรมทางธุรกิจ เพื�อใชห้ลกัในการปฏิบตัิ

สาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยแจง้ใหร้บัทราบอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดย

คณะกรรมการเป็นผูร้เิริ�ม มีสว่นรว่มในการจดัทาํ และอนมุตัินโยบายดงักลา่ว 

(4) เพื�อใหก้ารดาํเนินธุรกิจสามารถปรบัตวัไดต้ามปัจจยัที�เปลี�ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทจะ

กาํกบัดแูลสื�อสารใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนเขา้ใจ และการเตรยีมความพรอ้ม

สาํหรบัเปลี�ยนแปลงที�อาจจะเกิดขึ �น และมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย

อยา่งสมํ�าเสมอ 

1.3 บทบาท หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทในการกาํกบัดแูลบคุลากรของบรษัิท 

 คณะกรรมการบรษัิทจะกาํกบัดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนกังานทกุระดบั ปฏิบตัิ 

 หนา้ที�ดว้ยความรบัผิดชอบตามบทบาทหนา้ที�ที�ไดร้บัมอบหมาย มีความระมดัระวงั และมีความซื�อสตัย ์

 สจุรติตอ่ องคก์ร ตลอดจนปฏิบตัิหนา้ที�ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑต์า่ง ๆ ที� 

 เกี�ยวขอ้ง 

1.4 ขอบเขตหนา้ที� และความรบัผิดชอบ และการการมอบหมายงานของคณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจขอบเขตหนา้ที� และความรบัผิดชอบของตนเอง และไดก้าํหนดขอบเขตการ

 มอบหมายหนา้ที� และความรบัผิดชอบใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหารและฝ่ายจดัการใหช้ัดเจน ตลอดจนติดตาม

 ดแูลใหบ้คุคลดงักลา่วปฏิบตัิหนา้ที�ตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

 

หลักปฏิบัติ 2: กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที�เป็นไปเพื�อความยั�งยนื  

2.1 การกาํหนดและจัดการดูแลเพื�อให้เป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) 

เป็นไปเพื�อความยั�งยืน 
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  คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํหนดเป้าหมายใหบ้รษัิทมีการดาํเนินงานที�น่าเชื�อถือและเป็นที�ไวว้างใจของ

 ลกูคา้ โดยจะกาํกับดูแลใหม้ีการพฒันาการผลิต และการบริการ โดยยึดความถูกตอ้ง ความซื�อสตัย ์และเป็น

 ธรรม รวมทั�ง บริษัทจะกาํหนดนโยบายในดา้นต่าง ๆ เพื�อปรบัปรุงและพัฒนากระบวนการทาํงานใหร้วดเร็ว 

 ถกูตอ้ง โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศที�ทนัสมยัมาสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑท์ี�ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และ

 สรา้งผลตอบแทนที�น่าพอใจแก่ผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงหลกัธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม อนันาํมาสู่

 ความยั�งยืนของกิจการ 

 

2.2 การกํากับดูแลให้มั�นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับ

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมและ

ปลอดภยั 

 คณะกรรมการบริษัทจะกาํกบัดแูลใหม้ีการจดัการตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายที�กาํหนดไว ้โดยจะ

 จัดใหม้ีการรกัษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์การมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และการสรา้ง

 ผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ใหอ้ยูใ่นระดบัที�นา่พอใจ ดว้ยการพฒันากระบวนการทาํงาน ลดขั�นตอน ลดคา่ใชจ้่ายใน

 การทาํงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทบทวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื�อใหม้ั�นใจว่าการ

 ดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ 

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที�มีประสิทธิผล 

3.1 การกาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการใหม้ีความเหมาะสม เพื�อนาํพาองคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละ

เปา้หมายหลกัที�กาํหนดไว ้

(1) ดา้นคณุสมบตัิ 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลที�มีคุณสมบตัิที�หลากหลาย และเหมาะสม ทั�งใน

ดา้นความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถ และคุณลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกิจของ

บรษัิท เป็นบคุคลที�มีความเขา้ใจในธุรกิจขององคก์ร มีวิสยัทศันท์ี�กวา้งไกล สามารถใหค้วามเห็นที�

เป็นอิสระ และแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปตามกฎบัตรของ

คณะกรรมการบรษัิท 

(2) ดา้นโครงสรา้ง  

 โครงสรา้งของคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้ง กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดย

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษัท

ทั�งหมด แตต่อ้งไมน่อ้ยกวา่ 3 คน อนัจะทาํใหเ้กิดการถ่วงดลุในการพิจารณาและออกเสยีงในเรื�อง

ตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม ทั�งนี � กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นชอบเกี�ยวกบัการทาํงานของฝ่าย

จัดการได้อย่างอิสระ และสามารถทํางานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั�งหมดได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 

(3) ดา้นการเปิดเผยขอ้มลู 

 บริษัทไดเ้ปิดเผยโครงสรา้งของคณะกรรมการบริษัท พรอ้มทั�งรายละเอียดขอ้มูลกรรมการ 

ประวตัิการศึกษา ประสบการณ ์สดัสว่นการถือหุน้ วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ และการ

ดาํรงตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื�น ไวใ้นรายงานประจาํปี 
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(4) ดา้นการดาํรงตาํแหนง่ 

(4.1) บริษัทได้กําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที�กรรมการแต่ละท่านจะดาํรงตําแหน่ง

กรรมการไดไ้มเ่กิน 3 แหง่ 

(4.2) กรรมการอิสระจะดาํรงตาํแหน่งต่อเนื�องไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัที�ไดร้บัการแต่งตั�งให้

ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระครั�งแรก โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ 

3.2 การเลอืกประธานกรรมการ และการแบง่แยกหนา้ที�ความรบัผิดชอบเพื�อใหม้ีการตดัสนิใจอยา่งเป็นอิสระ  

ประธานกรรมการของบริษัทตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหนา้ที�บริหารเพื�อเป็นการ

 แบ่งแยกหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและการบริหารงานประจํา และเพื�อให้ความเห็นได้อย่างเป็น

 อิสระ ประธานกรรมการเป็นบุคคลที�มีความรู ้ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการที�จะ

 นาํพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ�งบทบาทและอาํนาจหน้าที�ของ

 ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บรหิารไดแ้บง่แยกไวช้ดัเจนในกฎบตัรของ คณ ะกรรมการบริษั ท

 และขอ้กาํหนดเกี�ยวขอบเขตอาํนาจ หนา้ที� และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร  

  ทั�งนี � คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั�งคณะกรรมการชุดย่อย เพื�อใหเ้รื�องสาํคัญได้รบัการ

 พิจารณาอย่างรอบคอบ และกลั�นกรองขอ้มูลและเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท

 พิจารณา 

3.3 การกาํกับดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีความโปรง่ใสและชัดเจน เพื�อใหไ้ดค้ณะกรรมการที�มี

คณุสมบตัิที�เหมาะสมตามที�กาํหนดได ้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ�งส่วนใหญ่

เป็นกรรมการอิสระ เพื�อทาํหนา้ที�สรรหาและคดัเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการที�โปรง่ใส 

และชดัเจน เพื�อใหไ้ดบ้คุคลที�มีคณุสมบตัิครบถว้นสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบที�กาํหนด  

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดใหม้ีประชุมเพื�อพิจารณาหลกัเกณฑ ์

และวิธีการสรรหาบุคคลเพื�อใหไ้ดก้รรมการที�มีคุณสมบัติที�จะทาํใหค้ณะกรรมการบริษัทมี

องค์ประกอบที� เหมาะสม โดยจะพิจารณาประวัติของบุคคลที�ท ําการสรรหา และเสนอ

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนุมตัิ และ/หรือเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ให้

อนุมตัิแต่งตั�งเป็นกรรมการต่อไป ทั�งนี � คณะกรรมการจะเปิดเผยประวตัิกรรมการที�จะเสนอ

แตง่ตั�งตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ใหร้บัทราบและมีขอ้มลูเพียงพอเพื�อประกอบการตดัสนิใจ 

(3) คณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ เพื�อเสนอรายชื�อและ

เหตุผลประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที�จะมีการสรรหากรรมการที�ครบ

วาระ  

3.4 ในการพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิท  

(1) คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที�ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเพื�อเสนอที�

ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาอนมุตัิ โดยโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสม

กับสภาวะอุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ เพื�อเป็นแรงจูงใจให้

คณะกรรมการบรษัิทนาํพาองคก์รใหด้าํเนินธุรกิจไดต้ามเปา้หมายทั�งระยะสั�นและระยะยาว 
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(2) คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื�อทาํหนา้ที�

เป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนในเบื �องตน้ และนาํเสนอต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื�อ

พิจารณาก่อนนาํเรื�องเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�ออนุมตัิ โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัที�

เหมาะสม ซึ�งสามารถเทียบเคียงไดก้ับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอา้งอิงค่าตอบแทนตามผล

ดาํเนินงานของบรษัิท 

(3) ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมตัิอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทั�งรูปแบบที�เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน  

โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั�ง

คา่ตอบแทนในอตัราคงที� และคา่ตอบแทนตามผลดาํเนินงานของบรษัิท 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยหลกัเกณฑ์การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการที�สะทอ้นถึง

ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั�งรูปแบบและจํานวน

คา่ตอบแทนดว้ย 

3.5 การควบคมุ ดแูล รบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที�และการจดัสรรเวลาของกรรมการที�เหมาะสมเพื�อก่อใหเ้กิด

ประโยชนแ์ก่บรษัิท และผูม้ีสว่นเกี�ยวขอ้งทกุคน 

(1) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและ3.ส่งเสริมใหค้ณะกรรมการเขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ของ

ตนเอง 

(2) คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้ีการรายงานการดาํรงตาํแหน่งอื�นของกรรมการและเปิดเผยไวใ้น

รายงานประจาํปีใหเ้ป็นที�รบัทราบ 

(3) คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดใหม้ีมาตรการควบคุมดูแลการใชข้อ้มูลภายในผ่านนโยบาย

การใชข้อ้มลูภายในบรษัิท เพื�อมิใหผู้บ้รหิารและพนกังาน นาํขอ้มลูภายในไปใชเ้พื�อประโยชน์

ของตนเอง หรอืผูอ้ื�นในทางมิชอบก่อนที�ขอ้มลูนั�นจะถกูเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

(4) กรรมการแตล่ะคนเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจาํนวนการประชมุคณะกรรมการ

บรษัิททั�งหมดที�ไดจ้ดัใหม้ีขึ �นในรอบปี 

 

3.6 ในการกาํกบัดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในการกาํกับการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื�นที�บริษัทไป

ลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญั  

ในการกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื�นที�บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยัสาํคญั 

บรษัิทจะพิจารณาสง่ตวัแทนของบรษัิทซึ�งมีคณุสมบตัิและประสบการณท์ี�เหมาะสมกบัธุรกิจที�บริษัทเขา้ลงทนุ

เขา้เป็นกรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารในบรษัิทยอ่ยและกิจการอื�นที�บริษัทไปลงทนุอย่างมีนยัสาํคญัดงักลา่วตาม

สดัสว่นการถือหุน้ของบริษัทและ/หรือตามขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มแต่ละบรษัิท

กาํหนด ทั�งนี � บริษัทไดก้าํหนดใหต้วัแทนของบริษัทจะตอ้งบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทย่อยและกิจการอื�นที�

บริษัทไปลงทนุอย่างมีนยัสาํคญัใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ�งกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั และกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทยอ่ย และ/หรอืกิจการอื�นที�บรษัิทไปลงทนุอยา่งมีนยัสาํคญันั�น ๆ 

3.7 การจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษัททั�งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล 

เพื�อนาํผลการประเมินไปพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที�ตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัท จัดใหม้ีการประเมินการปฏิบตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษัททั�งคณะและ

 รายบุคคลเป็นประจาํทุกปี โดยใชว้ิธีประเมินดว้ยตนเอง เพื�อใหม้ีการพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นใน
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 ประเด็นตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท โดยเห็นชอบใหใ้ชแ้บบ      

 ประเมินที�ปรบัปรุงโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดเ้ปิดเผยการประเมินไวใ้นรายงานประจาํปี ซึ�งผลการประเมิน

 ของคณะกรรมการบรษัิทจะถกูนาํไปใชป้ระกอบพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 

 

3.8 การสง่เสริมใหก้รรมการบรษัิทมีความรูค้วามเขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ของธุรกิจและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และ

สนบัสนนุใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะ และความรูส้าํหรบัการปฏิบตัิหนา้ที�กรรมการบรษัิท 

 กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงกรรมการใหม ่บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีเอกสารคูม่ือกรรมการและขอ้มลูที�เป็น 

 ประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที�ของกรรมการใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และ 

 จดัใหม้ีการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัธุรกิจของบริษัท เพื�อเป็นการเพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบตัิหนา้ที�ของ

 กรรมการ และใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทหนา้ที� 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัท ไดร้บัการอบรมเพื�อเพิ�มพูน

 ความรูจ้ากสถาบันภายนอก และจากการจัดอบรมภายในบริษัท เพื�อให้มีการปรบัปรุงการปฏิบัติงานให้มี

 ประสิทธิภาพยิ�งขึ �น และ ทนัต่อสถานการณใ์นปัจจุบนั โดยเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูค้วาม

 ตอ่เนื�องของคณะกรรมการบรษัิท 

3.9 การควบคุมดูแลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย และการแต่งตั�ง

เลขานกุารบรษัิท เพื�อเป็นการสนบัสนนุการเขา้ถึงขอ้มลูที�สาํคญัของคณะกรรมการบรษัิท 

(1) คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการไมน่อ้ยกวา่ 4  ครั�งตอ่ปี และจดัสง่

หนงัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั 

กรณีที�กรรมการบรษัิทไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้ใหแ้จง้เหตผุลตอ่เลขานกุารบรษัิทก่อนการ

ประชุมในครั�งนั�น ๆ เมื�อจบการประชุมแลว้ เลขานุการบริษัทจะตอ้งแจ้งผลการประชุมให้

กรรมการดงักลา่วรบัทราบ  

(2) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานเจ้าหนา้ที�บริหารเชิญผูบ้ริหารระดับสูงเขา้ร่วม

ประชุมเพื�อใหข้อ้มูลรายละเอียดเพิ�มเติมในฐานะที�เกี�ยวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และเพื�อเป็น

โอกาสในการพิจารณาแผนการสบืทอดตาํแหนง่ 

(3) คณะกรรมการบริษัท สามารถเขา้ถึงสารสนเทศที�สาํคญัและขอ้มูลที�จาํเป็นได ้จากประธาน

เจา้หนา้ที�บรหิาร เลขานกุารบรษัิท และผูบ้รหิารที�ไดร้บัมอบหมาย 

(4) บรษัิทกาํหนดองคป์ระชุมขั�นตํ�า ณ ขณะที�คณะกรรมการจะลงมติในที�ประชุม ตอ้งมีกรรมการ

อยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด 

(5) บริษัทมีการกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวล้ว่งหนา้ตลอดทั�งปี พรอ้มทั�งไดแ้จง้ให้

คณะกรรมการรบัทราบตั�งแตต่น้ปี 

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั�งเลขานุการบริษัท ซึ�งเป็นผู้ที�มีคุณสมบัติและมี

ประสบการณ์ที�จาํเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติหนา้ที� โดยเลขานุการบริษัทมีหนา้ที�ให้

คาํแนะนาํเกี�ยวกับกฎเกณฑต์่าง ๆ ที�คณะกรรมการตอ้งทราบเพื�อเป็นการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ทั�งนี � จะจดัใหเ้ปิดเผยคณุสมบตัิ และประสบการณข์อง

เลขานกุารบรษัิทในรายงานประจาํปี  
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 เลขานกุารบรษัิทจะไดร้บัการสนบัสนนุใหก้ารพฒันาความรูอ้ยา่งตอ่เนื�อง สมํ�าเสมอ เพื�อเป็น

ประโยชนต์อ่การปฏิบตัิหนา้ที� 

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

4.1 การสรรหาพัฒนาประธานเจ้าหนา้ที�บริหารและผูบ้ริหารระดับสูงที�จ ําเป็นต่อการขับเคลื�อนองค์กรไปสู่

เปา้หมาย 

(1) คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื�อทาํหนา้ที�

พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาประธานเจา้หนา้ที�บริหารที�คณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ เพื�อใหไ้ดบ้คุคลที�มีคณุสมบตัิที�เหมาะสมเพื�อดาํรงตาํแหนง่ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

รวมทั�ง คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บริหารพิจารณาบคุคลที�มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑม์าเป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

(2) บริษัทไดจ้ัดทาํแนวทางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง เพื�อใหน้โยบายการบริหารจัดการมีความ

ต่อเนื�องในตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังานในตาํแหน่งสาํคญัรบัทราบว่าตนมีหนา้ที�

ตอ้งส่งแผนการโอนงานตามกรอบเวลาที�บริษัทกาํหนด ซึ�งประกอบไปดว้ยกระบวนการและ

ขั�นตอนการทาํงาน รายละเอียดของงานที�คา้ง วิธีการติดต่อสื�อสารเพื�อขอขอ้มลูในงานรบัโอน 

โดยแจ้งให้บริษัทรบัทราบ เมื�อตนเองจะพ้นจากตาํแหน่ง ทั�งนี � บริษัทมีระบบการคัดสรร

บคุลากรที�จะเขา้มารบัผิดชอบ ในตาํแหน่งงานที�สาํคญัทกุระดบัอย่างเหมาะสมและสามารถ

ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อสรา้งความเชื�อมั�นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจน

พนกังาน วา่การดาํเนินงานของบรษัิทจะไดร้บัการสานตอ่อยา่งทนัทว่งท ี

(3) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและผู้บริหาร

ระดบัสงูไดร้บัการอบรมและพฒันา เพิ�มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ที�เป็นประโยชนต์่อการ

ปฏิบตัิงาน 

 

4.2 การกาํหนดกรอบและนโยบายสาํหรบัคา่ตอบแทนและการประเมินผลที�เหมาะสมกบับคุลากรในองคก์ร 

(1) คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดกรอบและนโยบายสาํหรบัค่าตอบแทนที�เป็นเครื�องจูงใจให้

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร เพื�อใหเ้หมาะสมแก่การปฏิบตัิหนา้ที� และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์

เปา้หมายหลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว 

(1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของสดัสว่นคา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสั 

(1.2) การกาํหนดนโยบายเกี�ยวกับค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะคาํนึงถึงปัจจัย

ค่าตอบแทนในระดับที�ใกลเ้คียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ควบคู่กันไปกับผลการ

ดาํเนินงานของบรษัิท 

(1.3) การกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และรบัทราบโดยทั�วกนั 

(2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ีบทบาทเกี�ยวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน

ของประธานเจา้หนา้ที�บรหิารในเรื�อง ดงันี � 
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(2.1) เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินประธานเจ้าหน้าที�บริหารโดยเกณฑ์การ

ประเมินผลงานเป็นที�น่าพอใจต่อการบริหารงานโดยสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์

เปา้หมาย กลยทุธแ์ละผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว 

(2.2) มีการประเมินผลประธานเจา้หนา้ที�บรหิารเป็นประจาํทกุปี 

(2.3) อนุมตัิค่าตอบแทนประจาํปีของประธานเจา้หนา้ที�บริหารโดยพิจารณาจากผลการ

ประเมินการปฏิบตัิหนา้ที� และปัจจยัอื�นประกอบควบคูก่นัไป 

(3) คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน และ

อนุมตัิค่าตอบแทนของ ประธานเจา้หนา้ที�บริหารตามที�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนนาํเสนอ โดยประธานเจา้หนา้ที�บริหารเป็นผูพ้ิจารณาโครงสรา้งค่าตอบแทนของ

ฝ่ายจดัการในระดบัตํ�ากวา่ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

4.3 การสรา้งความเขา้ใจในโครงสรา้ง และความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ ที�อาจจะมีผลกระทบตอ่การบริหารและการ

ดาํเนินงานของกิจการ 

 คณะกรรมการบรษัิทเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ ซึ�งอาจจะอยู่ในรูปแบบ

 ของขอ้ตกลงภายในกิจการครอบครวัไมว่า่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืไม ่ 

4.4 การติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที�

เหมาะสม เพื�อประโยชนต์อ่การพฒันาองคก์ร 

 คณะกรรมการบริษัทใหค้วามสาํคญักับทรพัยากรบุคคล ซึ�งถือเป็นทรพัยากรที�สาํคญัของ

 บริษัท โดยสนบัสนุนใหม้ีการพฒันาบุคลากร ใหม้ีความรู ้ทกัษะ และเป็นการเพิ�มประสบการณใ์นการทาํงาน 

 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ที�ความรบัผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยทุธข์ององคก์ร และสภาพการแขง่ขนัทางธุรกิจ 

 เพื�อจะไดน้าํความรูค้วามสามารถพัฒนาตนเอง และองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพยิ�งขึ �น และมีการจัดตั�งกองทุน

 สาํรองเลี �ยงชีพ เพื�อดแูลใหพ้นกังานมีการออมเงินอย่างเพียงพอสาํหรบัรองรบัการเกษียณพรอ้มทั�งสนบัสนนุให้

 พนกังานมีความรูค้วามสามารถในการบรหิารจดัการเงิน 

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ  

5.1 การใหค้วามสาํคญัและการสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมที�ก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง

คณุประโยชนต์อ่ลกูคา้หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม 

  คณะกรรมการบรษัิทสง่เสรมิการผลติอยา่งมีคณุภาพและมุง่พฒันาศกัยภาพดา้นระบบการ 

 บรกิาร พรอ้มทั�งใหค้วามสาํคญัดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และการรกัษาสิ�งแวดลอ้ม  

5.2 การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม  

โดยสะทอ้นอยู่ในแผนดาํเนินการ (Operational plan) เพื�อใหม้ั�นใจไดว้่าทุกฝ่ายดาํเนินการสอดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงคเ์ปา้หมายหลกั และแผนกกลยทุธข์องกิจการ 

บรษัิทไดเ้ปิดเผยการปฏิบตัิตามนโยบายฉบบันี �ใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบ อีกทั�งบรษัิทไดจ้ดัทาํ 

 นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมเพื�อการพัฒนาองค์กรอย่างยั�งยืน และมีการจัดทํารายงานความ
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 รบัผิดชอบต่อสงัคม เป็นส่วนหนึ�งของรายงานประจาํปี โดยมีแนวทางการจัดทาํรายงานความรบัผิดชอบต่อ

 สงัคม ดงันี � 

(1) การเคารพสิทธิมนษุยชน เป็นความรบัผิดชอบต่อพนกังานและลกูจา้ง บรษัิทไดด้แูลเอาใจ

ใส่พนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยตระหนักถึงความสาํคัญของ

ทรพัยากรบคุคล ซึ�งเป็นสว่นสาํคญัของการสรา้งความสาํเร็จใหแ้ก่องคก์ร ดงัจะเห็นไดจ้าก

แนวปฏิบัติของบริษัท เช่น การกาํหนดระยะเวลาในการทาํงาน รวมถึงวันลาต่าง ๆ และ

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงาน การใหผ้ลตอบแทน และเงินพิเศษแก่พนกังาน

ทกุคนอย่างเหมาะสมผา่นระบบการประเมินผลปฏิบตัิงานของพนกังานแตล่ะคนอย่างเป็น

ธรรม และมีการสง่เสรมิและพฒันาพนกังานในหนา้ที�การงาน อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

ความรูค้วามสามารถมีการโยกยา้ยตาํแหนง่งานตามความเหมาะสมและความตอ้งการของ

พนกังาน 

(2) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรมโดยการปฏิบตัิตามจรยิธรรมทางธุรกิจ เช่น การผลติ

และการใหบ้รกิารที�มีคณุภาพโดยการพฒันากระบวนการขายและการผลติ 

(3) ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ หรอืผูบ้รโิภค บรษัิทจะปฏิบตัิตามกลไกของตลาดที�เป็นธรรม การ

ใหบ้รกิารที�คาํนงึถึงความตอ้งการของตลาด และการใหข้อ้มลูและเนื �อหาของขอ้มลูที�ถกูตอ้ง

ชดัเจนและเป็นธรรม และไมช่กันาํในทางที�ผิด ในรูปแบบที�เขา้ใจ 

(4) ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่คา้ โดยเลือกใชบ้ริการจากคู่คา้โดยพิจารณา

จากคณุภาพและประสทิธิภาพ และการใหบ้ริการเป็นสาํคญั ตลอดจนดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้

ด้วยความเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื�อนไขทางการค้า และสัญญาที�ตกลงกันไวอ้ย่าง

เครง่ครดั 

(5) ความรบัผิดชอบต่อชุมชน บริษัทจะปฏิบตัิต่อชุมชน โดยการดาํเนินงานดา้นกิจกรรมเพื�อ

สงัคมอย่างต่อเนื�องและจริงจัง โดยตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อชุมชน อาศัยความ

รว่มมือและการมีสว่นรว่มระหวา่งบรษัิทกบัชมุชน และสงัคม  

(6) ความรบัผิดชอบต่อสิ�งแวดลอ้ม บริษัทจะปฏิบตัิตอ่สิ�งแวดลอ้ม โดยประกอบกิจการโดยการ

ควบคมุคณุภาพของสารเคมีตา่ง ๆ ก่อนปลอ่ยสูภ่ายนอก รวมถึงการจดัการกากเคมีที�เหลือ

จากระบวนการผลติตามที�กฎหมายกาํหนด 

 

5.3 การจดัสรรและการจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

บริษัทจะคาํนึงถึงทางเลือกในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติโดยใหม้ีผลกระทบตอ่ความ

 เสียหายของสงัคมสิ�งแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของประชาชนนอ้ยที�สดุ พรอ้มทั�งการสนบัสนุนการลดการใช้

 พลงังาน และทรพัยากร 

5.4 การกาํกบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร รวมทั�งดแูลใหม้ีการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงานการบริหารความเสี�ยง เพื�อใหกิ้จการ

สามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ 



 บริษัท ชริ�งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอ้ามลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                              สว่นที� 2 - 10 หนา้ 10 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีหน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผูว้างแผนกลยทุธ ์

ที�เกี�ยวขอ้งเทคโนโลยีและสารสนเทศของบรษัิททั�งหมด โดยคาํนึงถึงความตอ้งการที�แทจ้ริง

ของบริษัท โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดการพฒันาปรบัปรุงระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ

นาํเสนอระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ ๆ เขา้มาเพื�อเพิ�มโอกาสของบริษัท โดย

พิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัภาวการณแ์ขง่ขนัทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจ 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการบริหารความเสี�ยงขององคก์รครอบคลมุถึงการบริหาร

และจดัการความเสี�ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการอาํนวยการเทคโนโลยี

และสารสนเทศ และนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพื�อใชเ้ป็นมาตรการรกัษาความ

มั�นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศในการใชข้อ้มูลข่าวสารขององคก์รในการรกัษาความลบั 

รกัษาความนา่เชื�อถือและความพรอ้มใชข้องขอ้มลู รวมทั�งป้องกนัไมใ่หม้ีการนาํขอ้มลูไปใช้

ทางมิชอบหรอืมีการเปลี�ยนแปลงแกไ้ขขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�เหมาะสม 

6.1 การจัดให้มีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี

ประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง 

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที�กาํกับดูแลใหบ้ริษัทมีการระบุความเสี�ยง ที�อาจส่งผลกระทบอย่าง

 รา้ยแรงต่อบริษัททั�งการประเมินความเสี�ยง ผลกระทบและโอกาสที�เกิดความเสี�ยง และมีวิธีจดัการความเสี�ยงที�

 เหมาะสมตลอดจนการติดตามและทบทวนการบริหารความเสี�ยงของบริษัท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

 ตรวจสอบ เป็นผูก้าํหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงกลยุทธ์การบริหารความเสี�ยงและระดับความเสี�ยงที�

 ยอมรบัไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษัิท พิจารณาและกลั�นกรองการจดัสรรสนิทรพัยเ์ชิงกลยทุธ ์ใหส้อดคลอ้งกบั

 ความเสี�ยงที�ยอมรบัไดข้องบรษัิท และใหท้กุฝ่ายทาํการทบทวนประเมินความเสี�ยง และดชันีชี �วดัความเสี�ยงของ

 ตนเอง ปีละ � ครั�ง ภายใตก้ารกาํกับดูแลของฝ่ายบริหารจัดการความเสี�ยง เพื�อรวบรวมและสรุปรายงานต่อ

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิท 

6.2 การจดัตั�งคณะกรรมการตรวจสอบที�สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ไดอ้ยา่งอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย

 กรรมการอิสระอย่างนอ้ย � ท่าน ทั�งนี � คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�และความรบัผิดชอบตามกฎบตัรของ

 คณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นผูม้ีคณุสมบตัิและหนา้ที�ครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต.   

6.3 การติดตามดูแลและการจัดการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี�อาจจะเกิดขึ �นในบริษัท รวมถึงการป้องกัน

การใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยส์ินขอ้มลูและโอกาสของบริษัท และการทาํธุรกรรมกบัผูท้ี�มีความสมัพนัธ์

เกี�ยวกบับรษัิทในลกัษณะที�ไมส่มควร 

(1) คณะกรรมการบริษัทจัดใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยมีมาตรการ

ควบคมุดแูลการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื�อมิใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน นาํ

ขอ้มูลภายในไปใชเ้พื�อประโยชนข์องตนเอง หรือผูอ้ื�นในทางมิชอบก่อนที�ขอ้มูลนั�นจะถูก

เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ�งเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้อื�น และกาํหนดใหก้รรมการและ

ผูบ้รหิาร รายงานทางการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ของตนเอง คูส่มรสหรือ

ผูท้ี�อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา และบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตาม
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มาตรา �� แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. ���� และสง่สาํเนา

รายงานดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูล และรายงานให้ที�ประชุม

คณะกรรมการทราบ  

(2) คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร รายงานขอ้มูลเกี�ยวกบัสว่นไดเ้สียของ

ตนและผูเ้กี�ยวขอ้งเพื�อใหค้ณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที�มีความ

ขดัแยง้ของผลประโยชน ์และสามารถตดัสินใจเพื�อประโยชนข์องบริษัทโดยรวมก่อนการ

ประชมุวาระนั�น ทั�งนี � กรรมการและผูบ้รหิารที�มีสว่นไดเ้สียกบัธุรกรรมที�ทาํกบับรษัิทจะไม่มี

สว่นรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระดงักลา่ว  

(3) คณะกรรมการบริษัทจัดใหม้ีนโยบายความมั�นคงปลอดภยัสาํหรบัระบบสารสนเทศและ

นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวั นาํมาใชใ้นการเพื�อสนบัสนนุการดาํเนินงานหลกัของบรษัิท

ใหต้ามกฎหมายกาํหนดและเป็นไปเพื�อประโยชนข์องบริษัทและผูถื้อหุน้ ตลอดจนติดตาม

ตรวจสอบการกระทําที�ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั�งปฏิบัติตาม

หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน สาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เรื�องรายการไดม้าหรอืจาํหนา่ยไปซึ�งสนิทรพัย ์และรายการที�มีความเกี�ยวโยงกนั 

6.4 การกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั� นและการสื�อสาร 

ในทกุระดบัของบรษัิท และตอ่บคุคลภายนอกเพื�อใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

 คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัทาํนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั�นและแจง้เบาะแสการกระทาํ

 ความผิด เพื�อใชป้้องกนัและควบคมุความเสี�ยงที�เกิดจากการทจุริตคอรร์ปัชั�น รวมถึงผลกระทบต่อชื�อเสียงและ

 ความน่าเชื�อถือในเรื�องความซื�อสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัท มาปรบัใช้กับการบริหารทรพัยากรบุคคล 

 ตั�งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกพนักงาน โดยพนักงานจะเป็นผูท้ี�ไม่ได้ทาํความผิดทางวินัยหรือ

 ตอ้งโทษในความผิดที�เกี�ยวกบัการทจุริตคอรร์ปัชั�น นอกจากนี � การเลื�อนตาํแหนง่ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 และการใหผ้ลตอบแทน บรษัิทตอ้งพิจารณาผลการปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ดงักลา่ว อีกทั�ง บรษัิทจะ

 สื�อสารนโยบายและสรา้งความตระหนัก เพื�อให้เกิดความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต

 คอรร์ปัชั�น โดยการปฐมนิเทศนใ์หแ้ก่พนกังานใหม่ และมีกระบวนการฝึกอบรมทดสอบความรูเ้กี�ยวกบันโยบาย 

 และรายงานขอ้มลูแก่สาธารณชนหรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีใหร้บัทราบนโยบาย ผา่นสื�อทั�งภายในและภายนอกองคก์ร 

6.5 การกาํกับดูแลใหบ้ริษัทมีกลไกในการรบัเรื�องรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชี �เบาะแสการทุจริต

คอรปัชั�น 

(1) คณะกรรมการบริษัทไดก้าํกับดูแลใหม้ีกระบวนการรบัรอ้งเรียนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยมี

ช่องทางการแจง้เบาะแสขอ้รอ้งเรียนเกี�ยวกับการคอรปัชั�นในหลายช่องทางตามที�ระบใุน

นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั�นและแจง้เบาะแสการกระทาํความผิด รวมทั�งเปิดเผย

ช่องทางรบัเรื�องรอ้งเรียนไวใ้นประกาศของบรษัิทหรอืรายงานประจาํปีของบรษัิท พรอ้มทั�ง

เปิดรบัขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัมาตรฐานการตอ่ตา้นการคอรปัชั�นจากพนัธมิตรและผูม้ีสว่นได้

เสยีอยา่งโปรง่ใส 

(2) คณะกรรมการบรษัิทไดก้าํกบัดแูลใหม้ีการจดัการขอ้รอ้งเรยีนอย่างเป็นระบบ เพื�อคุม้ครอง

สิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูที�กระทาํโดยเจตนาสจุริตตามที�ระบใุนนโยบายต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชั�นและแจง้เบาะแสการกระทาํความผิด โดยหา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคล
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อื�นที�ไม่มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง เวน้แต่ เป็นการเปิดเผยตามคาํสั�งโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตาม

คาํสั�งศาลหรอืหนว่ยงานกาํกบัดแูลที�เกี�ยวขอ้ง 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื�อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

7.1 การดูแลและรบัผิดชอบใหก้ารจัดทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ 

ทนัเวลา และเป็นไปตามเหตกุารณ ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิที�เกี�ยวขอ้ง 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกาํกบัดแูลใหม้ีบคุลากรที�มีความรู ้มีประสบการณท์ี�เหมาะสมกบั

หนา้ที�ความรบัผิดชอบ และมีจาํนวนที�เพียงพอในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผย

ขอ้มูล ในการพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูล โดยคณะกรรมการบริษัทไดค้าํนึงถึงปัจจัยที�

เกี�ยวขอ้ง ดงันี � 

(1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

(1.2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

เกี�ยวกบัระบบควบคมุภายใน 

(1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูล ซึ�งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี 

และแบบ 56-1 ใหส้ะทอ้นฐานะทางการเงินและผลดาํเนินงานอย่างเพียงพอ พรอ้มทั�ง

สนับสนุนใหม้ีคาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ (Management Discussion 

and Analysis or MD&A) เพื�อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน โดยให้ไปตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที� ทจ. 44/2556 เรื�องหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีรายงาน

การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบรษัิทที�ออกหลกัทรพัย ์

7.2 การติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงิน และความสามารถในการชาํระหนี � 

(1) คณะกรรมการบรษัิทจะกาํกบัดแูลใหฝ่้ายจดัการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของ

กิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ�าเสมอ พรอ้มทั�งรว่มกันหาแนวทางแกไ้ข

อย่างรวดเร็วหากมีสญัญาณบ่งชี �ถึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงิน โดยยึดกรอบการเฝ้า

ระวงัอตัราส่วนทางการเงิน และการเฝ้าวางแผนกระแสเงินสดล่วงหนา้ ตามระดบัความ

เสี�ยงที�เพียงพอในการรองรบัความเสี�ยงตา่ง ๆ ที�อาจจะเกิดขึ �นจากการประกอบธุรกิจ และ

ใชเ้ป็นมาตรการสาํคญัในการกาํกบัดูแลธุรกิจองคก์ร เพื�อใหก้ารประกอบธุรกิจดาํเนินไป

อยา่งมั�นคง และมีประสทิธิภาพ 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะกาํกบัดแูลใหม้ั�นใจว่าการเสนอรายการใด ๆ ใหท้ี�ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมตัิจะไม่มีผลกระทบต่อความต่อเนื�องในการดาํเนินกิจการ สภาพคลอ่งทาง

การเงิน หรอืความสามารถในการชาํระหนี �ของบรษัิท 

7.3 การจดัทาํแผน และกลไกในการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีการติดตามดูแลอย่างใกลชิ้ดเพื�อใหม้ั�นใจว่าบริษัทประกอบธุรกิจ

 ดว้ยความระมดัระวงั โดยบรษัิทมีระบบการบรหิารความเสี�ยงในการดาํเนินงานทกุดา้นเพื�อปอ้งกนัความเสี�ยงใน

 กรณีที�กิจการที�มีแนวโนม้จะประสบปัญหา หรือมีแนวโนม้มีปัญหาทางการเงิน ทั�งนี � คณะกรรมการตรวจสอบมี

 หนา้ที�กาํกบัดแูล ทบทวน และเสนอแนะเกี�ยวกบันโยบาย วิธีปฏิบตัิมาตรฐานกลยุทธ์ และการชี �วดัความเสี�ยง
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 โดยรวมที�ครอบคลมุทั�งองคก์ร รวมถึงการติดตามฐานะเงินทนุ ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหาร

 ความเสี�ยงที�กาํหนดเพื�อใหม้ั�นใจว่าความเสี�ยงต่าง ๆ อยูใ่นกรอบความเสี�ยงที�ยอมรบัไดข้องบริษัท และรายงาน

 ใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบเป็นประจาํ 

7.4 การจดัทาํรายงานความยั�งยืน ตามความเหมาะสมของบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัทาํนโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื�อการพฒันาองคก์รอย่าง

 ยั�งยืน ซึ�งไดว้างกลยทุธก์ารดาํเนินงานตามหลกัปฏิบตัิสากล โดยใหค้วามสาํคญัตอ่การมีสว่นรว่มของชมุชนและ

 สงัคม เพื�อพัฒนาวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ที�ดีอย่างยั�งยืน โดยจะจัดทาํรายงานความยั�งยืนซึ�งยึดหลกัการ

 เปิดเผยข้อมูลที�ถูกต้อง ซึ�งครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริต

 คอรร์ปัชั�นและแจง้เบาะแสการกระทาํความผิด นโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมทั�งการปฏิบัติต่อ

 พนกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่างเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงกรอบการรายงานที�ไดร้บัการยอมรบัทั�งในประเทศ และ

 ระดบัสากล ทั�งนี � ขอ้มลูที�เปิดเผยเป็นเรื�องที�สาํคญัและสะทอ้นการปฏิบตัิที�จะนาํไปสูก่ารสรา้งคณุค่าใหกิ้จการ

 อยา่งยั�งยืน 

7.5 การจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื�อทําหน้าที�เป็นตัวกลางในการติดต่อสื�อสารระหว่างบริษัท  

กบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สยี 

คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีการสื�อสารและเปิดเผยขอ้มลูต่อบคุคลภายนอกอย่างเหมาะสมเท่า

 เทียม ทนัเวลา และใชช้่องทางที�เหมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัที�อาจจะมีผลต่อราคาหลกัทรพัย ์และยงัไดใ้หฝ่้าย

 จดัการกาํหนดทิศทาง และสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพื�อใหก้ารสื�อสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไป

 อยา่งมีประสทิธิภาพ 

7.6 การสง่เสรมิใหน้าํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลูของบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียทั�งภายในและภายนอกองคก์ร  

 ซึ�งประกอบดว้ยขอ้มูลที�เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เว็บไซตข์อง

 บรษัิท และอินทราเน็ตสาํหรบัการเปิดเผยขอ้มลูภายในของบรษัิท โดยจะเปิดเผยขอ้มลูที�เป็นปัจจบุนั 

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื�อสารกับผู้ถอืหุ้น  

8.1 การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรื�องสาํคญัของบรษัิท  

(1) คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหเ้รื�องที�สาํคญั ซึ�งรวมถึงประเด็นที�กาํหนดในกฎหมาย และ

ประเด็นที�อาจจะมีผลกระทบตอ่ทิศทางการดาํเนินงานของกิจการ บรรจใุนวาระการประชมุ 

ผูถื้อหุน้ เพื�อใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและ/หรอื อนมุตัิในเรื�องสาํคญันั�น ๆ 

(2) คณะกรรมการบรษัิทมีการสนบัสนนุการมีสว่นรว่มตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ดงันี � 

(2.1) เปิดโอกาสและกาํหนดหลกัเกณฑ์ใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยสามารถเสนอวาระการ

ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้

พิจารณาเรื�องที�ผูถื้อหุน้เสนอวา่ควรจะบรรจเุป็นวาระสาํคญัในการประชมุหรอืไม ่

ถา้เห็นวา่ไมส่มควร คณะกรรมการบรษัิทจะชี �แจงเหตผุลเป็นลายลกัษณอ์กัษรไป

ยงัผูถื้อหุน้ที�ไดท้าํการเสนอวาระเขา้มา และเปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 
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(2.2) เปิดโอกาสและกาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอชื�อบคุคลเพื�อเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการล่วงหนา้ ซึ�งบริษัทจะเปิดเผยหลกัเกณฑไ์วบ้นเว็บไซตข์อง

บรษัิท 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีการจดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ที�มีขอ้มูลที�ถูกตอ้ง 

ครบถว้น และเพียงพอตอ่การพิจารณา 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหส้ง่เอกสารการประชุมพรอ้มเอกสารที�เกี�ยวขอ้งใหผู้ถื้อหุน้

ลว่งหนา้ตามที�กฎหมายกาํหนด พรอ้มทั�งเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทลว่งหนา้ ��  วนั

ก่อนวันประชุม และไม่นอ้ยกว่า � วันก่อนวันประชุม สาํหรบัเอกสารเชิญประชุมฉบับ

ภาษาองักฤษ 

(5) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดย

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารสง่คาํถามลว่งหนา้ และไดเ้ผยแพรไ่วบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท 

(6) หนงัสือเชิญประชุมถือหุน้และเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ไดม้ีการจดัทาํเป็นทั�งฉบบัภาษาองักฤษ

และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิท 

8.2 การกาํกบัดแูลใหก้ารดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัการประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใส และ

เอื �อตอ่การใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ 

(1) คณะกรรมการจะกาํหนดวนั เวลา ที�เหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย และกาํหนด

สถานที�ประชมุที�สะดวกตอ่การเดินทาง 

(2) ไม่มีการจํากัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหรือสรา้งภาระให้กับผู้ถือหุ้น คือไม่มีการ

กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งนาํเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกว่าที�

กาํหนดไว ้

(3) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมใหใ้ช้บัตรลงคะแนนเสียง และนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ดว้ยการใชร้ะบบบารโ์คด้ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสยีง การ

นบัคะแนน และการแสดงผล เพื�อความสะดวก รวดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ยาํ 

(4) ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผูถื้อหุน้ทาํหนา้ที�ดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบริษัท พรอ้มทั�งเป็นผูจ้ดัสรรเวลาสาํหรบั

แต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตั�งคาํถามต่อที�

ประชมุในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบับรษัิทได ้

(5) หลีกเลี�ยงการเพิ�มวาระการประชุมนอกเหนือจากที�ระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม หรือแจก

เอกสารเพิ�มเติมในที�ประชมุ ซึ�งถือว่าเป็นการลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้รว่ม

ประชมุดว้ยตวัเองได ้

(6) ก่อนเริ�มการประชุม ที�ประชุมจะแจ้งจาํนวน สดัส่วนของผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมด้วย

ตวัเอง และของผูถื้อหุน้ที�รบัมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนบัคะแนน

เสยีง 

(7) ในวาระการเลอืกตั�งกรรมการ จะออกเสยีงแตง่ตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

(8) มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง และมีบคุคลที�เป็นอิสระเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน

และเปิดเผยการลงคะแนนเสียงที�เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละ

วาระใหท้ี�ประชมุรบัทราบ พรอ้มทั�งบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 
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8.3 การกาํกบัดแูลใหก้ารเปิดเผยมติที�ประชมุ และรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ีการเปิดเผยมติที�ประชุมพรอ้มผลการลงคะแนนเสียง 

ภายในวันถัดไปหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

และบนเว็บไซตข์องบรษัิท 

(2) สง่สาํเนารายงานการประชมุผูถื้อหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน �� วนันบัจากวนัประชุม

ผูถื้อหุน้ 

(3) ดแูลใหร้ายงานการประชมุผูถื้อหุน้มีการบนัทกึขอ้มลูที�สาํคญัดงันี � 

(3.1)  รายชื�อกรรมการ และผูบ้รหิารที�เขา้รว่มประชมุ และที�ไมไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ 

(3.2)  วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที�ประชมุ และผลการลงคะแนนของแตล่ะ

วาระ 

(3.3)  ประเด็นคาํถามคาํตอบในที�ประชมุ รวมทั�งชื�อ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 

 

 

10.2  คณะกรรมการชุดยอ่ย   

คณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรหิาร โดยมีรายละเอียดขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ของ

คณะกรรมการแตล่ะชดุ ดงันี � 

10.2.1 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�  
10.2.1.1 ขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมกรรมการบริษัทครั�งที� 3/2563 วนัที� 15 พฤษภาคม 2563 ไดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที� และ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทดงัตอ่ไปนี � 

1. ปฏิบัติหน้าที� และกํากับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ  

มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื�อสตัย์

สจุรติเพื�อรกัษาสทิธิและผลประโยชนข์องบรษัิทและผูถื้อหุน้ทกุราย  

2. กาํหนดวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ นโยบาย เปา้หมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้ง

การบรหิารจดัการ และอาํนาจอนมุตัิของบรษัิทและบรษัิทย่อยตามที�ฝ่ายจดัการนาํเสนอ รวมถึงกาํกบัดแูล

การบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ�งได้รบัมอบหมายให้ทาํหน้าที�

ดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ�มโอกาสทางธุรกิจและผลการ

ดาํเนินงานเพื�อใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลเพื�อเพิ�มมลูคา่สงูสดุ

ใหแ้ก่บรษัิทและผูถื้อหุน้ โดยจดัใหม้ีการทบทวนกลยทุธท์ิศทางการดาํเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั�ง เพื�อปรบัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณเ์ศรษฐกิจ การตลาด และสภาพการแข่งขนัที�มี

การเปลี�ยนแปลงไป 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื�องและสมํ� าเสมอเพื�อให้บรรล ุ

กลยทุธแ์ละเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ  

4. กําหนดกรอบและนโยบายสาํหรับการกําหนดเงินเดือน การปรบัขึ �นเงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส 

คา่ตอบแทน และบาํเหน็จรางวลัของประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 
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5. ดําเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที� เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มี 

การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที�เชื�อถือได ้รวมทั�งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบ

ตรวจสอบภายในที�เพียงพอและเหมาะสม และระบบจดัเก็บเอกสารที�ทาํใหส้ามารถตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของขอ้มลูไดใ้นภายหลงัและสง่เสรมิใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชดุยอ่ย รวมทั�งรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ที�ประจาํปีของคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท 

7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ประจําปีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และประเมินผล 

การปฏิบตัิงานของกรรมการบรษัิทรายบคุคล รวมทั�งคณะกรรมการชดุยอ่ยของบรษัิท 

8. พิจารณาอนุมัติการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์ิน (ในกรณีที�ขนาดของรายการไม่จาํเป็นตอ้งไดร้บั 

การพิจารณาโดยที�ประชมุผูถื้อหุน้) การลงทนุในธุรกิจใหม ่และการดาํเนินงานใด ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

9. พิจารณาอนุมตัิรายการที�เกี�ยวโยงกนั (ในกรณีที�ขนาดของรายการไม่จาํเป็นตอ้งไดร้บัการพิจารณาโดยที�

ประชมุผูถื้อหุน้) ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

10. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

11. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบรหิารความเสี�ยง และทบทวนการปฏิบตัิงาน 

12. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย  

ทั�งนี � ในกรณีที�กรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดที�ทาํกับบริษัท หรือมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท

และ/หรอืบรษัิทยอ่ยเพิ�มขึ �นหรอืลดลง ใหก้รรมการรายดงักลา่วแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไมช่กัชา้ 

13. กาํกบัดแูลใหกิ้จการมีกลไกในการรบัเรื�องรอ้งเรยีนและดาํเนินการกรณีมีการชี �เบาะแสทจุรติคอรร์ปัชั�น 

14. กาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม และนโยบายต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชั�น รวมถึงจดัใหม้ีการปรบัใชน้โยบายดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ  

15. แตง่ตั�งคณะกรรมการชดุย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ

ชุดย่อยอื�นใด เพื�อช่วยเหลือและสนบัสนุนการปฏิบตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 

รวมถึงแตง่ตั�งประธานเจา้หนา้ที�บรหิารของบรษัิท 

16. แตง่ตั�งเลขานกุารบรษัิท เพื�อช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ เพื�อใหก้ารดาํเนินธุรกิจ

ของบรษัิทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง 

17. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากบคุคลภายนอกหากมีความจาํเป็นเพื�อประกอบการตดัสนิใจที�เหมาะสม 

18. จดัทาํรายงานประจาํปี และรบัผิดชอบต่อการจดัทาํและเปิดเผยงบการเงินเพื�อแสดงถึงฐานะทางการเงิน

และผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปีที�ผา่นมาเพื�อเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ 

19. จดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชี

ของบรษัิท 

20. พิจารณาอนุมัติเรื�องต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัท 

อยา่งเป็นธรรม 

21. มอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ�งหรือหลายคนหรือบุคคลอื�นใดปฏิบัติการอย่างหนึ�งอย่างใดแทน

คณะกรรมการบรษัิท 

ทั�งนี � การมอบอาํนาจ หนา้ที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทนั�น จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจ หรอืมอบอาํนาจช่วงที�ทาํใหค้ณะกรรมการบรษัิท หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรษัิทสามารถ



 บริษัท ชริ�งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอ้ามลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                              สว่นที� 2 - 10 หนา้ 17 

อนมุตัิรายการที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ (ตามที�นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชน์

ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื�นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเวน้เป็น

การอนุมตัิรายการที�เป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท์ี�ที�ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุตัิไว ้

 

10.2.1.2  ขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมี ระบบควบคุมภายใน (internal control) ระบบการบริหารความเสี�ยง (Risk 

Management) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที�มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั�ง 

โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนว่ยงานอื�นใดที�รบัผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งซึ�งมีผลใชบ้ังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของ

บรษัิท 

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั�งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท 

พรอ้มทั�งเสนอคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั�งเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการเขา้รว่ม

ประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั�ง 

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการที�อาจจะมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย

วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทั�งขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และ/หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งซึ�งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั�งนี � เพื�อใหม้ั�นใจว่า

รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6. จัดทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบริษัท ซึ�งรายงานดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ย

ขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี �  

(ก) ความเห็นเกี�ยวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 

(ข) ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 

(ค) ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บังคบัและ

ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักับ

บรษัิทและ/หรอืธุรกิจของบรษัิท 

(ง) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ทา่น 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที�ตามกฎบตัร 

(charter) 
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(ซ) รายการอื�นใดที�เห็นว่าผูถื้อหุน้ของบริษัทและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบภายใตข้อบเขตอาํนาจ หนา้ที�

และความรบัผิดชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

7. พิจารณาประเมินและทบทวนลกัษณะความเสี�ยงที�บริษัทประสบอยู่หรอืคาดว่าจะเกิดขึ �นและสง่ผลกระทบ

ตอ่บรษัิท (Identification of Risk) และกาํหนดระดบัความเสี�ยงที�ยอมรบัไดข้องบรษัิท (Risk Appetite) 

8. พิจารณากาํหนดนโยบายการบริหารความเสี�ยงทั�งภายนอกและภายในบริษัทใหม้ีความครอบคลมุ และ

สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละทิศทางของธุรกิจ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาอนมุตัิ ทั�งนี � 

ตอ้งครอบคลมุความเสี�ยงอยา่งนอ้ย 4 ประการ ดงันี � 

(ก) ความเสี�ยงทางการเงิน (Financial Risk) 

(ข) ความเสี�ยงดา้นการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

(ค) ความเสี�ยงดา้นกลยทุธก์ารดาํเนินธุรกิจ (Strategic Risk) 

(ง) ความเสี�ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

9. พิจารณากาํหนดกลยทุธแ์ละแนวทางปฏิบตัิในการบริหารความเสี�ยงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร

ความเสี�ยง ใหส้ามารถประเมิน ติดตามผล และกาํกบัดแูลระดบัความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรบัได ้

10. กาํกบัดแูลใหม้ีผูร้บัผิดชอบในการปฏิบตัิตามนโยบายการบรหิารความเสี�ยงเพื�อใหบ้รษัิทมีระบบการบรหิาร

ความเสี�ยงที�มีประสทิธิภาพทั�วทั�งองคก์รและมีการปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื�อง 

11. พิจารณากาํหนดโครงสรา้งและแตง่ตั�งคณะทาํงานดา้นบรหิารความเสี�ยง เพื�อทาํหนา้ที�ประเมินและติดตาม

ผลการจดัการความเสี�ยง และใหร้ายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

12. พิจารณากาํหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี�ยงที�เกิดขึ �นและอาจเกิดขึ �นกบับริษัท เพื�อใช้

เป็นกฎเกณฑใ์นการปฏิบตัิงานตามสถานการณค์วามเสี�ยงแต่ละประเภทเพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ 

13. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบตัิในการบริหารความเสี�ยงของ

บริษัท เพื�อใหม้ั�นใจว่านโยบาย กลยุทธ ์และแนวปฏิบตัิดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละทิศทาง

ธุรกิจของบรษัิท และสามารถกาํกบัดแูลระดบัความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรบัได ้รวมทั�งใหค้าํแนะนาํและ

การสนบัสนนุแก่คณะกรรมการ ในเรื�องการบรหิารความเสี�ยงระดบัองคก์ร รวมถึงสง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้ี

การปรบัปรุงและพฒันาระบบบรหิารความเสี�ยงอยา่งตอ่เนื�องและสมํ�าเสมอ 

14. รายงานคณะกรรมการบรษัิทเกี�ยวกบัความเสี�ยงและการจดัการความเสี�ยง 

15. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที�ประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และกรรมการตรวจสอบ

รายบคุคล และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเป็นประจาํทกุปี  

16. ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอาํนาจ หนา้ที� และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

17. ตรวจสอบผูท้ี�เกี�ยวขอ้งภายใตอ้าํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอาํนาจในการวา่จา้งหรอืนาํ

ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบ โดยบรษัิทรบัผิดชอบคา่ใชจ้่าย 

18. หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปนี � ซึ�งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อฐานะ

ทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื�อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที�คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ข) การทจุรติหรอืมีสิ�งผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที�สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 
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(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับริษัท และ/หรือธุรกิจ

ของบรษัิท 

หากคณะกรรมการบรษัิทไมด่าํเนินการใหม้ีการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใด

รายหนึ�งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํตามขา้งตน้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

19. ใหค้วามเห็นต่อฝ่ายจดัการเกี�ยวกบัการแต่งตั�ง เลกิจา้ง ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 

20. สอบทาน ทบทวน และใหค้วามเห็นเกี�ยวกบันโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที�ดี นโยบายความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม และนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั�นของบรษัิท  

21. สอบทาน และใหค้วามเห็นในรายงานผลการประเมินการกาํกับดแูลกิจการที�ดี ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

และการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั�นประจาํปีของบรษัิท 

22. ปฏิบตัิการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

10.2.1.3 ขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. กาํหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร

ของบรษัิท รวมถึงพิจารณาคดัเลือกผูท้ี�มีความเหมาะสมในดา้นความรู ้ประสบการณ ์และความเชี�ยวชาญ

เพื�อเสนอชื�อใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแตง่ตั�ง และ/หรอื นาํเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั�ง

ตอ่ไป (แลว้แตก่รณี) 

2. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื�อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็น 

ผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้น 

3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพฒันากรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 

เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัธุรกิจของบรษัิทและสภาวการณ ์

4. พิจารณาโครงสรา้งค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด 

หลกัทรพัย ์หรืออื�นใด) รวมถึงการกาํหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บาํเหน็จรางวลั เงินโบนสั และปรบัขึ �น

เงินเดือนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ใหเ้หมาะสม เป็นธรรม และ

เป็นไปตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํเสนอใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุน้

พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป (แลว้แตก่รณี) 

5. พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบ  

6. รายงานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

7. ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที�ประจาํปีของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยรวม และกรรมการสรรหาฯ รายบคุคล 

และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเป็นประจาํทกุปี 

8. ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไ้ขขอบเขตอาํนาจ หนา้ที�และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการสรรหาฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

9. ดาํเนินการอื�นตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที�คณะกรรมการบริษัท

กาํหนด 
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10.2.1.4 ขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. จดัทาํและกาํหนดวิสยัทศัน ์กลยทุธ ์ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ นโยบาย เปา้หมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงสรา้งการบริหารจดัการ และอาํนาจอนมุตัิของบริษัทและบริษัทยอ่ย เพื�อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ และดาํเนินการตามที�ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตาม 

ผลการดาํเนินงานดงักลา่วใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

2. บรหิารจดัการและควบคมุดแูลการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานทั�วไปของบรษัิท 

3. อนมุตัิการเขา้ทาํสญัญาและ/หรอืธุรกรรมใด ๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบรษัิท (เช่น การซื �อขาย 

การลงทนุหรือรว่มทุนกับบุคคลอื�นเพื�อการทาํธุรกรรมตามปกติของบริษัทและเป็นไปเพื�อประโยชนใ์นการ

ดาํเนินงานตามวตัถปุระสงคข์องบริษัท) ภายในวงเงินตามที�กาํหนดไวใ้นอาํนาจอนมุตัิ (Authority Limits) 

หรอืตามที�คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด  

4. อนมุตัิการกูย้ืมเงิน และการขอสนิเชื�อใด ๆ จากสถาบนัการเงิน การใหกู้ย้ืม ตลอดจนการจาํนาํ จาํนอง หรือ

เขา้เป็นผูค้ ํ�าประกันของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที�กาํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมัติ (Authority 

Limits) หรอืตามที�คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด  

5. อนมุตัิแต่งตั�งที�ปรกึษาดา้นต่าง ๆ ที�จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษัทโดยอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณที�

ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทในแตล่ะปี 

6. มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลใดที�เกี�ยวขอ้งของบริษัทมาใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชุม หรือ

ใหข้อ้มลูที�เกี�ยวขอ้งตามความจาํเป็น 

7. กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวัล เงินโบนัส และการปรับขึ �น เงินเดือนสําหรับ 

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารภายใตก้รอบและนโยบายที�คณะกรรมการบรษัิทกาํหนดไว ้

8. กาํหนดกรอบและนโยบายสาํหรบัการกาํหนดเงินเดือน การปรบัขึ �นเงินเดือน การกาํหนดโบนสั คา่ตอบแทน 

และบาํเหน็จรางวลัของพนกังานและผูบ้รหิาร ซึ�งดาํรงตาํแหนง่ตํ�ากวา่ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

9. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และให้คาํแนะนาํเกี�ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ

นาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอนมุตัิ 

10. ประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที�ประจาํปีของคณะกรรมการบรหิารโดยรวม และกรรมการบรหิารรายบคุคล และ

เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาเป็นประจาํทกุปี  

11. ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาแกไ้ข ขอบเขตอาํนาจ หนา้ที� และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบรหิารใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

12. ดาํเนินการอื�นใดตามที�ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที�คณะกรรมการ 

บรษัิทกาํหนด 

13. มอบอาํนาจใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ�งหรอืหลายคนปฏิบตัิการอยา่งหนึ�งอยา่งใดแทนคณะกรรมการบรหิาร 

ทั�งนี � การมอบอาํนาจ หน้าที� และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั�น จะไม่มีลักษณะเป็น 

การมอบอาํนาจ หรอืมอบอาํนาจช่วงที�ทาํใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถ

อนมุตัิรายการที�ตนหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ (ตามที�นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และ/หรอืประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นไดเ้สยี หรอือาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใดๆ หรอื

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื�นใดกบับรษัิทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการที�เป็นไปตาม

นโยบายและหลกัเกณฑท์ี�ที�ประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัิไว ้
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10.2.1.5 ขอบเขต อาํนาจหน้าที� และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  

1. ดูแล บริหาร ดาํเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพื�อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตาม

วิสยัทัศน ์ทิศทางการดาํเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน และแผน

งบประมาณประจาํปีที�อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที�

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการบรษัิท 

2. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทในด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการ

ปฏิบัติงานอื�น ๆ โดยรวมเพื�อเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธท์างธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน แผน

งบประมาณประจาํปี และวตัถปุระสงคข์องการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทที�อนมุตัิไวโ้ดยคณะกรรมการบรษัิท 

3. กาํหนดกลยทุธแ์ละแผนการทางธุรกิจเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลเุป้าหมาย

ตามกลยทุธแ์ละแผนการทางธุรกิจที�ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

4. ออกคาํสั�ง ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทเพื�อใหก้ารปฏิบตัิงานของบริษัทเป็นไปตาม

นโยบาย และเพื�อผลประโยชนข์องบรษัิท รวมถึงรกัษาระเบียบวินยัภายในองคก์ร 

5. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื�อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที�ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษัิท 

6. แสวงโอกาสทางธุรกิจและการลงทนุใหม ่ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบรษัิทเพื�อเพิ�มรายไดใ้หแ้ก่บรษัิท 

7. พิจารณาการนาํสิทธิและทรพัยส์ินของบริษัทไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคลบริษัทหา้งรา้นหรือสถาบัน

การเงินเพื�อนาํเสนอคณะกรรมการอนมุตัิ 

8. พิจารณาอนมุตัิการเขา้ทาํสญัญาและ/หรอืธุรกรรมใดๆ ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบรษัิท ตลอดจน

การจ่ายค่าใชจ้่ายการดาํเนินงานปกติตามอาํนาจและวงเงินตามที�กาํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมตัิ (Authority 

Limits) และ/หรอื ตามที�คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด 

9. พิจารณาการลงทุนในตราสารและหลกัทรพัย ์การลงทุนเพื�อขยายธุรกิจ หรือการร่วมทุนกับผูป้ระกอบ

กิจการอื�น ๆ เพื�อนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ 

10. อนมุตัิการใชจ้่ายเงินลงทนุที�สาํคญั ๆ ที�ไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรือที�คณะกรรมการ

บรษัิทกาํหนด 

11. กาํกบัดแูลการทาํงานของพนกังานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบตา่ง ๆ รวมถึงหลกัธรรมาภิบาลในการ

ทาํธุรกิจ 

12. สง่เสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถและศกัยภาพของพนกังานเพื�อเพิ�มศกัยภาพขององคก์ร 

13. พิจารณาแตง่ตั�งที�ปรกึษาตา่ง ๆ  ที�จาํเป็นตอ่การดาํเนินการของบรษัิทภายใตอ้าํนาจและวงเงินตามที�กาํหนด

ไวใ้นอาํนาจอนมุตัิ (Authority Limits) และ/หรอื ตามที�คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด 

14. กาํหนดกฎระเบียบ หลกัเกณฑ ์แนวทางปฏิบตัิ ขอ้กาํหนด สาํหรบัโครงสรา้งองคก์รในตาํแหนง่ถดัลงไปจาก

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร รวมถึงมีอาํนาจจา้ง แตง่ตั�ง โยกยา้ย ปลดออก และเลกิจา้งพนกังานของบรษัิทใน

ตาํแหน่งที�ต ํ�ากว่าประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ตามที�เห็นสมควร ตามที�กาํหนดไวใ้นอาํนาจอนมุตัิ (Authority 

Limits)  

15. กาํหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บาํเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรบัขึ �นเงินเดือนสาํหรบัผู้บริหารและ

พนกังานบริษัทในตาํแหน่งถดัลงไปจากประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ตามความเหมาะสม ตามที�กาํหนดไวใ้น

คูม่ืออาํนาจดาํเนินการ ตามที�กาํหนดไวใ้นอาํนาจอนมุตัิ (Authority Limits) 



 บริษัท ชริ�งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอ้ามลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                              สว่นที� 2 - 10 หนา้ 22 

16. ดาํเนินกิจการงานอื�น ๆ ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิทเป็น

กรณี ๆ ไป รวมทั�งมีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ ที�จาํเป็นในการปฏิบตัิหนา้ที�ดงักลา่ว  

17. มอบอาํนาจใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ�งหรอืหลายคนทาํนิติกรรมและ/หรือธุรกรรมใด ๆ เพื�อผกูพนับริษัทสาํหรบั

ธุรกิจปกติของบริษัทแทนประธานเจา้หนา้ที�บริหาร ซึ�งรวมถึงธุรกรรมที�ประธานเจา้หนา้ที�บริหารไดร้บัมอบ

อาํนาจจากคณะกรรมการบรษัิทใหด้าํเนินการแทน 

ทั�งนี � การมอบอาํนาจ หนา้ที�และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ที�บรหิารนั�นจะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือ

มอบอาํนาจช่วงที�ทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ที�บรหิาร หรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ที�บรหิารสามารถอนมุตัิรายการ

ที�ตนหรอืบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ (ตามที�นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/

หรือ ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน) อาจมีสว่นไดเ้สียหรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื�นใดกบับรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ยของบรษัิท ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการที�เป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการบรษัิทไดอ้นมุตัิไว ้
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10.2.2 อาํนาจอนุมัติ และดาํเนินการ  

บรษัิทไดจ้ดัทาํ คู่มืออาํนาจการดาํเนินการ เพื�อใชแ้บ่งแยกขอบเขตอาํนาจหนา้ที�และเป็นเกณฑใ์นการปฎิบตัิงานของผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารและคณะกรรมการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งในองคก์ร โดยที�

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� 3/2563 เมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2563 และที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั�งที� 2/2563 (มหาชน) เมื�อวนัที� 7 สิงหาคม 2563 ไดอ้นุมตัิคู่มืออาํนาจการ

ดาํเนินการของบรษัิทซึ�งสามารถสรุปธุรกรรมที�สาํคญั ไดด้งันี � 

เรื�อง  
ผู้มอีาํนาจอนุมัติ 

หมายเหต ุ
คบ คกบ ปธ ผจฝ ผจผ หนผ 

1. งบประมาณ 

1.1 งบประมาณรายไดแ้ละตน้ทนุ        

 1) งบประมาณรายไดป้ระจาํปี  อ - - - - -  

 2) การทบทวนงบประมาณรายได ้(ทกุไตรมาส) อ - - - - -  

 3) งบประมาณตน้ทนุ และคา่ใชจ้า่ยประจาํปี อ - - - - -  

 4) ตน้ทนุที�เกินงบประมาณที�ไดร้บัอนมุตัิ        

 
 เพิ�มไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 15 ของงบประมาณที�ไดร้บัอนมุตัิ และไมเ่กิน 15 

ลา้นบาท 
  อ - - - 

 

 
 เพิ�มไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 35 ของงบประมาณที�ไดร้บัอนมุตัิ และไมเ่กิน 35 

ลา้นบาท 
 อ - - - - 

 

  เพิ�มเกินรอ้ยละ 35 ของงบประมาณที�ไดร้บัอนมุตัิ และเกิน 35 ลา้นบาท อ - - - - -  

 5) การยกเลิกงบประมาณตน้ทนุทั�งหมด หรอืบางสว่น   อ - - - รายงานคณะกรรมการบรหิาร 

         

1.2 งบประมาณคา่ใชจ้า่ยฝ่ายขายและบรหิาร        

 1) งบประมาณประจาํปี  อ - - - - -  

 2) คา่ใชจ้า่ยที�จา่ยเกินงบประมาณที�ไดร้บัอนมุตัิ        

 
 เพิ�มไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 15 ของงบประมาณที�ไดร้บัอนมุตัิ และไมเ่กิน 15 

ลา้นบาท 
  อ - - - 
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 เพิ�มไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 35 ของงบประมาณที�ไดร้บัอนมุตัิ และไมเ่กิน 35 

ลา้นบาท 
 อ - - - - 

 

  เพิ�มเกินรอ้ยละ 35 ของงบประมาณที�ไดร้บัอนมุตัิ และเกิน 35 ลา้นบาท อ - - - - -  

 3) การขอใชค้า่ใชจ้า่ยที�ไมไ่ดข้องบประมาณ        

  วงเงินไมเ่กิน 10,000 บาทตอ่รายการ    อ - -  

  วงเงินไมเ่กิน 1 ลา้นบาทตอ่รายการ   อ - - -  

  วงเงินไมเ่กิน 5 ลา้นบาทตอ่รายการ  อ - - - -  

  วงเงินเกิน 5 ลา้นบาทตอ่รายการ หรอืกรณีฉกุเฉิน อ - - - - -  

         

1.3 งบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการลงทนุในทรพัยส์ินถาวร        

 1) งบประมาณประจาํปี อ - - - - -  

 2) งบประมาณ เพิ�มเติมระหวา่งปี        

  วงเงินไมเ่กิน 20 ลา้นบาท ของงบประมาณแตล่ะประเภท   อ - - - รายงานคณะกรรมการบรหิาร 

  วงเงินไมเ่กิน 50 ลา้นบาท ของงบประมาณแตล่ะประเภท  อ - - - - รายงานคณะกรรมการบรษัิท 

  วงเงินเกิน 50 ลา้นบาท ของงบประมาณแตล่ะประเภท อ - - - - -  

 
3) การทบทวนโครงการลงทนุเมื�อโครงการลงทนุนั�นเกินวงเงินงบประมาณที�

ไดร้บัอนมุตัิไวแ้ลว้ 
      

 

  เพิ�มไดไ้มเ่กิน 10 ลา้นบาท ของงบประมาณตอ่โครงการ   อ - - - รายงานคณะกรรมการบรหิาร 

  เพิ�มไดไ้มเ่กิน 20 ลา้นบาท ของงบประมาณตอ่โครงการ  อ - - - - รายงานคณะกรรมการบรษัิท 

  เพิ�มไดเ้กิน 20 ลา้นบาท ของงบประมาณตอ่โครงการ อ - - - - -  

 4) การขอใชร้ายจา่ยลงทนุในทรพัยส์ินที�ไมไ่ดข้องบประมาณ        

  วงเงินไมเ่กิน 1ลา้นบาทตอ่รายการ   อ - - - รายงานคณะกรรมการบรหิาร 
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เรื�อง  
ผู้มอีาํนาจอนุมัติ 

หมายเหต ุ
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  วงเงินไมเ่กิน 5 ลา้นบาทตอ่รายการ  อ - - - - รายงานคณะกรรมการบรษัิท 

  วงเงินเกิน 5 ลา้นบาทตอ่รายการ หรอืกรณีฉกุเฉิน อ - - - - -  

 5) การโอนงบประมาณไปปีหนา้ อ - - - - -  

 6) การยกเลิกงบประมาณรายจา่ยลงทนุทั�งหมด หรอืบางสว่น        

  วงเงินไมเ่กิน 20 ลา้นบาท   อ - - -  

  วงเงินไมเ่กิน 50 ลา้นบาท  อ - - - -  

  วงเงินเกิน 50 ลา้นบาท อ - - - - -  

         

2. การบัญชีและการเงิน        

2.1 การขายสนิทรพัยถ์าวร (ราคาตลาด)        

  สินทรพัยม์ีมลูคา่ไมเ่กิน 1 ลา้นบาท   อ - - - รายงานคณะกรรมการบรหิาร 

  สินทรพัยม์ีมลูคา่ไมเ่กิน 5 ลา้นบาท  อ - - - - รายงานคณะกรรมการบรษัิท 

  สินทรพัยม์ีมลูคา่เกิน 5 ลา้นบาท อ - - - - -  

         

2.2 การจาํหน่ายสินทรพัยท์ี�เป็นที�ดินและสิ�งก่อสรา้ง (ราคาตลาด) อ - - - - -  

         

2.3 การขอวงเงินกู ้ทั�งในประเทศ และตา่งประเทศ อ - - - - - กรรมการลงนามตามที�ระบใุน

หนงัสือรบัรอง 

         

2.4 การกูเ้งินระยะสั�นไมเ่กิน 1 ปี ตอ่ครั�งตอ่ราย        

  เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน   อ - - -  

  เงินกูย้ืมจากกรรมการ   อ - - -  
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3. การจัดหา        

3.1 การอนมุตัิใหบ้คุคลภายนอกเขา้มาชว่ยงานผลิต / ซอ่ม / บรกิารที�ตอ้งใชเ้ทคนิค

หรอืความชาํนาญทางวิชาการขั�นสงู 
  

อ 
- - - 

 

         

3.2 การขอซื �อ (Purchase Request:P/R) และการจดัซื �อ (Purchase Order:P/O)    อ** - - อนมุตัิ 2 ใน 3 ไมอ่นมุตัิให้

แผนกตวัเอง 

         

4. ธุรการทั�วไป 

4.1 การทาํสญัญา / การลงนามในสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบับคุคลภายนอก (ที�ไมใ่ช่

เป็นการจดัหาและไมเ่กี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ดิน) 

อ 
- - - - - 

 

         

4.2 การออก / เปลี�ยนแปลงคาํสั�ง ประกาศ ระเบียบปฏิบตัิ ขอ้บงัคบัของบรษัิทที�มีผล

ใชท้กุหน่วยงานและ / หรอื มีขอ้ผกูพนักบับคุคลภายนอก 

  อ - - -  

         

5. การบุคคลทั�วไป 

5.1 การกาํหนดหลกัเกณฑ ์และงบประมาณการขึ �นคา่จา้ง เงินรางวลั หรอืจา่ย

ผลตอบแทนอื�น 
  

อ - - - รายงานคณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการบริษัทผ่าน

ค ณ ะก รรม ก า รส รรห า แ ล ะ

กาํหนดคา่ตอบแทน 

         

5.2 การกาํหนด / เปลี�ยนแปลงผงัการบรหิารงาน   อ - - -  

         

5.3 การพิจารณาขึ �นคา่จา้ง คา่ตอบแทนหรอืเงินรางวลัประจาํปี   อ - - - ผ่านการเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน 
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เรื�อง  
ผู้มอีาํนาจอนุมัติ 

หมายเหต ุ
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6. การร่วมทุน 

6.1 การรว่มทนุ (ทั�งมีและไมม่ีสว่นรว่มในการบรหิารงาน) อ - - - - - นาํเสนอผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

         

6.2 การลงทนุซื �อหุน้ / ขายหุน้บรษัิทอื�น อ - - - - - นาํเสนอผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

         

6.3 ตั�งกิจการใหม ่/ เลิกกิจการ อ - - - - - นาํเสนอผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

         

7. กฏหมาย 

7.1 การอทุธรณห์รอืไมอ่ทุธรณก์ารประเมินภาษีอากร หรอืการยอมชาํระภาษีอากร 

การฟอ้งคดี การตอ่สูค้ดี การอทุธรณ ์การฏีกาหรอืการไมฟ่อ้งคดี การไมต่อ่สูค้ดี 

การไมอ่ทุธรณ ์การไมฎ่ีกา หรอืการถอนฟอ้งคดี การถอนอทุธรณ ์การถอนฎีกา 

หรอืการประรปีระนอมยอมความ 

      

 

 1) กรณีพิพาทที�ไมม่ีทนุทรพัย ์หรือขอ้พิพาททางอาญา อ - - - - -  

 2) เรื�องภาษีอากร อ - - - - -  

 3) เรื�องอื�นๆ นอกจากเรื�องภาษีอากร อ - - - - -  

         

7.2 การพิจารณาดาํเนินคดีความ อ - - - - -  

         

7.3 การเปิดเผยขอ้มลูที�เป็นสาระสาํคญัทางการเงิน และสาระสาํคญัดา้นตา่งๆ ที�มี

ผลกระทบกบับรษัิทตอ่บคุคลภายในและภายนอก 
  

อ - - -  

         

8. การขายและการตลาด 

8.1 การอนมุตัิแผนการตลาดประจาํปี   อ - - - รายงานคณะกรรมการบรหิาร 
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8.2 การยกเลิกลกูคา้ / การกาํหนดราคาขาย / เงื�อนไขการขาย    อ - - รายประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

         

8.3 การใหอ้นมุตัิวงเงินเครดิตลกูคา้ใหม ่และเพิ�มวงเงินเครดิตลกูคา้เก่า ตอ่ครั�งการ

ซื �อ 
   อ - - 

ฝ่ายการเงินทาํการตรวจสอบ

เครดิตลกูคา้ก่อนสง่ขออนมุตัิ 

9. การเข้าทาํรายการระหว่างกัน 

9.1 การอนมุตัิการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัของบรษัิท อ อ อ - - - ปฎิบัติตามนโยบายการเขา้ทาํ

รายการระหว่างกนั หรอืรายการ

ที�เกี�ยวโยงกนัของบรษัิท 

 

** ทั�งนี �ภายหลังที�บริษัทเขา้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หากรายการใดเขา้ข่าย รายการ

ได้ ม า ห รื อ จํ า ห น่ า ย ไ ป ซึ� ง

สินทรัพย์และ/หรือรายการที�

เกี� ย ว โย งกัน  บ ริ ษั ท จ ะต้อ ง

ดาํเนินการพิจารณาการอนุมัติ

ตามกฎระเบียบและประกาศที�

เกี�ยวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

แ ล ะ / ห รื อ  ส ํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์
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หมายเหต ุ 1/ความหมายของอกัษรยอ่ในชอ่งผูม้ีอาํนาจ 

 

คบ หมายถึง คณะกรรมการบรษัิท  อ หมายถึง อาํนาจอนมุตัิ 
คกบ หมายถึง คณะกรรมการบรหิาร  อ** หมายถึง อนมุตัิ 2 ใน 3 ไมอ่นมุตัิใหแ้ผนกตนเอง 
ปธ หมายถึง ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร  (วา่ง) หมายถึง อาํนาจอนมุตัิระดบัเหนือขึ �นไป 

ผจฝ หมายถึง ผูจ้ดัการฝ่าย  - หมายถึง ไมม่ีอาํนาจอนมุตัิ 
ผจผ หมายถึง ผูจ้ดัการแผนก     
หนผ หมายถึง หวัหนา้แผนก     

 

ทั�งนี � หากการทาํรายการใดมีลกัษณะเป็นรายการเกี�ยวโยงกนั หรอืรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัยข์องบริษัทบรษัิทมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงหลกัเกณฑท์ี�

เกี�ยวขอ้งของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 



 บริษัท ชริ�งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอ้ามลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                              สว่นที� 2 - 10 หนา้ 30 

10.3 การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
 

10.3.1 หลักเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตั�งกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะคดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�กาํหนดไว ้และนาํเสนอที�ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรอื ที�ประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) เพื�อพิจารณาแตง่บคุคลดงักลา่วเขา้ดาํรงตาํแหนง่คณะกรรมการ

บรษัิทเพื�อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท และเป็นไปตามแนวทางกาํกบัดแูลกิจการที�ดี 

 
องคป์ระกอบคณะกรรมการบริษัท 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษัิทมีดงัตอ่ไปนี � 

1) คณะกรรมการบรษัิทไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

2) คณะกรรมการบรษัิทใหม้ีจาํนวนตามที�ที�ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด แตต่อ้งประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนอยา่งนอ้ย 5 คน

และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั�งหมดนั�นตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 

3) คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด แต่ตอ้งไมน่อ้ยกว่า 

3 คน 

ทั�งนี � ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการบริษัท และในกรณีที�คณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร อาจพิจารณาเลอืกกรรมการอีกคนหนึ�งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบรษัิทก็ได ้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

กรรมการของบรษัิทตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี � 

1) เป็นบคุคลผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีความซื�อสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาอยา่งเพียงพอที�จะ

อทุิศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที�ใหแ้ก่บรษัิทได ้

2) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกดั กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งตอ้งไม่มีลกัษณะที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะ

ไดร้บัความไวว้างใจใหบ้รหิารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามที�คณะกรรมการกากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยป์ระกาศกาํหนด 

3) ไมเ่ป็นบคุคลที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรอืเขา้เป็นหุน้สว่น

หรอืกรรมการในนิติบคุคลอื�นซึ�งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่

วา่จะทาํเพื�อประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ื�น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้ทราบก่อนที�จะมีมติแตง่ตั�ง 

4) กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิเกี�ยวกบัความเป็นอิสระตามที�บริษัทกาํหนด และเป็นไปตามแนวทาง ที�กาํหนดไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และตอ้งเป็นบุคคลซึ�งสามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกราย ไดเ้ท่า

เทียมกนั เพื�อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนั�น ยงัตอ้งสามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท

โดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
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 ทั�งนี � บริษัทกาํหนดใหก้รรมการที�ไม่ทาํหนา้ที�เป็นผูบ้ริหารเป็นกรรมการที�เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ และผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเป็นผูซ้ึ�งไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทในลกัษณะที�จะใหม้ีขอ้จาํกดัใน

การแสดงความเห็นที�เป็นอิสระ และจะตอ้งมีคณุสมบตัิเพิ�มเติม ดงันี � 

(ก) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบรษัิทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม ผู้

ถือหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท ทั�งนี � ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนั�นๆ ดว้ย  

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืของ

ผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�ยื�นคาํ

ขออนญุาตต่อ ก.ล.ต. ทั�งนี � ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไม่รวมถึงกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที�

ปรกึษาของสว่นราชการซึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท 

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บิดามารดา 

คู่สมรส พี�นอ้ง และบตุร รวมทั�งคู่สมรสของบตุร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบคุคลที�

จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคมุของบรษัิทในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั�งไมเ่ป็น

หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท้ี�มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทบริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่ว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี ก่อนไดร้บัการแตง่ตั�งเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักลา่ว รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที�กระทาํเป็นปกติเพื�อประกอบกิจการ การเช่า

หรอืใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเกี�ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรือการใหห้รอืรบัความช่วยเหลือทางการเงิน 

ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม คํ�าประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนี �สิน รวมถึงพฤติการณ์อื�นใดในทาํนอง

เดียวกนั ซึ�งเป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญามีภาระหนี �ที�ตอ้งชาํระตอ่อีกฝ่ายหนึ�ง ตั�งแตร่อ้ยละสามของสนิทรพัยท์ี�มี

ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั�งแต่ยี�สิบลา้นบาทขึ �นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ทั�งนี � การคาํนวณภาระหนี �

ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการคาํนวณมลูคา่ของรายการที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ

วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนโุลม สาํหรบัการพิจารณาภาระหนี �ดงักลา่ว ใหน้บัรวม

ภาระหนี �ที�เกิดขึ �นในระหวา่งหนึ�งปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษัิทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ�งมีผูส้อบ

บญัชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่

เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ก่อนไดร้บัการแต่งตั�งเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระ 
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(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรกึษา   กฎหมายหรือที�ปรกึษา

ทางการเงิน ซึ�งไดร้บัค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผู้

ใหบ้รกิารทางวิชาชีพนั�น เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี ก่อนวนัที�ไดร้บัการ

แตง่ตั�งเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการอิสระ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั�งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ�ง

เป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(ซ) ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิท

ย่อย หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนทีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�

ปรกึษาที�รบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสทิธิออกเสยีงทั�งหมดของบริษัทอื�น ซึ�ง

ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษัิท 

 
การเลือกตั�งและวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผูท้าํการสรรหาและเสนอชื�อบคุคลซึ�งมีคณุสมบตัิครบถว้น เพื�อ

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท โดยจะนาํเสนอชื�อบคุคลดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

(แลว้แตก่รณี) พิจารณาเลอืกตั�งตอ่ไป 

2) ใหท้ี�ประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั�งกรรมการบรษัิท แต่ในกรณีที�เป็นการเลือกตั�งกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที�วา่ง

ลงเพราะเหตอุื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบคุคลซึ�งมีคณุสมบตัิครบถว้น

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการได ้ทั�งนี � บคุคลซึ�งเขา้รบัตาํแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดงักลา่วใหอ้ยู่ในตาํแหนง่เพียงเท่า

วาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการซึ�งพน้จากตาํแหนง่ 

3) ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจาํปีทุกครั�ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ

ทั�งหมด ถา้จาํนวนกรรมการแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี�สดุกับส่วน 1 ใน 3 โดย

กรรมการซึ�งพน้จากตาํแหนง่อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหนง่ได ้ทั�งนี � กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหนง่ในปี

แรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั�น ใหจ้บัสลากกัน สว่นปีต่อ ๆ ไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนาน

ที�สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่ 

ทั�งนี � กรรมการอิสระ จะดาํรงตาํแหน่งต่อเนื�องไดไ้ม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัที�ไดร้บัการแต่งตั�งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ

อิสระครั�งแรก โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ 

นอกจากกรณีพน้จากตาํแหนง่ตามวาระดงักลา่วแลว้ คณะกรรมการบรษัิทอาจพน้จากตาํแหนง่ดว้ยเหตผุลดงัตอ่ไปนี � 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 



 บริษัท ชริ�งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอ้ามลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                              สว่นที� 2 - 10 หนา้ 33 

(ค) ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการบรษัิท หรอืมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนหรอืมีลกัษณะ

ที�แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที�จะไดร้บัความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการที�มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(ง) ที�ประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหพ้น้จากตาํแหนง่ 

(จ) ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก 

 

10.3.2 หลักเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตั�งกรรมการตรวจสอบ 

องคป์ระกอบคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบซึ�งมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจาํนวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน  

2) กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีความรูแ้ละมีประสบการณ์ดา้นการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียง

พอที�จะสามารถทาํหนา้ที�สอบทานความนา่เชื�อถือของงบการเงินได ้

3) ใหค้ณะกรรมการของบริษัทเลือกและแต่งตั�งกรรมการตรวจสอบคนหนึ�งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

แตง่ตั�งเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อช่วยเหลอืการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ ดงันี � 

1) เป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นในการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยประกาศกาํหนด 

2) ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหม้ีอาํนาจตัดสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท 

บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษัิท 

3) ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย หรอืบรษัิทยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะที�เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

4) เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�ในฐานะกรรมการตรวจสอบและมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างนอ้ย 1 คน เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้นบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที�จะสามารถทาํหนา้ที�สอบ

ทานความนา่เชื�อถือของงบการเงินได ้

 

การแต่งตั�งและวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั�งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ โดย

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ทั�งนี � กรรมการ

ตรวจสอบซึ�งพน้ตาํแหนง่ตามวาระอาจไดร้บัแตง่ตั�งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบไดอ้ีก 

ในกรณีที�กรรมการตรวจสอบดาํรงตาํแหนง่ครบวาระหรอืไมอ่าจดาํรงตาํแหนง่จนครบกาํหนดวาระได ้ซึ�งจะสง่ผล

ใหบ้ริษัทมีจาํนวนกรรมการตรวจสอบตํ�ากว่า 3 คน ใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติแต่งตั�ง

กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพื�อใหม้ีจาํนวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างชา้ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัที�มีจาํนวนกรรมการ

ตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื�อใหเ้กิดความต่อเนื�องในการปฏิบตัิหนา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั�งนี � บุคคลซึ�งเขา้รบั
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ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบเดิมที�พน้จากตาํแหน่งเพราะเหตอุื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ 

ใหอ้ยูใ่นตาํแหนง่เพียงเทา่วาระที�เหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึ�งพน้จากตาํแหนง่ 

10.3.3 หลักเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตั�งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องคป์ระกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนอยา่งนอ้ย 3 คน ซึ�งสมาชิกสว่นใหญ่ควร

เป็นกรรมการอิสระ 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนลอืกกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึ�งเป็นกรรมการอิสระ

จาํนวนหนึ�งคน ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตั�งเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาฯ เพื�อช่วยเหลอืการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ 

 
คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มคีวามซื�อสตัยส์จุรติ มีจรยิธรรมในการดาํเนินธรุกิจ และมีเวลาเพยีงพอที�จะอทุิศความรู ้

ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ที�แก่บรษัิทได ้

2) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

3) ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบรษัิท หรอืเขา้เป็นหุน้สว่น 

หรอืกรรมการในนิติบคุคลอื�นซึ�งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่

วา่จะทาํเพื�อประโยชนข์องตนหรอืผูอ้ื�น เวน้แตจ่ะไดแ้จง้ใหท้ี�ประชมุคณะกรรมการบรษัิททราบก่อนที�จะมีมติแตง่ตั�ง 

 
การแต่งตั�งและการสิ�นสุดสภาพการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหาฯ  โดย

กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท (กรณี

กรรมการสรรหาฯ ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทดว้ย) ทั�งนี � กรรมการสรรหาฯ ซึ�งพน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บั

แตง่ตั�งเป็นกรรมการสรรหาฯ ไดอ้ีก 

ในกรณีที�กรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดาํรงตาํแหน่งหรือไม่อาจดาํรงตาํแหน่งจนครบกาํหนดวาระได ้ซึ�งจะ

สง่ผลใหม้ีจาํนวนกรรมการสรรหาฯ ตํ�ากว่า 3 คน ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตั�งกรรมการสรรหาฯ รายใหม่ใหค้รบถว้น

ในทนัทีหรอือยา่งชา้ภายใน 3 เดือนนบัแตว่นัที�จาํนวนกรรมการสรรหาฯ ไมค่รบถว้น เพื�อใหเ้กิดความตอ่เนื�องในการปฏิบตัิ

หนา้ที�ของคณะกรรมการสรรหาฯ 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ชริ�งเฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

แบบแสดงรายการขอ้ามลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                              สว่นที� 2 - 10 หนา้ 35 

10.3.4 หลักเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตั�งกรรมการบริหาร  

องคป์ระกอบคณะกรรมการบริหาร 

1) คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยสมาชิกอย่างนอ้ย 3 คน โดยกรรมการบริหารไม่จาํเป็นตอ้งดาํรงตาํแหน่งเป็น

กรรมการบรษัิท 

2) คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารหนึ�งคน ให้ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั�ง

เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารเพื�อช่วยเหลอืการดาํเนินการของคณะกรรมการบรหิาร 

 

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร 

1) เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และความเชี�ยวชาญในดา้นธุรกิจของบรษัิท รวมถึงมีความซื�อสตัยส์จุริต 

มีจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที�จะอทุิศความรูค้วามสามารถและปฏิบตัิหนา้ที�แก่บรษัิทได ้

2) มีคณุสมบตัิครบถว้นและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

3) ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษัิทหรือเขา้เป็นหุน้สว่น 

หรอืกรรมการในนิติบคุคลอื�นซึ�งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ไม่

ว่าจะทาํเพื�อประโยชนข์องตนเองหรือผูอ้ื�น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที�จะมีมติ

แตง่ตั�ง 

 

การแต่งตั�งและการสิ�นสุดสภาพการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหาร 

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตั�งบุคคลที�มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื�อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหาร โดย

กรรมการบริหารมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และใหเ้ป็นไปตามวาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท (กรณี

กรรมการบริหารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษัทดว้ย) ทั�งนี � กรรมการบริหารซึ�งพน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตั�ง

เป็นกรรมการบรหิารไดอ้ีก 

ในกรณีที�กรรมการบริหารครบวาระการดาํรงตาํแหน่ง หรือไม่อาจดาํรงตาํแหน่งจนครบกาํหนดวาระได ้ซึ�งจะสง่ผลใหม้ี

จาํนวนกรรมการบรหิารตํ�ากวา่ 3  คน ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแตง่ตั�งกรรมการบรหิารรายใหม่ใหม้ีจาํนวนครบถว้นในทนัทีหรอือยา่ง

ช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที�มีจํานวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพื�อให้เกิดความต่อเนื�องในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะ

กรรมการบรหิาร 

10.3.5 หลักเกณฑใ์นการสรรหาและแต่งตั�งประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแตง่ตั�งบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหนง่ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

กรณีที�ตาํแหนง่ประธานเจา้หนา้ที�บรหิารวา่งลง 
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10.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

ในการกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะพิจารณาส่งตวัแทนของบริษัทซึ�งมี

คณุสมบตัิและประสบการณท์ี�เหมาะสมกบัธุรกิจที�บริษัทเขา้ลงทนุเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้รหิารในบรษัิทย่อยและ

บริษัทรว่มของบรษัิทดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหุน้ของบริษัท และ/หรือตามขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยและ

บรษัิทรว่มแตล่ะบรษัิทกาํหนด 

ทั�งนี � เพื�อใหบ้ริษัทสามารถควบคมุดแูลกิจการ ทิศทางและการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัท บริษัทจึงกาํหนดใหต้ัวแทนของบริษัทจะตอ้งบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑซ์ึ�งกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคับ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ

บริษัทรว่มนั�น ๆ รวมถึงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มดงักลา่วใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการของ

บรษัิททราบ 

อีกทั�ง บรษัิทจะติดตามผลประกอบการและผลการดาํเนินงานของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มอยา่งใกลชิ้ด รวมถึง

กาํกับใหม้ีการจัดเก็บขอ้มูลและบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มใหบ้ริษัทตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทาํงบ

การเงินรวมใหท้นัตามกาํหนดเวลา 

 

10.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทใหค้วามสาํคัญต่อการป้องกันการใช้ขอ้มูลภายในของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายหา้มมิใหก้รรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน นาํขอ้มลูที�ยงัไม่ไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ�งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงราคาหรือ

มลูค่าหลกัทรพัยข์องบริษัท (“ขอ้มูลภายใน”) ไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ๆ หรือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ื�น ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั�งตอ้งไม่ทาํการซื �อขายหลกัทรพัยห์รือเขา้ผูกพนั

ตามสญัญาซื �อขายล่วงหนา้ที�เกี�ยวขอ้งกับหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยใชข้อ้มูลภายใน  ทั�งนี � บริษัทไดก้าํหนดแนวทาง

ปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี � 

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดับบริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที�เป็นระดับ

ผูจ้ดัการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า เกี�ยวกบัหนา้ที�ที�ตอ้งจดัทาํและสง่รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์

และสญัญาซื �อขายลว่งหนา้ของตนเอง คูส่มรสหรอืผูท้ี�อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา และบตุรที�ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

รวมถึงนิติบุคคลที�กรรมการและผูบ้ริหาร คู่สมรสหรือผูท้ี�อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของ

กรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้เกินรอ้ยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั�งหมดของนิติบคุคลดงักลา่ว

ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(“สาํนกังาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และบท

กาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั�งที�มีการ

แกไ้ขเพิ�มเติม) (“พระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์”) รวมทั�งการรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งหลกัทรพัยข์อง

ตนเอง คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกาํหนดโทษตาม

มาตรา 298 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยฯ์ 

2. กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที�เป็นระดบั

ผูจ้ดัการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า จดัทาํและนาํสง่รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องตนเอง คูส่มรส

หรือผูท้ี�อยู่กินดว้ยกันฉันสามีภริยา และบุตรที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที�

กาํหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ และประกาศที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งนาํสง่รายงานดงักลา่ว

มายงัเลขานกุารของบรษัิทก่อน/ในวนัเดียวกนักบัวนัที�นาํสง่รายงานดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต. 
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3. จาํกดัการเขา้ถึงขอ้มลูภายในที�ไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ โดยใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะกรรมการ กรรมการบรหิาร ประธาน

เจา้หนา้ที�บรหิาร ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทที�มีสว่นเกี�ยวขอ้งตามความจาํเป็นเทา่ที�ตอ้งทราบเทา่นั�น และ

แจง้ใหบ้คุคลดงักลา่วทราบวา่เป็นสารสนเทศที�เป็นความลบั และมีขอ้จาํกดัในการนาํไปใช ้

4. กาํหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดาํรงตาํแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที�เป็นระดับ

ผูจ้ัดการฝ่ายขึ �นไปหรือเทียบเท่า และผูป้ฏิบตัิงานที�เกี�ยวขอ้งที�ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในจะตอ้งงดการซื �อขาย

หลกัทรพัยข์องบรษัิทในช่วง 1 เดือนก่อนที�งบการเงินหรอืขอ้มลูภายในจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และในช่วงเวลา 

24 ชั�วโมงภายหลงัจากที�ขอ้มลูดงักล่าวของบริษัทไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ โดยบริษัทจะแจง้ใหก้รรมการ

และผูบ้ริหาร รวมถึงผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงินที�เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึ �นไปหรือ

เทียบเทา่งดการซื �อขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมทั�ง หา้มไม่ใหผู้ท้ี�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มลู

ดงักลา่วเปิดเผยขอ้มลูใหบ้คุคลอื�นทราบจนกวา่จะไดม้ีการแจง้ขอ้มลูนั�นตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

5. กาํหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนาํขอ้มูลภายในไปใชห้าประโยชนส์่วนตนซึ�งเริ�มตั�งแต่การตกัเตือน

เป็นหนงัสือ ตดัค่าจา้ง พกังานชั�วคราวโดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง หรือใหอ้อกจากงาน ซึ�งการลงโทษจะพิจารณาจาก

เจตนาของการกระทาํและความรา้ยแรงของความผิดนั�น ๆ 

 

10.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

11.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

 สาํหรบังวดปีบญัชีสิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีใหแ้ก่ บริษัท สอบ

บญัชีธรรมนิติ จาํกดั ซึ�งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทรวมจาํนวน  1.22 ลา้นบาท ซึ�งประกอบดว้ย คา่สอบทานงบการเงินราย

ไตรมาส ค่าสอบบญัชีรายปี และค่าใชจ้่ายอื�น เช่น คา่พาหนะในการปฏิบตัิงาน ค่าลว่งเวลา คา่บริการเขา้รว่มประชุมกบั

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เบิกตามจริง (Out-of-pocket expense) ที�

เกี�ยวขอ้งกบัการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และคา่สอบบญัชี  

11.6.2 ค่าบริการอื�น (Non-Audit Fee) 

บรษัิทไมไ่ดม้ีการจ่ายคา่บรกิารอื�น (Non-Audit Fee) ในปี 2563 ใหแ้ก่ บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิต ิจาํกดั  

10.7 การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 

-ไมม่ี- 
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11.  ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม และคณุภาพชีวิตของชุมนมุในทกุ  ๆ พืน้ที่ 
ที่เขา้ไปด าเนินธุรกิจตามหลกัปฏิบตัิสากล โดยใหค้วามส าคญัต่อการมีสว่นรว่มของชุมชนและสงัคม เพื่อพฒันาวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสงัคมอย่างยั่งยืน บริษัทจึงก าหนดแนวทางเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคมในดา้น
ต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 (ของมหาชน) วนัที่ 2 มิถนุายน 2563 ไดอ้นมุตัินโยบายดา้นความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยมีเนือ้หาโดยสรุป ดงันี ้

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
บรษัิทถือปฏิบตัิแนวทางการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นตอ่ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง อนัจะสง่ผลดีต่อ
บรษัิทในระยะยาว ดงันี ้

แนวปฏิบตัิ 

1. หลกีเลีย่งการด าเนินการท่ีอาจกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืหากพบวา่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนเ์กิดขึน้ บรษัิทจะจดัใหม้ีกระบวนการไกลเ่กลีย่ที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัอยา่ง
ครบถว้น  

2. สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสร ีหลกีเลีย่งพฤติกรรมการเลน่พรรคเลน่พวก หรอืรว่มสมคบคดิกนั 
3. ไมส่นบัสนนุการด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา   

2. การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 
บรษัิทมีการบรหิารกิจการบนพืน้ฐานความโปรง่ใส มีจรยิธรรม ยดึมั่นในหลกัการการก ากบัดแูลกิจการ และปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น การใหห้รือรบัสินบนกับเจา้หนา้ที่ของรฐัหรือ
ภาคเอกชน โดยบริษัทไดก้ าหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้ีการแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบ กระบวนการท างาน และสาย
การบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานใหม้ีความชดัเจน เพื่อใหม้ีการถ่วงดลุอ านาจและมีความรดักุมในการตรวจสอบ
ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

แนวปฏิบตัิ 

2.1 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทด าเนินการหรอืยอมรบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบทัง้
ทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงทกุหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใหม้ีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบาย
ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท าที่เข้าข่าย  
การทจุรติคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทโดยแจง้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชาหรอืบคุคลที่รบัผิดชอบ และใหค้วามรว่มมือ
ในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิตา่ง ๆ 

2.3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร ้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ให้  
ความรว่มมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

2.4 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการตอ้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อตา้น  
การทุจริตคอรร์ปัชั่น และมีหนา้ที่ในการใหก้ารส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น  
เพื่อสื่อสารไปยงัพนกังานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ
ตา่ง ๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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2.5 ผูท้ี่กระท าการทจุริตคอรร์ปัชั่นจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว ้และอาจ
ไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

2.6 บริษัทจัดให้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัท  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนกังาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัท เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบและน า
นโยบายไปปฏิบตัิ เป็นตน้ 

2.7 บรษัิทก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแส โดยสง่เสรมิใหม้ีการสือ่สารท่ีหลากหลายช่องทาง เพื่อใหพ้นกังานและผู้
มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนัควรสงสยั และจัดใหม้ีมาตรการการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส โดยมีการ
ปกปิดตวัตนของผูแ้จง้เบาะแสอยา่งเขม้งวด เพื่อหลกีเลีย่งการถกูลงโทษหรอืถกูโยกยา้ยที่ไมเ่ป็นธรรม รวมถึงมี
การแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตามทกุเบาะแสท่ีมีการแจง้เขา้มา  

2.8 บริษัทสนบัสนุนใหคู้่สญัญา คู่คา้ หรือบุคคลอื่นที่ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทรายงานการละเมิด
นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษัิท 

2.9 บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล 
การปฏิบตัิงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนกังานและลกูจา้งของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ 
เพื่อป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชั่นภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกันใหแ้ก่พนกังานและลกูจา้งของ
บรษัิท 

2.10 บริษัทจัดใหม้ีระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบการจัดซือ้จัดจ้าง โดยก าหนดวงเงิน ตารางอ านาจอนุมัติ 
วตัถปุระสงคใ์นการท ารายการ และผูร้บั ซึ่งตอ้งมีเอกสารหลกัฐานท่ีชดัเจนประกอบ และมีการก าหนดอ านาจ
อนมุตัิในแตล่ะระดบัอยา่งเหมาะสม 

2.11 เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสีย่งสงูกบัการเกิดการทจุรติคอรร์ปัชั่นในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้นช่ดั 
(1) การให ้มอบหรือรบัของก านลั และการเลีย้งรบัรองจะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย เป็น

ตามธรรมเนียมทางการคา้ปกติหรอืประเพณีนิยมในมลูคา่ที่เหมาะสม 
(2) การใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้ง

มั่นใจวา่การใหห้รอืรบัเงินบรจิาค หรอืเงินสนบัสนนุดงักลา่วไมไ่ดเ้ป็นการอ าพรางการติดสนิบน 
(3) ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมลู และการด าเนินการอื่น ๆ กบัหน่วยงานภาครฐัหรอื

เอกชนจะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส และถกูตอ้งตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และ
ลกูจา้งของบรษัิทจะตอ้งไมใ่หห้รอืรบัสนิบนในทกุขัน้ตอนของการด าเนินกิจการ 

3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็น
พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนษุย ์ดงันี  ้
แนวปฏิบตัิ 
3.1 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุ้รกิ จของตนเขา้ไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน  
3.2 สง่เสริมใหม้ีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนษุยชน ภายในธุรกิจของบรษัิท และกระตุน้ใหม้ี

การปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรบัผิดชอบของธุรกิจดา้นสิทธิ มนษุยชน
ยงัครอบคลมุไปถึงบรษัิทในเครอื ผูร้ว่มทนุ และคูค่า้  
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3.3 ปฏิบัติ ต่อบุคลาก รของบริ ษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน  ไม่ เลือกปฏิบัติ  ไม่แบ่ งแยก  ถ่ินก า เนิด  
เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 

3.4 หา้มบุคลากรของบริษัทกระท าการที่ก่อความเดือดรอ้น ร  าคาญ บั่นทอนก าลงัใจผูอ้ื่น ก่อใหเ้กิดความเป็น
ปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ท่ีมีลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท หรือ
บุคคลภายนอกที่เขา้มาติดต่อธุรกิจ ทัง้นีร้วมถึง การล่วงละเมิดทางเพศ การเกีย้วพาราสี การลวนลาม การ
อนาจาร และการมีไวซ้ึง่ภาพลามกอนาจาร ทัง้ทางวาจาและการสมัผสั 

4. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บรษัิทตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละปฏิบตัิต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที่จะ
ช่วยเพิ่มมลูค่าของกิจการและเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษั ทและ
บรษัิทยอ่ยในอนาคต ดงันี ้
แนวปฏิบตัิ 
4.1 จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และ  

การพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตก้ระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม 
4.2 สง่เสรมิการพฒันาบคุลากร โดยจดัใหม้ีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเขา้รว่มสมัมนา และ

ฝึกอบรมวิชาการดา้นตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึงปลกูฝัง
ทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร นอกจากนี ้บริษัทยงัสนบัสนนุการพฒันา
องคก์รและทรพัยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ การก าหนดบทบาทหนา้ที่ของ
พนกังานใหช้ดัเจน การก าหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพฒันาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการ
ท างานของพนกังาน 

4.3 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัิเหต ุเป็นตน้ รวมถึงการใหเ้งินช่วยเหลือ
ประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานส าหรบัค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของ
พนกังาน ทนุการศกึษาส าหรบับตุรพนกังาน เป็นตน้ 

4.4 ด าเนินการใหพ้นกังานปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีสขุอนามยัในสถานที่ท างานที่ดี โดยจดัใหม้ีมาตรการ
ปอ้งกนัการเกิดอบุตัิเหต ุและเสรมิสรา้งใหพ้นกังานมีจิตส านกึดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม และ
สง่เสรมิใหพ้นกังานมีสขุอนามยัที่ดี และดแูลสถานท่ีท างานใหถ้กูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

4.5 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือ  
การกระท าที่ไมถ่กูตอ้งในบรษัิท รวมถึงใหก้ารคุม้ครองพนกังานท่ีรายงานเรือ่งดงักลา่ว 

5. ความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้และผูบ้รโิภค 
บริษัทค านึงถึงความพึงพอใจสงูสดุของลกูคา้ซึ่งเป็นผูท้ี่ซือ้สินคา้และบริการจากบริษัท รวมทัง้ผูบ้ริโภคซึ่งเป็นผูท้ี่ใช้
สนิคา้และบรกิารท่ีบรษัิทผลติ ดว้ยราคาที่เหมาะสม มีคณุภาพ และมีความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้ และผูบ้รโิภค ดงันี  ้

แนวปฏิบตัิ 

5.1 บริษัทมุ่งมั่นพฒันาสินคา้ และบริการใหค้รบวงจร บริการรวดเร็ว มีคณุภาพ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ และผูบ้ริโภคอย่างต่อเนื่องบุคลากรของบริษัท ตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และ
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ผูบ้ริโภคอย่างเต็มที่ดว้ยราคาที่สมเหตสุมผล ทนัต่อสถานการณ ์มีคณุภาพ ไม่จ ากดัสิทธิของผูบ้ริโภค และมี
เง่ือนไขทีเ่ป็นธรรมส าหรบัผูบ้รโิภค 

5.2 บริษัทจะจัดใหลู้กคา้ไดร้บัขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้และบริการของบริษัทที่ถูกตอ้ง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือ
โฆษณาเกินจริง เพื่อใหล้กูคา้มีขอ้มูลที่ถูกตอ้งและเพียงพอในการตดัสินใจ และจะไม่ท าการใดอนัเป็นการ
หลอกลวง หรอืท าใหห้ลงเช่ือในคณุภาพสนิคา้ และบรกิารของบรษัิท 

5.3 บริษัทมุ่งมั่นพฒันาความปลอดภยัในการใชส้ินคา้และบริการของบริษัท โดยความปลอดภยัของผูบ้ริโภคนัน้มี
ความส าคญัยิ่ง บรษัิทจะก าหนดใหม้ีปา้ยเตือนภยั และตรวจสอบความปลอดภยัในสถานประกอบการรณรงค ์
รวมทัง้อบรมพนกังานในเรื่องความปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภคอยา่งเครง่ครดัและตอ่เนื่อง 

5.4 บริษัทจัดใหม้ีระบบลกูคา้สมัพนัธ์เพื่อใชใ้นการสื่อสารติดต่อกับลกูคา้ รวมถึงการรบัเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับ
คณุภาพของสนิคา้และบรกิารอยา่งมีประสทิธิภาพ ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิท เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

5.5 บรษัิทจะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไมใ่ชข้อ้มลูดงักลา่วไปใชใ้นทางที่มิชอบ 

6. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีสว่นรว่มในการรบัผิดชอบต่อสงัคมในเรื่องคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม
อย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่เก่ียวขอ้งตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสงัคมในการรกัษา
สิง่แวดลอ้มและพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชนตามหลกัการพฒันาอยา่งยั่งยืน ดงันี ้

แนวปฏิบตัิ 

6.1 บรษัิทจะค านงึถึงทางเลอืกในการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาติโดยใหม้ีผลกระทบต่อความเสยีหายของ

สงัคมสิง่แวดลอ้มและคณุภาพชีวิตของประชาชนนอ้ยที่สดุ สนบัสนนุการลดการใชพ้ลงังาน และทรพัยากร 

6.2 บริษัทส่งเสริมใหค้วามปลอดภยัเป็นเรื่องส าคญัโดยจัดท าขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม ท่ีมีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดตามมาตรฐานสากล 
บุคลากรของบริษัทตอ้งศึกษา และปฏิบตัิตามกฎหมายนโยบายขอ้ก าหนดและมาตรฐานทางดา้นคุณภาพ
ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

6.3 บริษัทจะด าเนินการทกุวิถีทางเพื่อควบคมุและป้องกนัความสญูเสียในรูปแบบต่าง ๆ อนัเนื่องมาจากอบุตัิเหต ุ
อคัคีภยั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน ทรพัยส์ินสญูหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรกัษาความ
ปลอดภยั การปฏิบตัิงานไม่ถกูวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึน้  ตลอดจนรกัษาสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานที่ปลอดภยัต่อบคุลากรของบริษัท และมีการซกัซอ้มแผนการรกัษาความปลอดภยัเป็นประจ า ทัง้นีถื้อ
เป็นหนา้ที่รบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานในการรายงานอุบตัิเหตุอุบตัิการณโ์ดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่
ก าหนดไว ้

6.4 บริษัทจะจดัใหม้ีแผนควบคมุและป้องกนัเหตฉุกุเฉินในทกุพืน้ที่ปฏิบตัิการ มีแผนจดัการเหตฉุกุเฉินและสภาวะ
วิกฤตขององคก์ร เพื่อเตรียมพรอ้มต่อการจดัการเหตฉุุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น เพลิงไหม ้ก๊าซสารเคมี 
หรือของเสียรั่วไหลและมีการเตรียมพรอ้มต่อเหตวุิกฤตอื่น ที่อาจท าใหก้ารด าเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสีย
ช่ือเสยีงและภาพลกัษณข์ององคก์ร 

6.5 บริษัทจะจดัใหม้ีการประชาสมัพนัธ์เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเผยแพร่ขอ้มลูใหก้บับคุลากรของบริษัท 
พนกังานของผูร้บัจา้ง ตลอดจนผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้ราบและเขา้ใจในนโยบายกฎระเบียบ
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ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่าง ๆ ทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม
ตลอดจนน าไปยดึถือปฏิบตัิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง โดยไมก่่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่สขุภาพ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม 

6.6 หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพ 
ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้ม หรือพบว่าการปฏิบตัิงานมีผลกระทบทางดา้นสิ่งแวดลอ้มอยา่ง
รา้ยแรง ใหบุ้คลากรของบริษัทยุติการปฏิบตัิงานเท่าที่ท  าไดช้ั่วคราวเพื่อแจง้ผูร้่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา และ
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบเพื่อด าเนินการแกไ้ข หรอืวางแผนแกไ้ขตอ่ไป โดยหา้มปฏิบตัิงานตอ่ไปโดยเด็ดขาด 

7. การรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 
บรษัิทตระหนกัถึงความรบัผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม ในการพฒันาและคืนก าไรสูช่มุชน และสงัคมโดยรวม โดยบรษัิท
ใหค้วามส าคญักบักิจกรรมของชมุชนและสงัคมโดยมุง่เนน้ใหเ้กิดการพฒันาสงัคมชมุชนสิ่งแวดลอ้มท านบุ ารุงศาสนา 
และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ รวมทัง้สนบัสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแ์ก่
ชมุชนท่ีดอ้ยโอกาสใหเ้ป็นชมุชนท่ีเขม้แข็งพึง่พาตนเองได ้ดงันี ้

แนวปฏิบตัิ 

7.1 บริษัทมุ่งที่จะท าความเขา้ใจและสื่อสารกบัสงัคมเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท และความรบัผิดชอบของ
บริษัทต่อชุมชน สงัคมโดยรวม และสิ่งแวดลอ้ม โดยจะไม่ปกปิดขอ้เท็จจริงที่อาจเปิดเผยได ้รวมทัง้ บริษัท
จะแจ้งข้อมูลการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัทต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทัน
สถานการณ ์

7.2 บริษัทมุ่งปลกูฝังจิตส านึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม ใหเ้กิดขึน้กบับคุลากรของ
บริษัททุกระดบัอย่างต่อเนื่อง ใหค้วามส าคญัในการท าธุรกรรมกบัคู่คา้ดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี  ้บริษัทมุ่งหวังจะเป็นผู้น  าในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี
ประสทิธิภาพเพื่อประโยชนต์อ่ชนรุน่หลงั 

7.3 บริษัทจะคืนก าไรสว่นหนึง่เพื่อกิจกรรมที่จะมีสว่นสรา้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ โดย
กิจกรรมที่จะกระท าตอ้งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สรา้งประโยชนใ์หก้บัชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มไดจ้รงิ หาก
เลอืกใชก้ารบรจิาคจะตอ้งตรวจสอบขอ้มลูผูร้บับรจิาค เพื่อใหแ้นใ่จวา่น าไปใชเ้พื่อการกศุลอยา่งมปีระสทิธิภาพ 
และประสทิธิผล ก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิ และการบรจิาคตอ้งมีเอกสารหลกัฐาน 

8. นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
บริษัทน าแนวคิดในการรบัผิดชอบต่อสงัคมมาปรบัใชแ้ละคิดคน้ใหเ้กิดนวตักรรมทางธุรกิจที่สรา้งประโยชนต์่อธุรกิจ
ของบรษัิทและสงัคม ดงันี ้

แนวปฏิบตัิ 

8.1 ส ารวจกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจที่ด  าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบ  
ในทางลบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มหรือไม่อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 
รวมทัง้ศกึษา พิจารณา และวิเคราะหก์ระบวนการท างานอยา่งละเอียดและครอบคลมุทกุดา้น เพื่อสรา้งโอกาส
ในการพฒันาไปสูก่ารคน้พบนวตักรรมทางธุรกิจ  

8.2 เปิดเผยนวตักรรมที่คน้พบในสิง่ที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อกระตุน้ใหธุ้รกิจและผูป้ระกอบการ
รายอื่นไดป้ฏิบตัิตาม  

8.3 วิเคราะหแ์นวทางแกไ้ขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการตอ่เนื่อง
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อย่างไม่หยดุนิ่ง เพื่อสรา้งโอกาสในการคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม ่และเพื่อความเจริญเติบโตควบคูก่บัการสร้างผล
ก าไรของธุรกิจอยา่งยั่งยืน  

9. การจดัท ารายงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
บรษัิทจะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูในการปฏิบตัิตามแนวทางการรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ทกุฝ่าย  

แนวทางปฏิบตัิ 

บรษัิทจะจดัท าและเผยแพรร่ายงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยจะจดัใหม้ีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง และมีเนือ้หาครอบคลมุ
การด าเนินงานของบริษัทในดา้นต่าง ๆ เช่น สงัคม สิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภยั เพื่อเป็นแนวทางหรือประโยชนต์่อ
บคุคล สงัคมหรอืองคก์ร  

โครงกำรและกิจกรรมเพือ่ประโยชนต์่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 บรษัิทนอกจากมีนโยบายที่จะพฒันาและผลติสนิคา้ทีม่ีคณุภาพใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการสงูสดุของลกูคา้
อยา่งตอ่เนื่องแลว้ บรษัิทยงัสนบัสนนุใหพ้นกังานมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมเพื่อประโยชนต์อ่สงัคมมาอยา่งตอ่เนื่อง  โดย
มีตวัอยา่งบางสว่นของกิจกรรมดงักลา่วที่บรษัิทไดจ้ดัท า เช่น 

1) กิจกรรมบรจิาคหนา้กากอนามยั และ กระบงัปอ้งกนัใบหนา้ (Face Shield) เดือนเมษายน 2563 บรษัิทฯ  ไดบ้รจิาค
หนา้กากอนามยั และ กระบงัปอ้งกนัใบหนา้ (Face Shield) ใหก้บัสถานพยาบาล และหนว่ยงานตา่งๆ  
 

     
 

     
 

2) โครงการผนกึก าลงัรว่มปลกูไผห่นาม อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 

เมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม 2562 บริษัทไดจ้ดักิจกรรมปลกูไผ่หนามเป็นแนวกนัสตัวป่์าและท าโป่งเทียมเพื่อเป็นแรธ่าตุ
ของสตัวป่์า ณ หน่วยพิทกัษ์อทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2 (ผากระดาษ) อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยทาง
คณะผูบ้ริหารและพนักงานกว่า 270 คน ร่วมกันปลูกป่าไผ่หนามเพื่อป้องกันสตัวป่์าออกนอกพืน้ที่เขตอุทยาน
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แหง่ชาติเขาใหญ่ เขา้มาบกุรุกพืน้ท่ีการเกษตร บรเิวณรมิถนนทางหลวงชนบทสายเขาใหญ่-วงัน า้เขียว และสรา้งโป่ง
เทียมเพื่อเป็นแหลง่แรธ่าตเุสริมให้กบัสตัวป่์า โดยการจดักิจกรรมในครัง้นีเ้พื่อปลกุจิตส านึกใหพ้นกังานไดต้ระหนกั
และหว่งใยสิง่แวดลอ้มตอ่ไป 

      
 

 

3) โครงการเยี่ยมเยียนมลูนิธิบา้นจรงิใจ 

เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2560 บริษัทพรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหารและพนกังานเดินทางไปเยี่ยมเยียนและสรา้งรอยยิม้
ใหก้บันอ้งๆที่มลูนิธิบา้นจรงิใจ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีพรอ้มกบัมอบทนุสนบัสนนุและสิง่ของตา่งๆที่จ าเป็น 
เพื่อทางมลูนิธิไดน้  าไปใชป้ระโยชนต์อ่ไป 

      
 

4) โครงการรว่มใจพฒันาโรงเรยีนทา่ระพา จังหวดัสระแกว้ 

เมื่อวนัที่ 30 สิงหาคม 2557 บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาและปรบัปรุงโรงเรียนบา้นท่าระพา ต าบลศาลาล าดวน 
จงัหวดัสระแกว้ เนื่องจากยงัขาดแคลนสื่อประกอบการเรียนการสอนที่จ าเป็น และสนามกีฬาเปตอง ทางบริษัทจึง
เลง็เห็นความส าคญัในจดุนี ้จึงไดจ้ดักิจกรรมเพื่อพฒันาปรบัปรุงหอ้งเรยีน สนามกีฬาเปตองใหม่ และปรบัปรุงพืน้ท่ี
รอบบริเวณโรงเรียนใหก้บันอ้งๆโรงเรียนท่าระพา อีกทัง้ยงัรว่มบริจาคสื่อประกอบการเรียนการสอนและอปุกรณ์
เครือ่งใชท้ี่จ  าเป็นอื่นๆ 
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5) โครงการปลกูป่าชายเลน ณ อา่วคุง้กระเบน  

เมื่อวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2556 บรษัิทไดจ้ดักิจกรรมปลกูป่าชายเลน เพื่อคืนป่าชายเลนใหก้บักุง้ หอย ป ูปลา ณ อา่ว
คุง้กระเบน อ าเภอท่าใหม่ จังหวดัจันทบุรี โดยคณะผูบ้ริหารและพนกังานกว่า 170 คน ลงปลกูป่าชายเลน เพื่อ
อนรุกัษ์ฟ้ืนฟสูิง่แวดลอ้มและเรยีนรูก้ารอนรุกัษ์ระบบนิเวศน ์ 

 

 
 

6) การศกึษาคน้ควา้เก่ียวกบับรรจภุณัฑพ์ลาสติกที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

บริษัทมีการเตรียมความพรอ้มส าหรบัการพฒันาวตัถดุิบใหส้ามารถรองรบัแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงการใชบ้รรจุ
ภัณฑ์พลาสติก ที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบโดยค านึงถึงแนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงการใช้บรรุภัณฑพ์ลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม เช่น ฉลากฟิลม์หดรดัรูปประเภท rPET ซึ่งมี
ส่วนผสมที่มาจากวัตถุดิบ  recycle และฟิล์มหดรัด รูปประเภท PLA (ซึ่ ง เ ป็นฟิล์มประเภท Organics 
Biodegradable) ซึ่งสามารถย่อยสลายได ้โดยจุลินทรียใ์นสิ่งแวดลอ้มเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม รวมถึงหมึก
พิมพท์ี่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

7) โครงการติดตัง้ระบบผลติไฟฟา้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) 

บริษัทมีการลงทนุติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar Rooftop) ขนาดก าลงัการผลติ
ติดตัง้ 453.6 กิโลวตัต ์เพื่อประหยดัตน้ทนุพลงังานไฟฟ้า และไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะทางสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งในปัจจบุนั 
บริษัทสามารถประหยดัไฟฟ้าจากการใช ้Solar Rooftop ดงักลา่วประมาณ 200,000 บาทต่อเดือน โดยโครงการมี
ระยะเวลาการคืนทนุประมาณ 4.25 ปี 
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12.       การควบคุมภายใน 

12.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั�งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ ์2564 โดยมีคณะกรรมการบริษัททกุ

ท่านเขา้รว่มประชุม ประกอบดว้ย 1) กรรมการอิสระ ซึ�งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจาํนวน 3 ท่าน และ 2) 

กรรมการบริษัท จาํนวน 4 ท่าน โดยอา้งอิงแบบประเมินของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี�มี 5 

สว่น 17 หลกัการ โดยการประเมินการควบคมุภายในทั�ง 5  สว่น คือ  การควบคมุภายในองคก์ร  การประเมินความเสี�ยง

การควบคมุการปฏิบตัิงานระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มลู และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น

วา่บรษัิทมีระบบการควบคมุภายในอยูใ่นระดบัเหมาะสมเพียงพอ สรุปในแตล่ะหวัขอ้ไดด้งันี � 

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

บริษัทมีการจัดทาํคู่มือการกาํกับดแูลกิจการที�ดี ซึ�งกาํหนดแนวปฏิบตัิในเรื�องดงักล่าวไวช้ดัเจน และได ้ประกาศใชเ้ป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงานของบรษัิท และไดม้ีการจดัทาํคูม่ือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื�อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบตัิหนา้ที�ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน และบทกาํหนดโทษกรณีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานปฏิบตัิ

ตนในลกัษณะที�ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืปฏิบตัิไมเ่หมาะสม 

คณะกรรมการของบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 มีทั�งหมด 7 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน โดย 3 

ท่าน ทาํหนา้ที�กรรมการตรวจสอบ ทั�งนี �กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถและความน่าเชื�อถือและมี

ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที�อย่างแทจ้ริง รวมถึงมีคุณสมบตัิที�เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัทมีการกาํหนดบทบาทหนา้ที�เรื�องการกาํกบัดแูลและติดตามเรื�องการควบคมุภายในอยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์

อักษร และมีการกาํหนดใหม้ีผูต้รวจสอบภายในจากภายนอก (รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ) มีการจัดทาํ

แผนการตรวจสอบ และตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจาํปีและมีสรุปผลการตรวจสอบ รวมถึงมีการรายงาน

การตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และหนว่ยงานภายในบรษัิทเป็นประจาํอยา่งตอ่เนื�อง 

บริษัทมีโครงสรา้งองคก์รที�เหมาะสมกับสภาพการดาํเนินธุรกิจและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการ

ที�ดี โดยโครงสรา้งการจัดการของบริษัท ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีการว่าจา้งผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในที�มีความรู ้

ความสามารถ เพื�อทาํการตรวจสอบระบบควบคมุภายในและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื�อเป็นการกระตุน้พนกังาน รวมถึงนาํรายงานผลการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบ

ภายในมาร่วมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจาํปีเพื�อสรา้งแรงจูงในและใหร้างวลัอย่างเหมาะสม (การปรบั

เงินเดือน และโบนสัประจาํปี) ทั�งนี � การประเมินผลการปฏิบตัิงานแตล่ะครั�ง พนกังานผูถ้กูประเมินลงนามรบัทราบเสมอ 

บริษัทมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจน มีการคดัเลือกบคุลากรใหเ้หมาะสมกบัขอบเขต

หนา้ที�ความรบัผิดชอบ รวมถึงมีการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของจาํนวนพนกังาน โดยมีการจดัทาํแผนอตัรา

กาํลงัคนประจาํปีไวล้ว่งหนา้ใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของธุรกิจของบรษัิท 
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การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 

บริษัทมีการจัดตั�งคณะทาํงานบริหารความเสี�ยงและจัดทาํแผนการบริหารความเสี�ยง รวมทั�งมีการสื�อสารนโยบายการ

บริหารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ บริษัทมีการประเมินความเสี�ยงทุกประเภท รวมถึงวิเคราะห์ความเสี�ยง 

ประเมินผลกระทบ โอกาสเกิด และกาํหนดแผนจดัการความเสี�ยง มีการนาํปัจจยัภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ วฒันธรรม ภยั

ธรรมชาติ และการแข่งขนั มาใชใ้นการประเมินความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ �นกบัองคก์ร รวมถึงกาํหนดแนวทางที�เหมาะสมใน

การแกไ้ขหรือลดผลกระทบจากปัจจยัเสี�ยงดงักลา่ว โดยจดัทาํเป็นรายงานการบริหารความเสี�ยงนาํเสนอคณะกรรมการ

พิจารณา บริษัทมีการจัดทาํนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั�น และมีการประเมินโอกาสเกิดทุจริตโดยใช้ขอ้มูลจาก

รายงานผลการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายในประกอบการพิจารณา บรษัิทมีการกาํหนดเปา้หมายการดาํเนินธุรกิจ และ

ทบทวนเป้าหมายอย่างรอบคอบ ซึ�งเป้าหมายมีความสมเหตสุมผลและไม่สง่เสริมใหเ้กิดการแรงจูงใจในการกระทาํการ

ทจุรติ และการจ่ายผลตอบแทนแก่พนกังาน บรษัิทมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอยา่งชดัเจน 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโอกาสในการเกิดทจุริตจากขอ้มลูรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน ที�จะ

รายงานถึงจุดบกพรอ่งที�ตรวจพบ ซึ�งอาจก่อใหเ้กิดโอกาสในการทจุริตในการดาํเนินงานได ้รวมถึงพิจารณาแนวทางการ

ปอ้งกนัและแกไ้ขในที�ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ�าเสมอ 

บริษัทมีการประเมินการเปลี�ยนแปลงผูน้าํองคก์ร ที�อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และกาํหนดมาตรการตอบสนอง

อย่างเพียงพอแลว้ เช่นมีการกาํหนดใหม้ีการถ่ายทอดประสบการณข์องผูบ้ริหารที�สาํคญั ใหก้บัผูช้่วย รวมทั�งมีการจดัทาํ

รายละเอียดงานที�สาํคญัเป็นลายลกัษณอ์กัษร เป็นตน้ 

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและมีการพบปะกนัระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานอย่างสมํ�าเสมอ รวมถึงมีการ

ดาํเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุภายในโดยผูต้รวจสอบภายในที�เป็นผูเ้ชี�ยวชาญจากภายนอก เพื�อให้

ระบบงานภายในของบริษัทมีประสทิธิภาพและมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และมีการจดัฝึกอบรมใหแ้ก่

พนกังานเพื�อเพิ�มพนูความรู ้ความสามารถ ใหส้ามารถรองรบัลกัษณะของงานที�มีความซบัซอ้นมากขึ �นในอนาคต 

บริษัทมีการจดัทาํนโยบายการเงินและคูม่ือการปฏิบตัิงานดา้นบญัชีการเงิน นโยบายการจดัซื �อ-จดัจา้ง และมีการกาํหนด

คูม่ืออาํนาจดาํเนินการที�มีการกาํหนดลาํดบัชั�นการอนมุตัิของผูบ้รหิารในแตล่ะระดบัไวอ้ยา่งชดัเจนรดักมุ บรษัิทกาํหนดให้

มีการควบคมุภายในทั�งแบบปอ้งกนั โดยมีการแบง่แยกหนา้ที�ผูอ้นมุตัิรายการ ผูบ้นัทกึบญัชี และผูค้วบคมุสนิทรพัย ์และมี

กระบวนการติดตามประเมินผลของการควบคุมภายในอย่างสมํ�าเสมอ มีการใชเ้ทคโนโลยี SAP B-1 เขา้มาช่วยในการ

บนัทึกขอ้มลูทางบญัชีและการเงิน และมีการกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มลูในระบบดงักลา่วโดยพิจารณาจากหนา้ที�ความ

รบัผิดชอบของแต่ละตาํแหน่ง เพื�อป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มลูโดยบคุคลที�ไม่เกี�ยวขอ้ง กาํหนด user name และ password 

ในเครื�องคอมพิวเตอรส์าํนกังาน รวมถึงมีการกาํหนดนโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไวอ้ยา่ง

เป็นลายลกัษณอ์กัษรและสื�อสารใหพ้นกังานลงนามรบัทราบ 

บรษัิทมีหนว่ยงานที�ทาํหนา้ที�ดแูลระบบเครอืขา่ย เครื�องคอมพิวเตอร ์โปรแกรมตา่ง ๆ โดยหนว่ยงานดงักลา่วประกอบดว้ย

พนกังานผูม้ีความรู ้ความเชี�ยวชาญในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี และมีการกาํหนดนโยบายดา้นความมั�นคง

ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื�อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน บริษัทมีการจัดทาํสญัญาจา้งผูใ้หบ้ริการ

ภายนอกในการดแูลบาํรุงรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในบางสว่นและไดจ้ดัทาํแผนบาํรุงรกัษาอปุกรณ ์IT ทั�งหมดเป็น 

Action plan 
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บรษัิทมีการจดัทาํนโยบายการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัไวอ้ยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยนโยบายดงักลา่ว มีสาระสาํคญั

เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบ

กาํกบัดแูลและติดตามใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามนโยบายที�กาํหนดไวผ้่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอ 

ในการทาํรายการระหว่างกันหรือรายการที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ บริษัท (โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ) จะดาํเนินการติดตามใหม้ีการทาํรายการเสมือนหนึ�งกบัการทาํรายการกบับคุคลภายนอก โดยคาํนึงถึงความ

จาํเป็นและความสมเหตสุมผลในการเขา้ทาํรายการ และคาํนงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทเป็นหลกั 

บริษัทมีการกาํหนดนโยบายและคู่มือการปฏิบตัิงานอย่างครบถว้น และมีการปรบัปรุงใหเ้หมาะสมเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 

รวมทั�งมีการทบทวนทนัทีที�มีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ �น และมีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและกระบวนการใหส้ามารถ

ปฏิบตัิงานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล (Information & Communication) 

บริษัทจดัใหม้ีระบบสารสนเทศที�มีคณุภาพ มีการกาํหนดขอ้มลูที�ตอ้งการใชใ้นการบริหารที�มีคณุภาพ และเป็นขอ้มลูที�มี

การสอบทานความถกูตอ้งแลว้ มีการรวบรวมขอ้มลูตา่งๆ ที�มีความจาํเป็นและเพียงพอสาํหรบัการพิจารณาและตดัสนิใจ

ในเรื�องตา่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม โดยมีการพิจารณาถึงตน้ทนุและประโยชนท์ี�จะไดร้บั 

บริษัทได้กําหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าหลักในการจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษัท หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการ

ประชุมผูถื้อหุน้ และดาํเนินการอื�นๆ ตามที�กฎหมายกาํหนด ทั�งนี � ในการจัดทาํรายงาน เอกสารและขอ้มลูประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท บริษัทไดม้ีการมอบหมายใหฝ่้ายงานที�เกี�ยวขอ้งจัดทาํขอ้มลูดงักล่าว และในกรณีที�

จาํเป็นตอ้งอาศยัความเชี�ยวชาญและคาํแนะนาํจากผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทาง บริษัทจะมีการสรรหาและแต่งตั�งผูเ้ชี�ยวชาญ

จากภายนอก เช่น ที�ปรกึษาทางกฎหมาย ที�ปรกึษาทางบญัชี ผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายใน ใหด้าํเนินการศึกษาและ

จดัทาํขอ้มลูเอกสารตา่งๆ เพื�อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบรษัิท 

เลขานกุารบริษัทและฝ่ายงานที�เกี�ยวขอ้งไดม้ีการจดัทาํและสง่หนงัสือเชิญประชมุพรอ้มเอกสารประกอบตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

เพื�อสง่ใหผู้ถื้อหุน้หรอืคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาก่อนการประชมุจรงิเป็นการลว่งหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขั�นตํ�า

ตามที�กฎหมายกาํหนด บริษัทมีการจัดทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการที�มีรายละเอียดเพียงพอที�จะใช้ในการ

ตรวจสอบยอ้นหลงัได ้บริษัทมอบหมายใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัทาํและจดัเก็บเอกสารใหเ้ป็นระบบ เช่น จดัเก็บในแฟม้แยก

ตามประเภทเอกสาร หรอืการจดัทาํทะเบียนคมุเอกสาร เป็นตน้ 

บริษัทใชว้ิธีการติดประกาศเพื�อชี �แจงนโยบายและการเปลี�ยนแปลงภายในองคก์รใหพ้นกังาน รบัทราบ และยงัมีช่องทาง

การสื�อสารภายในองคก์รโดยการใชอ้ีเมลลใ์นการรบั-สง่ขอ้มลูระหวา่ง พนกังานและผูบ้ริหาร บริษัทกาํหนดใหเ้ลขานกุาร

บรษัิท และจดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นศนูยก์ลางในการติดตอ่ขอขอ้มลู รวมทั�งติดตอ่สอบถามขอ้มลูจากผูส้อบบญัชี 

ผูต้รวจสอบภายใน การจดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิารตามที�คณะกรรมการรอ้งขอ 

บริษัทมีการสื�อสารใหบ้คุคลต่างๆ สามารถสื�อสารกบัประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

เกี�ยวกบัการแจง้เบาะแสการทจุรติภายในบรษัิท และมีการกาํหนดช่องทางการสื�อสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพื�อใหผู้ม้ีสว่น
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ไดเ้สยีภายนอกองคก์ร สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแสเกี�ยวกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษัิทได้

อยา่งปลอดภยั 

บริษัทมีแผนงานที�จะสื�อสารขอ้มลูกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียภายนอกองคก์รอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท นอกจากนี �ปัจจุบันบริษัทยังไดม้อบหมายให ้นางสาวอลีสญาฌ ์ทอย ทาํหนา้ที�สื�อสารขอ้มูลและรบัเรื�อง

รอ้งเรยีนจากผูม้ีสว่นไดเ้สยีภายนอกองคก์ร 

 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทมีการวา่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก เพื�อตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทตามแผนการ

ตรวจสอบภายในประจาํปี ซึ�งไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งแผนการตรวจสอบภายใน

กาํหนดใหม้ีการตรวจสอบและติดตามผลเป็นประจาํทกุไตรมาส การปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบภายในของบริษัทมีความ

เป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายงานตา่งๆ ในบรษัิท และผลการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื�อพิจารณาเป็นรายไตรมาส กรณีตรวจพบขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายใน บรษัิทจะติดตามใหม้ีการปรบัปรุงโดยเรว็ 

หากเกิดเหตกุารณท์จุรติอยา่งรา้ยแรงหรอืฝ่าฝืนกฎหมาย หรอืการกระทาํที�ผิดปกติอื�น ซึ�งอาจกระทบตอ่ชื�อเสยีงและฐานะ

การเงินของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั บริษัทไดก้าํหนดใหผู้บ้ริหารตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบโดยเร็ว เพื�อ

รว่มกนัหาแนวทางในการแกไ้ขที�เหมาะสม และในกรณีที�ผูต้รวจสอบภายในพบจดุบกพรอ่งหรือจุดออ่นดา้นระบบควบคมุ

ภายใน ผูต้รวจสอบภายในจะรายงานสิ�งที�คน้พบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

บรหิาร รวมถึงผูบ้รหิารรบัทราบและติดตามใหม้ีการปรบัปรุงโดยเรว็ 

ทั�งนี � ภายหลงัประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์โดยบริษัทไดจ้ัดใหม้ีบุคลากรอย่างเพียงพอที�จะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพรวมทั�งมีระบบ

ควบคมุภายในในเรื�องการติดตามควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบริษัท ใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์ินของบรษัิทจากการที�

กรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ และ

บุคคลที�เกี�ยวโยงกันอย่างเพียงพอแลว้ สาํหรบัการควบคุมภายในในหวัขอ้อื�น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการ

ควบคมุภายในที�เพียงพอแลว้เช่นกนั นอกจากนี � บริษัทยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสารสาํคญัที�ทาํใหก้รรมการ ผูส้อบบญัชี

และผูม้ีอาํนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร 

 

12.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท ซึ�งมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบรษัิท ทั�ง 3 ทา่นเขา้รว่มประชมุ ทั�งนี � คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการ

บรษัิทแตอ่ยา่งใด 
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12.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

 ในปี 2563 บรษัิท ไดว้า่จา้งผูต้รวจสอบภายในจากหนว่ยงานภายนอก คือ บรษัิท เอ็มเอ คอนซลัติ �ง จาํกดั เป็นผู้

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจาํปีที�ไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรบัทราบแลว้ โดยมีนายนายสมชาติ กาลสขุ เป็นหวัหนา้

ทีมงานตรวจสอบ ทั�งนี �เมื�อการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเสร็จสิ �น ผู้ตรวจสอบภายในจะแจ้งผลการ

ตรวจสอบและขอ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหารที�เกี�ยวขอ้งและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทกุไตรมาส 

โดยรายงานดงักลา่วจะนาํเสนอตอ่ที�ประชุมบริษัท เพื�อคณะกรรมการบริษัทรบัทราบทกุไตรมาสเช่นกนั นอกจากนี �เพื�อให้

มั�นใจวา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที�มีประสิทธิภาพ หากพบวา่มีขอ้เสนอแนะบางประเด็นที�มีความสาํคญัควรที�จะ

แกไ้ขติดตามโดยเรว็ ก็จะใหผู้ต้รวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบติดตามการดาํเนินการแกไ้ขนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบ

ภายในประจาํปีดว้ย และรายงานผลการติดตามการดาํเนินการแกไ้ขนั�นโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อเสนอตอ่

คณะกรรมการบรษัิทรบัทราบตอ่ไปบรษัิทฯ 
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13. รายการระหว่างกัน 

รายละเอียดรายการระหว่างกัน 

 รายการระหว่างกนักบับรษัิท/บุคคลทีเกียวขอ้งสาํหรบังวด 12 เดือน สนิสดุ 31 ธันวาคม 2562 และ สาํหรบังวด 12 เดือน สนิสุด 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุป ไดด้งันี   

ชอืผู้ทเีกยีวข้อง ความสัมพันธ ์

ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 0.03 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 

- ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 0.09 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

นายสธุีร ์สธนสถาพร - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 0.01 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นายซุง ชง ทอย - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 23.64 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2563 

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท / ประธานกรรมการบรหิาร/ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

นางสกุัญญา ทอย - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 14.55 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2563 

- ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งใดๆใน SFT 

- เป็นคูส่มรสของนายซุง ซง ทอย 

นายสมิทธ ์ทอย - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 7.27 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท/ กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- เป็นบตุรของนายซุง ซง ทอย 

นางเขมณฏัฐ ์  ทอย  - ไม่ไดถื้อหุน้ใน SFT 

- ดาํรงตาํแหน่งพนกังานขายของบริษัท 

- เป็นคูส่มรสของนายสมิทธ ์ทอย ตงัแต่วนัที 26 กนัยายน 2563 

นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 3.82 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท/ กรรมการบรหิาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- เป็นบตุรของนางสาวจไุรรตัน ์พงษส์อน 
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นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์ - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 3.82 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 

- ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษัิท / กรรมการบริหาร  

- เป็นบตุรของนางสาวจไุรรตัน ์พงษส์อน 

นางสาวศิรพิร ปิยะตรงึส ์ - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 3.64 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 

- ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งใดๆใน SFT 

- เป็นบตุรของนางสาวจไุรรตัน ์พงษส์อน 

นางสาวจุไรรตัน ์พงษ์สอน - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 16.36 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหนา่ยไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัท ี30 ธนัวาคม 2563 

- ไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งใดๆใน SFT 

- เป็นมารดาของนาย กิตติ นางสาววศนีิ นางสาวศริพิร ปิยะตรงึส ์

นางสาวมจุรนิทร ์บวัหอม            - ไม่ไดถื้อหุน้ใน SFT 

- ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายประกันและควบคมุคณุภาพ 

นายสภุเดช ธนากรฐิติคุณ - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 0.03 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 

- ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการและซ่อมบาํรุง 

นายสชุิน ศิริประภานกุูล - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 0.01 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 

- ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

นายเสนีย ์หุมสิน - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 0.03 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 

- ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานทวัไป 

นางรสสคุนธ ์ศานติกุลวงศ ์ - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 0.01 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 

- ดาํรงตาํแหน่งผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

นางสาวชมพนุูท แสงดารา - ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ  0.005 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 

- ดาํรงตาํแหน่งสมหุบ์ญัช ี

บริษัท ศรรุีง่เรืองพลาสตกิ จาํกัด 

(“SRP”) 

- SRP ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

- ไม่มีกรรมการหรอืผูถ้ือหุน้รว่มกนั 

- นางสาวพวงเพชร ปิยะตรงึส ์ถือหุน้ใน SFT รอ้ยละ 1.48 ของทนุจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุน้ ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2563 
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- นางสาวพวงเพชร ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ของ SRP ในสดัสว่นรอ้ยละ 82 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ มคีวามสมัพนัธใ์นฐานะญาตสินิทกบักรรมการและ

ผูถ้ือหุน้กลุ่มปิยะตรงึส ์ 

- ผูถ้ือหุน้อนืๆ ไดแ้ก่ นางสาวพชิยา พลูสวสัดิ นายรตันพล พลูสวสัดิ นางสาววีรภทัรา พลูสวสัดิ ถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 18 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 

บริษัท ทีพเีอฟ ก่อสรา้งและคลงัสินคา้ จาํกดั 

(“TPF”) 

-  TPF ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ช่า 

- นายมนสั ปิยะตรงึส ์ซึงเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ของ TPF ในสดัส่วนรอ้ยละ 64.12 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะครอบครวักบัผูถื้อหุน้

กลุม่ปิยะตรงึส ์

- บรษัิท มณีมงคล อมิปอรต์ เอ็กซป์อรต์ จาํกดั ซงึกลุม่ครอบครวัปิยะตรงึส ์เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ ในสดัสว่นรอ้ยละ 93.67 ถือหุน้ใน TPF ในสดัส่วนรอ้ยละ 35.29 ของทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ 

Shrinkpack Philippines Corporation  

(“SPC”) 

- SPC ประกอบธุรกิจเกียวกับฉลากฟิลม์และบรรจุภณัฑป์ระเภท Shrink Labels, LDPE, PVC, POF, Cap Seals ทีประเทศฟิลิปปินส ์

- นายซุง ซง ทอย (“นายไมเคิล”)ซึงเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารและผูถื้อหุน้ของบรษัิท ถือหุน้ใน SPC ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ ณ ช่วงทีเกิดรายการ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนันายไมเคิลไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของ SPC แลว้ โดยไดมี้การโอนหุน้ SPC ทีถือทงัหมดใหแ้ก่นางลาํซาว มนู เป็นมารดาของนาย ซุง ชง ทอย และนาย

ซุง มงิ ทอยแลว้ (รายละเอียดเพมิเติมอยู่ในสว่นท ี2.2 การประกอบธุรกิจ ในหวัขอ้ บรษัิททอีาจมีความขดัแยง้ของผูถื้อหุน้ใหญ่) 

- นายซุง มิง ทอย (“นายมารต์นิ”) ซึงเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ใน SPC ในสดัส่วนรอ้ยละ 15 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ ณ ชว่งทีเกิดรายการ 

อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัคุณมารติ์นไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทแลว้ โดยไดม้กีารขายหุน้ ของบริษัททีถือทงัหมดใหก้ับคณุไมเคิลแลว้ (รายละเอยีดเพมิเติมอยูใ่นสว่นท ี2.2 

การประกอบธุรกิจ ในหวัขอ้ บรษัิททีอาจมคีวามขดัแยง้ของผูถื้อหุน้ใหญ่) 

- ทงัน ีSPC มกีารถือหุน้ดงั ณ 21 ม.ค. 2563 น ี

1. นายซุง มิง ทอย (คณุมารต์ิน)  รอ้ยละ 30 

2. นายโยฮนั ทวิทนั ทอย(บตุรคุณมารติ์น) รอ้ยละ 15 

3. Tedison S. Liao   รอ้ยละ 20 

4. Liao Chin Bin   รอ้ยละ 10 

5. Edurado J UY                   รอ้ยละ 15 

6. Paul Anthony NG    รอ้ยละ 10 

บรษัิท มณีอุดมสขุ จาํกดั  

(“MNU”) 

- MNU ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถุงพลาสตกิ 

- นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบรษัิท ถือหุน้ใน MNU ในสดัสว่นรอ้ยละ 15.00 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้  

- นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของบรษัิทถือหุน้ใน MNU ในสดัส่วนรอ้ยละ 7.50 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  
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ชอืผู้ทเีกยีวข้อง ความสัมพันธ ์

- นางสาวจุไรรตัน ์พงษ์สอน ซึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ถือหุน้ใน MNU ในสดัสว่นรอ้ยละ 70.00 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้  

- นางสาวศิรพิร ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิท ถือหุน้ใน MNU ในสดัสว่นรอ้ยละ 7.50 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  

บรษัิท มณีมงคล อิมปอรต์-เอ็กซปอรต์ จาํกดั 

(“MNIE”) 

- MNIE ประกอบธุรกิจผลิตถุงพลาสติก Heavy Duty และฟิลม์ 

- นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบรษัิท ถือหุน้ใน MNIE ในสดัสว่นรอ้ยละ 6.67 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  

- นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ของบรษัิทถือหุน้ใน MNIE ในสดัส่วนรอ้ยละ 6.67 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  

- นางสาวจุไรรตัน ์พงษ์สอน ซึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ถือหุน้ใน MNIE ในสดัสว่นรอ้ยละ 10.00 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

- นางสาวศิรพิร ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิท ถือหุน้ใน MNIE ในสดัสว่นรอ้ยละ 6.67 ของทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 

- นายมนสั ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ของ MNIE ในสดัส่วนรอ้ยละ 63.67 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะครอบครวักบัผูถื้อหุน้

กลุม่ปิยะตรงึส ์
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ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษทัมีการทาํรายการกบับุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ โดยมีรายละเอียดของรายการดงันี 

บุคคลทอีาจมีความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

บริษัท ศรรุีง่เรืองพลาสตกิ 

จาํกดั 

(“SRP”) 

นางสาวพวงเพชร ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นกรรมการและผู้

ถือหุน้ใหญ่ของ SRP ในสดัส่วนรอ้ยละ 82 ของทุน

จดทะเบียนชาํระแลว้ มีความสมัพนัธใ์นฐานะญาติ

สนิทกบักรรมการและผูถ้ือหุน้กลุ่มปิยะตรงึส ์

 

SRP ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

 

 

 

การบันทกึบัญชีตามทรีายงานไว้เดิม บริษัทเช่าพืนทีอาคารพรอ้มสาํนักงานจาํนวน 4 อาคาร เลขที 68/2 68/3 

68/4 และ 68/5 หมูท่ ี5 ตาํบลบางสมคัร อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

พนืทรีวม 7,932 ตารางเมตรของ SRP โดยมคี่าเช่าและช่วงเวลาเช่าดงัน ี

1. ช่วงเวลา 31 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2562 คิดอัตราค่า เช่า 

550,000 บาทต่อเดอืน คิดเป็น 69.34 บาทต่อตารางเมตร  

2. ช่วงเวลา 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2565 คิดอัตราค่าเช่า 

620,000 บาทต่อเดอืน คิดเป็น 78.16 บาทต่อตารางเมตร  

โดยในวันที 30 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเช่าทีดินและ

อาคารฉบบัใหม่กับบริษัท SRP สญัญามีอายุ 10 ปี ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 

2563 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2572 คิดอัตราค่าเช่า 700,000 บาทต่อเดือน 

คิดเป็น 88.25 บาทต่อตารางเมตร ซงึสญัญาฉบบัใหม่นี ใหท้ดแทนสญัญา

เช่าอาคาร ฉบบัลงวนัที 1 กุมภาพนัธ ์2562 นอกจากนี เมอืวนัท ี7 สงิหาคม 

2563 บริษัทได้บันทึกข้อตกลงแนบท้ายแก้ไขเงือนไขในการบาํรุงรักษา

ทรพัยส์นิทเีช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งบาํรุงรกัษาทรพัยส์ินทเีช่าอยู่ในสภาพดีตลอด

ระยะเวลาการเช่า ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูเ้ช่าเอง  กรณีผูเ้ช่าประสงคด์ดัแปลง

ต่อเติมทรพัยส์ินทีเช่า  ผูใ้หเ้ช่ายินยอมใหผู้เ้ช่าดดัแปลงต่อเติมทรพัยสิ์นที

เช่าได ้ และไม่ว่ากรณีใดก็ตามบรรดาทรพัยส์ินทีผูเ้ช่านาํมาดัดแปลง ต่อ

เติม ติดตรงึตราไวก้บัทรพัยส์ินทีเช่าใหต้กเป็นของผูใ้หเ้ช่าทนัที  โดยผูเ้ช่าไม่

มสิีทธิเรยีกรอ้งเงินใดๆ จากผูใ้หเ้ช่า โดยมรีายละเอียดสญัญาเช่าตามทีระบุ

ไวใ้นสว่นท ี2.2.5 ทรพัยส์นิทใีชใ้นการประกอบธุรกิจ  

ซึงหากนํามาเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า พืนทีซึงบริษัทเคยเช่ากับ

บคุคลภายนอกในอตัรา 87 บาทต่อตารางเมตร และอตัราคา่เช่าพนืทีให้เช่า

อาคารโรงงานอืนในบริเวณใกลเ้คียง พบว่าอตัราค่าเช่าทีบริษัทจ่ายให้กับ 

SRP ใกลเ้คียงกบัราคาทีบริษัทจ่ายใหก้ับบคุคลภายนอก นอกจากนี บริษัท

ไดร้บัสทิธิในการเขา้ซอืทีดินและอาคารดงักลา่วเพยีงผูเ้ดียว ในกรณีทีผูใ้ห ้

1. ค่าเช่าพืนที

อาคารพรอ้ม

สาํนกังาน 

7.37 8.40 

2. ค่าเช่าคา้งจ่าย   0.62 0.70 

การบันทกึบัญชีตามทไีด้ปรับปรุงและจดัประเภท

รายการใหม่ตาม TFRS 16 เรอืงสัญญาเช่า 

1. ค่าเช่าพืนที

อาคารพรอ้ม

สาํนกังาน 

7.37 - 

2. ดอกเบียจ่ายตาม

สญัญาเช่า 

- 3.48 

 

3 หนีสนิตาม

สญัญาเช่า 

- 58.40 

 

4. ค่าเช่าคา้งจ่าย   0.62 0.70 
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บุคคลทอีาจมีความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

เช่ามีความประสงคที์จะขาย ดงันนั จึงทาํใหบ้ริษัทไม่มีความเสยีงในเรือง

ของการไม่มีทดิีนและอาคารสาํนักงานระหว่างสญัญา 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสม การเช่าพืนทีดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัท 

เนืองจากใชเ้ป็นพืนทีสาํนกังานและโรงงานผลิตของบริษัท ประกอบกับมี

อัตราค่าเช่าพืนทีใกลเ้คียงเมือเปรียบเทียบกับราคาเช่าทีบริษัทจ่ายใหก้ับ

บุคคลภายนอก อีกทัง บริษัทยังลดความเสยีงจากการทีอาจไม่ไดต้่ออายุ

การเช่าสญัญา เนืองจากสญัญาเช่ามีอายุ 10 ปี และคงอตัราค่าเช่าและไม่

ขนึค่าเช่าตลอดอายสุญัญา 10 ปี 

บริษัท ทีพเีอฟ ก่อสรา้งและ

คลงัสินคา้ จาํกดั 

(“TPF”) 

 

ชือเดิม 

บริษัท ไทยโพลฟิีลม จาํกดั  

ชือใหม่  

บริษัท ทีพเีอฟ ก่อสรา้งและ

คลงัสินคา้ จาํกดั 

เปลยีนชือวนัที  20 มนีาคม 

2563 

1. นายมนสั ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นกรรมการและผูถ้ือ

หุน้ใหญ่ของ TPF ในสดัสว่นรอ้ยละ 64.12 ของ

ทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ มคีวามสมัพนัธใ์น

ลกัษณะครอบครวักับผูถ้ือหุน้กลุม่ปิยะตรงึส ์

2. บรษัิท มณีมงคล อมิปอรต์ เอ็กซป์อรต์ จาํกดั 

ซึงกลุม่ครอบครวัปิยะตรงึส ์เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ 

ในสดัสว่นรอ้ยละ 93.67 ถือหุน้ใน TPF ใน

สดัสว่นรอ้ยละ 35.29 ของทนุจดทะเบียนชาํระ

แลว้ 

 

TPF ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ช่า 

 

 

 

การบันทกึบัญชีตามทรีายงานไว้เดิม  บรษัิทเช่าพนืทีคลงัสินคา้ อาคารเลขที 89 (บางสว่น) หมู่ท ี12 ถนนบางนา-

ตราด กม. 46 ตาํบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง จงัหวัดฉะเชิงเทรา พืนที

รวม 1,692 ตารางเมตรของ TPF ตามสญัญาเช่าอาคาร ลงวนัท ี1 มกราคม 

2562 โดยสัญญามีอายุ 3 ปี ตังแต่วันที 1 มกราคม 2562 ถึงวันที 31 

ธันวาคม 2564 คิดอัตราค่าเช่า 169,200 บาทต่อเดือน คิดเป็น 100.00 

บาทต่อตารางเมตร โดยกําหนดใหช้าํระค่าเช่าทุกวันที 15 ของเดือนจน

สินสดุสญัญา และในวนัท ี1 กันยายน 2562 บริษัทไดล้งนามในสญัญาเช่า

พนืทีคลงัสนิคา้กับ TPF ซึงมีอาย ุ3 ปี ตงัแต่วนัที 1 กันยายน 2562 ถึงวนัที 

31 สงิหาคม 2565 เพอืเชา่พนืทอีาคารเลขท ี89 (บางสว่น) เพมิเติม โดยเช่า

พนืทรีวม 1,476 ตารางเมตร คดิอตัราค่าเช่า 147,600 บาทตอ่เดือน คิดเป็น 

100.00 บาทตอ่ตารางเมตร  (รวมพนืทเีช่าทงัหมด 3,168 ตารางเมตร) ทงันี 

ผูใ้หเ้ช่าจะปรบัขึนค่าเช่าในแต่ละสญัญาทีอัตรารอ้ยละ 10 ต่อปี จนสนิสุด

อายุสัญญา ทังนี ในการจ่ายค่าเช่าในอัตราเพิมขึนดังกล่าวผูเ้ช่าจะขอ

1. คา่เช่าคลงัสินคา้  2.62 3.80 

 

2. ค่าเช่าคา้งจ่าย - - 

การบันทึกบัญชีตามทไีด้ปรับปรุงและจดัประเภท

รายการใหม่ตาม TFRS 16 เรอืงสัญญาเช่า 

1. ค่าเช่าคลงัสินคา้  2.62 - 

2. ดอกเบียจ่ายตาม

สญัญาเช่า 

- 0.44 

 

3 หนีสนิตามสญัญา

เช่า 

- 4.66 

 

4. ค่าเช่าคา้งจ่าย - - 



 
บริษทั ชริงเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั )มหาชน(  
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บุคคลทอีาจมีความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

   พิจารณาตามสภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการโดยรวมของผูเ้ช่าเป็น

หลกั และ/หรอืตามทีคู่สญัญาจะไดต้กลงรว่มกนั 
 

ทงันี บริษัทเคยเช่าพืนทีคลงัสินคา้กับบุคคลภายนอกในอตัรา 87 บาทต่อ

ตารางเมตร โดยเหตุผลทีอัตราค่าเช่ากับ TPF สูงกว่าทีเคยเ ช่ากับ

บุคคลภายนอก เนืองจากพืนทีให้เช่าของบริษัท TPF มีคุณสมบัติและ

เงอืนไขทีดีกว่า อาทิ เชน่ (1) ระดับของพนืทีเชา่ซงึอยู่สงูกว่าถนน ในขณะที

พนืทเีช่ากบับคุคลภายนอกอยู่ตาํกวา่ระดบัถนนซงึทาํใหอ้าจเกิดความเสยีง

ต่อสินคา้ของบริษัทในกรณีทีเกิดฝนตกหนกัและทาํใหเ้กิดปัญหานาํท่วม 

(2) ความสามารถในการรบันาํหนกัของพืนทีดีกว่า ทาํใหส้ามารถบริหาร

จัดการพืนทีได้ดียิงขึน โดยทีการรับนาํหนักพืนของ TPF จะอยู่ที 3,000 

กิโลกรมั/ตารางเมตร ในขณะทีการรบันาํหนักของพืนทีบริษัทเคยเช่ากับ

บุคคลภายนอกจะอยู่ที 1,000 กิโลกัรม/ตารางเมตร (3) TPF คิดอัตราค่า

ไฟฟ้าคิดตามจรงิตามมาตรฐานของหน่วยงานทเีกียวขอ้งโดยไม่มีการบวก

เพิม  ซึงอยู่ ทีอัตราประมาณ 3.5 ถึ ง 3.6 บา ทต่อหน่ว ย  ในขณะที

บุคคลภายนอกทีบริษัทเคยเช่าจะคิดอัคราค่าไฟฟ้าที 7.00 บาทต่อหน่วย 

(4) โครงสรา้งอาคารของคลงัสนิคา้ทีบรษัิทเช่ากบั TPF ก็เป็นโครงเหล็กซึงมี

ความแข็งแรงทนทานกว่าโครงสรา้งอาคารทบีรษัิทไปเช่ากบับคุคลภายนอก 

(5) คลงัสินคา้ทีบรษัิทเช่ากับ TPF มพืีนทีๆ เป็นลานโหลดของหรอืลงตูฟิ้ลม์ 

แต่ในคลงัสินคา้ทีบริษัทเคยเชา่กับบคุคลภายนอกไม่มซีงึทาํใหมี้ความเสยีง

ต่อการโดนแดดหรอืฝน 

ทงันี ในสว่นของความสมเหตสุมผลของการปรบัขนึอตัราค่าเชา่ทอีตัรารอ้ย

ละ 10 ต่อปีนัน หากพิจารณาเทียบอัตราค่าเช่าทีจ่ายใหก้ับ TPF จาํนวน 

100 บาท/ตารางเมตรในปีท ี1 จาํนวน 110 บาท/ตารางเมตรในปีท ี2 และ 

121 บาท/ตารางเมตรในปีท ี3 กบัอตัราค่าเช่าคลงัสินคา้ในบรเิวณใกลเ้คียง



 
บริษทั ชริงเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั )มหาชน(  
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บุคคลทอีาจมีความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

จากผู้ใหเ้ช่ารายอืนๆ ทีมีลักษณะคลา้ยคลึงกับคลังสินคา้ทีบริษัทเช่ากับ 

TPF จะพบว่าอัตราค่าเช่าพืนทีคลงัสินคา้ของ TPF ในปีที 3 ในอตัรา 121 

บาท /งเมตรตารา  ยังคงมีอัตราทีใกลเ้คียงกับอัตราค่าเช่าคลังสินค้าใน

บรเิวณใกลเ้คียงซงึอยู่ที ระดบั 100 ถึง 120 บาท /ตารางเมตร  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสม การเช่าพืนทีดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัท 

ถึ งแม้ว่ าอัตรา ค่า เช่ ากับ  TPF จะสูงกว่ าอัตรา ค่า เช่า ที เคยเ ช่ากับ

บุคคลภายนอก แต่เนอืงจากขนาดของพนืทีเช่า คุณสมบติัและเงอืนไขของ

การเชา่พนืทขีอง TPF เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท รวมถงึอตัรา

ค่าเช่าถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึนในอัตราปีละร้อยละ 10 ก็อยู่ในอัตรา

ใกลเ้คียงกบัอตัราค่าเช่าคลงัสนิคา้ทีอยู่ในละแวกใกลเ้คียง 

3. ค่าสาธารณูปโภค 1.62 1.58 

 

รายการค่าสาธารณูปโภคเกิดขนึจากการใชส้าธารณูปโภคภายในพืนทีเช่า 

ตามสญัญาเช่าอาคารลงวันที 1 มกราคม 2562 โดยคิดตามอัตราและ

จาํนวนทีหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีรบัผิดชอบแจง้ใหช้าํระ ซงึ TPF 

จะเรียกเก็บค่าสาธารณปูโภคของเดือนก่อนในช่วงตน้เดือนของเดือนถัดไป 

จงึเกิดรายการค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่ายเกิดขนึ  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาแลว้เหน็วา่ รายการดงักลา่วเป็นไปตามการ

ดาํเนินงานปกติ และการคิดค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวเป็นไปตามอตัราที

หน่วยงานราชการหรอืหนว่ยงานทีรบัผิดชอบเป็นผูก้าํหนด 

4. คา่สาธารณูปโภค

คา้งจา่ย 

0.20 0.84 

 

Shrinkpack Philippines 

Corporation (“SPC”) 

1. นายซุง ชง ทอย (“นายไมเคลิ”) ซึงเป็น

กรรมการ ผูบ้รหิารและผูถ้ือหุน้ของบรษัิท ถือ

1. รายไดจ้ากการ

ขายหมกึและ

5.56 - บริษัทมีการขายหมึกพิมพแ์ละผลิตภัณฑที์เกียวขอ้งใหก้บั SPC โดยบรษัิท

จะสงัซือหมึกและผลิตภัณฑที์เกียวข้องจาก Supplier และขายใหก้ับ SPC 

ในราคา mark-up จากตน้ทุน ซงึในการทบีริษัทสงัซอืหมึกและผลติภณัฑที์ 



 
บริษทั ชริงเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั )มหาชน(  
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บุคคลทอีาจมีความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

หุน้ใน SPC ในสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของทนุจด

ทะเบียนชาํระแลว้ ณ ช่วงทเีกิด 

ผลติภณัฑท์ี

เกียวขอ้ง 

 รายการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนันายไมเคิลไม่ได้

เป็นผูถ้ือหุน้ของ SPC แลว้ โดยไดม้กีารโอนหุน้ 

SPC ทีถือทงัหมด ตงัแต่วนัที 8 พฤศจิกายน 

2562  

2. นายซุง มิง ทอย (“นายมารต์ิน”) ซึงเป็นผูถื้อหุน้

ของบรษัิท เป็นกรรมการและผูถ้ือหุน้ใน SPC 

ในสดัสว่นรอ้ยละ 15 ของทนุจดทะเบียนชาํระ

แลว้ ณ ช่วงทเีกิดรายการ อยา่งไรก็ตาม 

ปัจจุบนันายมารติ์นไม่ไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทแลว้ โดยไดม้ีการขายหุน้ ของบรษัิททถืีอ

ทงัหมดใหก้ับคณุไมเคิล ตามสญัญาซือขาย

หุน้ลงวนัที 17 ธนัวาคม 2562 

 

SPC ประกอบธุรกิจเกียวกับฉลากฟิลม์และบรรจุ

ภณัฑป์ระเภท Shrink Labels, LDPE, PVC, POF, 

Cap Seals ทีประเทศฟิลปิปินส ์

   เกยีวขอ้งในปริมาณมากจะไดร้บัส่วนลดจาก Suppler ทาํใหซื้อไดใ้นราคา

ถกูและช่วยลดตน้ทนุค่าหมกึและผลติภณัฑท์เีกียวขอ้งใหก้บับรษัิท  

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไดห้ยุดการขายหมึกและผลิตภณัฑท์ีเกียวขอ้งให้กับ 

SPC แล้วตังแต่เ ดือนมิถุนายน 2562 เพือป้องกันความขัดแย้งทา ง

ผลประโยชนท์ีอาจเกิดขนึ ประกอบกับปริมาณการใชห้มกึและผลิตภณัฑท์ี

เกียวขอ้งของบริษัททีเพิมขึนตามการขยายตัวของธุรกิจ ส่งผลใหบ้ริษัทมี

ปริมาณการสงัซือหมึกและผลิตภณัฑท์ีเกียวขอ้งเพิมขึน ทดแทนส่วนของ 

SPC และไดร้บัสว่นลดจาก Supplier เช่นเดิม 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที

เกิดขนึในอดีตและบริษัทเป็นผูไ้ดร้บัประโยชน ์โดยบรษิัทไม่มีนโยบายทจีะ

ขายหมกึและผลติภณัฑท์เีกียวขอ้งใหก้ับ SPC อีกในอนาคต 

 

บริษัท มณีอุดมสขุ จาํกดั 

(“MNU”) 

1. นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ซึงเป็นกรรมการและผูถ้ือ

หุน้ของบรษัิท ถือหุน้ใน MNU ในสดัสว่นรอ้ย

ละ 15.00 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้  

2. นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นกรรมการและผู้

ถือหุน้ของบรษิัทถือหุน้ใน MNU ในสดัสว่น

รอ้ยละ 7.50 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้  

1. รายการซือวสัดุ

สนิเปลอืง 

0.017 0.016 รายการซอืวสัดุสินเปลืองดงักล่าวเป็นการซือถุงพลาสติกใสและถุงขยะดาํ

จาก MNU เพอืใชใ้นการประกอบธุรกิจ โดยสาเหตทุซีือจาก MNU เนอืงจาก

คุณภาพของสินค้าตรงตามความต้องการของบริษัท ประกอบกับได้ร ับ

เงือนไขทีดีกว่า หากเปรียบกับการทีบริษัทซือจาก Supplier เจ ้าอืน เช่น 

จาํนวนขันตาํในการสงัซือ รูปแบบการชาํระเงิน เป็นตน้ ในขณะทีราคา

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด  

2. เจา้หนกีารคา้คง

คา้ง 

0.003 0.007 



 
บริษทั ชริงเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั )มหาชน(  
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บุคคลทอีาจมีความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

3. นางสาวจุไรรตัน ์พงษส์อน ซึงเป็นผูถื้อหุน้ของ

บริษัท ถือหุน้ใน MNU ในสดัสว่นรอ้ยละ 

70.00 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  

4. นางสาวศิรพิร ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นผูถ้ือหุน้ของ

บริษัท ถือหุน้ใน MNU ในสดัสว่นรอ้ยละ 7.50 

ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  

 

MNU ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถุงพลาสตกิ 

 

คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสม  โดยการซือขายสินค้าเป็นการซือขายทีราคาตลาด อีกทัง 

คุณภาพและเงือนไขในการสงัซือดีกว่าหากเปรียบเทียบกับการซือจาก

บุคคลภายนอก ทงันี คณะกรรมการบรษัิทฯ กาํชบัใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้ง

ดาํเนินการตามนโยบายการจัดซือและนโยบายการทาํรายการระหว่างกัน

ของบรษิัท 

 

 



 
บริษทั ชริงเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั )มหาชน(  

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                                       สว่นที 2 - 13 หนา้ 11 

 
 

บุคคลทอีาจมีความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

บริษัท มณีมงคล อิมปอรต์-

เอก็ซปอรต์ จาํกดั (“MNIE”) 

1. นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ซึงเป็นกรรมการและผูถ้ือ

หุน้ของบรษัิท ถือหุน้ใน MNIE ในสดัสว่นรอ้ย

ละ 6.67 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้  

2. นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นกรรมการและผู้

ถือหุน้ของบรษิัทถือหุน้ใน MNIE ในสดัสว่น

รอ้ยละ 6.67 ของทนุจดทะเบยีนชาํระแลว้  

3. นางสาวจุไรรตัน ์พงษ์สอน ซงึเป็นผูถื้อหุน้ของ

บริษัท ถือหุน้ใน MNIE ในสดัสว่นรอ้ยละ 

10.00 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 

4. นางสาวศิรพิร ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นผูถ้ือหุน้ของ

บริษัท ถือหุน้ใน MNIE ในสดัสว่นรอ้ยละ 6.67 

ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 

5. นายมนสั ปิยะตรงึส ์ซงึเป็นกรรมการและผูถ้ือ

หุน้ใหญ่ของ MNIE ในสดัสว่นรอ้ยละ 63.67 

ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ มีความสมัพนัธ์

ในลกัษณะครอบครวักบัผูถ้ือหุน้กลุม่ปิยะตรงึส ์

 

MNIE ประกอบธุรกิจผลิตถุงพลาสติก Heavy Duty 

และฟิลม์ 

 

1. รายการซือวสัดุ

สนิเปลอืง 

0.011 - รายการซอืวสัดุสนิเปลืองดงักล่าวเป็นการซือฟิลม์จาก MNIE เพอืใชใ้นการ

ประกอบธุรกิจ โดยสาเหตทุีซือจาก MNIE เนอืงจากคุณภาพของสนิคา้ตรง

ตามความตอ้งการของบรษัิท ประกอบกับไดร้บัเงอืนไขทีดีกว่า หากเปรยีบ

กับการทีบริษัทซือจาก Supplier รายอืน เช่น จาํนวนขันตาํในการสังซือ 

รูปแบบการชาํระเงิน เป็นตน้ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสม  ซงึการซอืขายสินคา้เป็นการซือขายทรีาคาตลาด อีกทงั คณุภาพ

แล ะเงือนไขใน กา รสัง ซือ ดีกว่า หา กเป รียบเ ทียบกับก ารซื อ จ า ก

บุคคลภายนอก ทงันี คณะกรรมการบรษัิทฯ กาํชบัใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้ง

ดาํเนินการตามนโยบายการจัดซือและนโยบายการทาํรายการระหว่างกัน

ของบรษิัท 



 
บริษทั ชริงเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั )มหาชน(  
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บุคคลทอีาจมีความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

  2. การซอืทีดิน 

 

- 71.84 บริษัท (“ผู ้จะซือ”) ได้ทาํสัญญาจะซือจะขายทีดินกับบริษัท บริษัท มณี

มงคล อิมปอรต์-เอ็กซปอรต์ จาํกัด (“ผู้จะขาย”) จาํนวน 5 ไร่ 2 งาน 45 

ตารางวา โฉนดเลขท ี29580 เลขทีดิน 246 หนา้สาํรวจ 1718   ราคาซอืขาย

มลูค่า 71,840,000 บาท สญัญาลงวันที 14 กุมภาพนัธ ์2563  การซือขาย

เป็นไปตามราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระตามรายชือทีสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์บัรอง   

 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสม โดยเป็นการทาํรายการทีมปีระโยชนต่์อการดาํเนินงานธุรกิจและ

เพือรองรบัการเติบโตของบริษัทในอนาคตอีกทังราคาซือขายเป็นไปตาม

ราคาประเมิน โดยผูป้ระเมินอิสระตามรายชอืทีไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

นายสชุิน ศิริประภานกุูล นายสชุิน ศริิประภานกุูล เป็นผูบ้ริหารของบริษัท 

และดาํรงตาํแหนง่เป็นผูจ้ดัการฝ่ายขายและ

การตลาด และผูถื้อหุน้ของบรษัิทในสดัสว่นรอ้ย

ละ 0.01 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ 

1. รายการขายสนิคา้ 0.002 - รายการขายสินคา้ดังกล่าวเกิดขึนจากกรณีการขายสินคา้ในรูปเงินสดให้

ลกูคา้บางราย ซงึทางบรษัิทไม่ไดบ้นัทึกขอ้มลูลูกคา้เขา้ระบบ จงึบนัทกึนาย

สชุินในรายชือคู่คา้แทน ทงันี ในปัจจุบนับรษัิทไดด้าํเนินการตามขนัตอนที

ถูกกําหนดไว้ตามนโยบายของบริษัทแลว้ จึงทาํใหไ้ม่มีรายการดังกล่าว

เกิดขนึแลว้ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาใหค้วามเห็นกบัฝ่ายบรหิารควรกาํชบัและ

ติดตามให้ฝ่ายงานทีเกียวข้องดาํเนินการตามขันตอนปฏิบัติทีกาํหนดไว้ 

และควบคุมไม่ใหเ้กิดกรณีดงักลา่วขนึอีกในอนาคต 

   

   



 
บริษทั ชริงเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั )มหาชน(  
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บุคคลทอีาจมีความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

นายซุง ซง ทอย (“นายไมเคิล”) นายไมเคลิเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้ือหุน้

ของบรษัิทในสดัส่วนรอ้ยละ 23.64 ของทนุจด

ทะเบียนชาํระแลว้ 

1. รายการคาํประกนั 

 - วงเงินกู ้

 - วงเงิน O/D 

 - วงเงิน LC/TR 

 - วงเงิน Forward 

 - วงเงิน P/N 

 

113.60 

12 

80 

112 

30 

 

20 

10 

80 

80 

30 

นายซุง ซง ทอย เขา้คาํประกนัสว่นตวัสาํหรบัเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชย ์

โดยไม่มกีารคิดคา่ตอบแทนการคาํประกันเงินกูย้ืมดังกลา่วจากบรษิัท 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไดแ้จง้ธนาคารผู้ใหส้ินเชือดาํเนินการพิจารณาถอด

ถอนเงือนไขการคาํประกันของนายไมเคิล จากการคาํประกันสินเชือของ

ธนาคารแลว้ โดยไดร้บัการถอนเงอืนไขการคาํประกันจากธนาคารแห่งหนึง

แลว้ เหลอืธนาคารอกีแห่งหนงึซงึอยู่ในกระบวนการพจิารณาของธนาคาร 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสม  โดยการคาํประกนัวงเงินกูย้ืมของบรษัิท  เป็นไปตามเงือนไขปกติ

ของการใหส้ินเชือของธนาคาร และบริษัทมีความจาํเป็นในการใชเ้งินกู้ใน

การประกอบธุรกิจ อีกทงั บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการเขา้คาํ

ประกนัดงักลา่ว ซึงรายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

ต่อบรษัิท  

นางสาวจุไรรตัน ์พงษ์สอน นางสาวจุไรรตัน ์พงษ์สอน เป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิท

ในสดัสว่นรอ้ยละ 16.36 ของทุนจดทะเบียนชาํระ

แลว้ 

1. รายการคาํประกนั 

 - วงเงินกู ้

 - วงเงิน P/N 

  - วงเงิน LC/TR 

 

67.60 

30 

50 

 

- 

30 

50 

นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน เข้าคาํประกันส่วนตัวสาํหรับเงินกู้ยืมจาก

ธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการคาํประกันเงินกู ้ยืม

ดงักลา่วจากบรษัิท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แจง้ธนาคารผูใ้หส้ินเชือสาํหรบัการพิจารณาถอด

ถอนเงือนไขการคาํประกันของนางสาวจุไรรตัน ์จากการคาํประกันสินเชือ

ของธนาคารแลว้  โดยไดร้บัการถอนเงอืนไขการคาํประกันจากธนาคารแห่ง

หนึงแลว้ เหลือธนาคารอีกแห่งหนึงซึงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ

ธนาคาร 

 



 
บริษทั ชริงเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั )มหาชน(  
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บุคคลทอีาจมีความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสม  โดยการคาํประกนัวงเงินกูย้ืมของบรษัิท  เป็นไปตามเงือนไขปกติ

ของการใหส้ินเชือของธนาคาร และบริษัทมีความจาํเป็นในการใชเ้งินกู้ใน

การประกอบธุรกิจ อีกทงั บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการเขา้คาํ

ประกนัดงักลา่ว ซึงรายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

ต่อบรษัิท 

นางสาววศินี   ปิยะตรงึส ์ นางสาววศินี   ปิยะตรงึส ์ เป็นกรรมการ และ ผูถื้อ

หุน้ของบรษัิทในสดัสว่นรอ้ยละ 3.82 ของทนุจด

ทะเบียนชาํระแลว้ 

1. รายการคาํประกนั 

 - วงเงินกู ้

  

 

- 

 

 

 

20 

 

นางสาววศินี   ปิยะตรงึส ์ เขา้คาํประกันส่วนตวัสาํหรบัเงินกูย้ืมจากธนาคาร

พาณิชย ์โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการคาํประกันเงินกูย้ืมดังกล่าวจาก

บรษัิท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แจง้ธนาคารผูใ้หส้ินเชือสาํหรบัการพิจารณาถอด

ถอนเงือนไขการคาํประกันของ นางสาววศินี   ปิยะตรงึส ์ จากการคาํประกัน

สินเชือของธนาคารแลว้  โดยได้รับการถอนเงือนไขการคําประกันจาก

ธนาคารแห่งหนึงแล้ว เหลือธนาคารอีกแห่งหนึงซึงอยู่ในกระบวนการ

พจิารณาของธนาคาร 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสม  โดยการคาํประกนัวงเงินกูย้ืมของบรษัิท  เป็นไปตามเงือนไขปกติ

ของการใหส้ินเชือของธนาคาร และบริษัทมีความจาํเป็นในการใชเ้งินกู้ใน

การประกอบธุรกิจ อีกทงั บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการเขา้คาํ

ประกนัดงักลา่ว ซึงรายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

ต่อบรษัิท  

คณะผูบ้รหิารและผูจ้ดัการฝาย

ขาย 

บรษัิทไดเ้สนอผลตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิารและ

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย เพอืเป็นการส่งเสรมิกระตุน้

ยอดขาย (Incentive) โดยจะกาํหนดการจ่ายเป็น

1. ค่าใชจ่้าย

ผลตอบแทน 

Incentive 

3.62 5.08 

 

เพอืใหบ้รษัิทสามารถนาํเสนอสินคา้และบริการทีมีคุณภาพ สามารถสรา้ง

ยอดขายได้ ดังนัน บริษัทจึงกําหนดค่าใช้จ่ายผลตอบแทน incentive 

สาํหรบัผูบ้ริหารทีเหมาะสมเพอืส่งเสริมและกระตุน้ยอดขาย ยอดการผลิต 
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บุคคลทอีาจมีความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

สดัสว่นของกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีจาก

งบบรหิารโดยในปี 2562 จะมตีาํแหน่งทีไดร้บัการ

จดัสรรดงันี 

- ผูจ้ดัการฝ่ายขายและตลาด 

- ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

- ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการซ่อมบาํรุง 

- ผูจ้ดัการฝ่ายประกันและควบคมุคุณภาพ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารงานทวัไป 

สาํหรบัในปี 2563 จะมีรายชอืผูไ้ดร้บัการจดัสรร

ดังน ี

- ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

- ผูจ้ดัการฝ่ายขายและตลาด 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

- ผูจ้ดัการฝ่ายปฎิบติัการซ่อมบาํรุง 

- ผูจ้ดัการฝ่ายประกันและควบคมุคณุภาพ 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารงานทวัไป 

2. ค่าใชจ้า่ย

ผลตอบแทน 

Incentive คา้งจา่ย 

3.62 5.08 

 

และคณุภาพของสินคา้ เพอืใหบ้รรลเุปา้หมายตา่งๆ ของบรษิัท โดยบรษัิทมี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยแปรผันตามผลประกอบการของบริษัท 

และจากผลการดําเนินงานของบริษัททีผ่านมา จะเห็นได้ว่า บริษัทมี

ยอดขายเพิมขนึอย่างต่อเนืองจาก 356 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 395 ลา้น

บาท ในปี 2561 เป็น 559 ลา้นบาทในปี 2562  และ 656 ในปี 2563 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสม เนืองจากเป็นรายการจ่ายทีแปรผันตามผลประกอบการของ

บริษัทในอัตราทีเหมาะสม อีกทังผลประกอบการทีผ่านมาของบริษัทก็

เติบโตมาโดยตลอด ทงันี คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดเ้นน้ยาํถึงการพิจารณา

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ให้สูงเกินไป และควรมีการ

พจิารณาปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัแนวโนม้การประกอบธุรกิจในอนาคต 

 

นางเขมณฏัฐ์   ทอย มคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะครอบครวักบัผูถื้อหุน้

กลุม่ทอย ตงัแตว่นัท ี26 กันยายน 2563  

1.ค่านายหนา้จาก

การขายสนิคา้  

 

- 0.80 เนอืงจากเมือวันท ี26 กันยายน 2563 นางเขมณัฏฐ์  ทอย เป็นคู่สมรส กับ

นายสมิทธ์ ทอย ซึงเป็นหนึงในกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัท        โดย

นางเขมณฏัฐ์ ทอย  ไดท้าํงานทีบริษัทในตาํแหน่งพนกังานขาย และมีสิทธิ
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บุคคลทอีาจมีความขัดแยง้ ลักษณะความสัมพันธ ์ ลักษณะรายการ 
มูลคา่รายการ (ล้านบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ปี 2562 ปี 2563 

2.ค่านายหนา้คา้ง

จ่าย  

- 0.50 ได้รับค่าตอบแทนตามข้อกําหนดของสัญญาจ้างงานของบริษัท โดยที

ผลตอบแทนดงักลา่วมีอตัราและเงอืนไขการจ่ายทเีป็นไปตามนโยบายของ

บรษัิททีกาํหนดไวซ้ึงไม่ต่างไปจากพนกังานคนอนืของบรษัิททดีาํรงตาํแหน่ง

ในลกัษณะเดียวกนั  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ

เหมาะสม เนืองจากเป็นรายการจ่ายทีเป็นไปตามนโยบายทีกําหนด

เหมือนกบัพนกังานขายทา่นอืน  

 



บริษัท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
ส่วนที่ 2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร
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8.        ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 

8.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 220 ลา้นบาท และมีทุนที่ออกและเรียกช าระแลว้
จ านวน 440 ลา้นหุน้ แบง่เป็นหุน้สามญั 440 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ  0.50 บาท  

8.2 ผู้ถอืหุ้น  

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบรษัิทฯ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563  มีดงันี ้ 

ผู้ถอืหุน้ จ ำนวนหุน้ สัดส่วนกำรถอืหุน้ร้อยละ 

1. กลุม่ซุง ชง ทอย /1   

      1.1 นายซุง ชง ทอย 104,010,000 23.64 

      1.2 นางสกุญัญา ทอย  64,000,000 14.55 

      1.3 นายสมทิธ ์ทอย  32,000,000 7.27 

2. กลุม่ปิยะตรงึส ์/1   

      2.1 นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ 16,800,000 3.82 

      2.2 นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์ 16,800,000 3.82 

      2.3 นางสาวศิรพิร ปิยะตรงึส ์ 16,000,000 3.64 

      2.4 นางสาวจไุรรตัน ์พงษส์อน  72,000,000 16.36 

3. นางจารุณี   ชินวงศว์รกลุ 14,350,000 3.26 

4. นายปรชัญา  เตียวเจรญิ 8,000,000 1.82 

5. นางสาวกนกวรรณ   ปาลพนัธุ ์ 6,789,200 1.54 

6. นางสาวพวงเพชร   ปิยะตรงึส ์ 6,500,000 1.48 

7. นายไชยฉตัร   วณิชยพ์รรค 5,100,000 1.16 

8. นายอภิชา   ถาวรอมรศรี 4,204,800 0.96 

9. นายวิโรจน ์  พิรยิะธรรมวงศ ์ 3,905,000 0.89 

10.นางสาวสพุตัรา   พิทกัษว์งศเ์ลิศ 3,500,000 0.80 

รวม  373,959,000 84.99 

ผู้ถอืหุน้อืน่ 66,041,000 15.01 

รวมทัง้สิน้ 440,000,000 100.00 

หมายเหต ุ
1/ ความสมัพนัธข์องกลุม่ซุง ชง ทอย และความสมัพนัธข์องกลุม่ปิยะตรงึส ์สามารถสรุปไดด้งันี  ้

- การรวมกลุ่มซุง ชง ทอย ขา้งตน้เป็นการนบัรวมกลุ่มครอบครวัตามความสมัพนัธท์างสายโลหิตและการจดักลุ่มนีเ้ป็นไปตาม
นิยามบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ กจ. 17/2551 ลงวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2551 โดยท่ีนางสกุญัญา ทอย เป็นคูส่มรสนายซุง ชง ทอย และนายสมทิธ ์ทอย เป็นบตุรของนายซุง ชง ทอย 

- การรวมกลุ่มปิยะตรงึส ์ขา้งตน้เป็นการนบัรวมกลุ่มครอบครวัตามความสมัพนัธท์างสายโลหิตและการจัดกลุ่มนีเ้ป็นไปตาม
นิยามบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ กจ. 17/2551 ลงวนัท่ี 15 
ธันวาคม 2551 โดยท่ีนายกิตติ ปิยะตรึงส ์นางสาววศินี ปิยะตรึงส ์และนางสาวศิริพร ปิยะตรึงส ์เป็นบุตรล าดบัท่ี 1-3 ของ
นางสาวจไุรรตัน ์พงษส์อน  
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- ภายในกลุ่มซุง ชง ทอย เป็นการจดักลุ่มตามหลกัการความสมัพนัธห์รือพฤติกรรมท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการกระท ารว่มกบับคุคล
อื่น (Acting in concert) ตามขอ้ 2 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เรื่อง การก าหนดลักษณะ
ความสมัพนัธ ์หรอืพฤติกรรมท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการกระท ารว่มกบับคุคลอื่น และการปฏิบติัตามมาตรา 246 และ 247 

- ภายในกลุม่ปิยะตรงึส ์เป็นการจดักลุม่ตามหลกัการความสมัพนัธห์รอืพฤติกรรมท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการกระท ารว่มกบับคุคลอื่น 
(Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เรื่อง การก าหนดลักษณะ
ความสมัพนัธ ์หรอืพฤติกรรมท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการกระท ารว่มกบับคุคลอื่น และการปฏิบติัตามมาตรา 246 และ 247  

- ระหวา่งกลุม่ซุง ชง ทอย และกลุม่ปิยะตรงึส ์ไมไ่ดมี้ความสมัพนัธ ์หรอืพฤติกรรมท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการกระท ารว่มกบับคุคลอื่น 
(Acting in concert) 

 

8.3 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถอืหุน้ใหญ่ 

 - ไมม่ ี– 

8.4 กำรออกหลกัทรัพยอ์ื่น  

 - ไมม่ี –    

8.5 ข้อจ ำกัดกำรโอนหุน้   

หุน้ของบริษัทย่อมโอนกนัไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั และหุน้ที่ถือโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมี
จ านวนรวมกนัไม่เกินกว่ารอ้ยละสี่สิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท การโอนหุน้รายใดที่จะ 
ท าใหอ้ตัราสว่นการถือหุน้ของคนตา่งดา้วของบรษัิทเกินอตัราสว่นขา้งตน้ บรษัิทมีสทิธิปฏิเสธการโอนหุน้รายนัน้ได้  

การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุช่ือผู้ร ับโอน และลงลายมือช่ือของผูโ้อน  
กับผูร้บัโอน และท าการส่งมอบใบหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผู้รบัโอน การโอนหุน้จะใชย้นับริษัทไดเ้มื่อบริษัทไดร้บัค ารอ้งขอให้
ลงทะเบียนการโอนหุน้แลว้ แต่จะใชย้นับคุคลภายนอกไดเ้มื่อบริษัทไดล้งทะเบียนการโอนหุน้ดงักลา่วไวใ้นสมดุทะเบียนผู้
ถือหุน้แลว้เท่านัน้ เมื่อบริษัทพิจารณาแลว้วา่การโอนหุน้นัน้ถกูตอ้งตามกฎหมาย ใหบ้ริษัทลงทะเบียนการโอนหุน้ดงักลา่ว
ภายในสิบสี่ (14) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุน้นัน้ไม่ถกูตอ้งสมบรูณ ์ใหบ้ริษัทแจง้แก่  
ผูย้ื่นค ารอ้งขอทราบภายในเจ็ด (7) วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค ารอ้งขอ ในกรณีที่หุน้ของบริษัทเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือเป็นหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์(OVER THE COUNTER) และ/
หรือ ศูนยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยล์่วงหนา้ (FUTURE) ใหก้ารออกใบหุน้ของบริษัท และการโอนหุน้ของบริษัทเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

8.6 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัท  

 บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะ
กิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผู้
ถือหุน้เป็นหลกั และการจ่ายปันผลนัน้จะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพ
คลอ่งทางการเงิน แผนการลงทนุ กระแสเงินสด ความจ าเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยาย
ธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควร 
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 นอกจากนี ้การจ่ายเงินปันผลประจ าปีจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ กรณีการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจอนมุตัิใหด้  าเนินการไดเ้มื่อเห็นวา่บรษัิทมีก าไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผลโดย
ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบรษัิทแลว้รายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 (ของมหาชน) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวนทัง้สิน้ 44.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการ
จ่ายปันผลหุน้ละ 0.14 บาทตอ่หุน้ โดยบรษัิทจ่ายเงินปันผลดงักลา่วแลว้ภายในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 2/2563 (ของมหาชน) เมื่อวนัที่ 7 สงิหาคม 2563 มีมติอนมุตักิารจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 จ านวนทัง้สิน้ 35.20 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล
หุน้ละ 0.11 บาทตอ่หุน้ โดยบรษัิทมีก าหนดจา่ยเงินปันผลดงักลา่วภายในวนัท่ี 4 กนัยายน 2563 อยา่งไรก็ดี ผูถื้อหุน้ท่ีซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครัง้แรกนี ้จะไมไ่ดร้บัเงินปันผลดงักลา่ว 

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทยอ่ย  

 ปัจจบุนั บรษัิทยงัไมม่ีบรษัิทยอ่ย อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่บรษัิทจดัตัง้บรษัิทยอ่ยในอนาคต การพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผลของบรษัิทยอ่ยจะอยูภ่ายใตอ้ านาจการพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการ และ/หรอื ที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทยอ่ยแต่
ละบริษัท โดยจะตอ้งค านึงถึงผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่งทางการเงิน แผนการลงทนุ กระแสเงินสด 
ความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยัอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการของบรษัิทยอ่ยแตล่ะบรษัิทเห็นสมควร 
 ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล  มีความโปร่งใส และตรวจสอบได  ้ 
เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล ตวัแทนของบริษัทซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะท าการรายงานใหท้ี่
ประชมุคณะกรรมการของบรษัิททราบในการประชมุคราวถดัไป 



 บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
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9.       โครงสร้ำงกำรจัดกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งองคก์รของบรษัิท ดงันี ้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ*บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ บรษัิท เอ็มเอ คอนซลัติง้ จ  ากดั (“เอ็มเอ”) เป็นผูต้รวจสอบภายใน  
 
  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัและ
ควบคมุคณุภาพ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารงาน
ทั่วไป 

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตักิารและ
ซอ่มบ ารุง 

ผูจ้ดัการฝ่ายขายและ
การตลาด 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน 

คณะกรรมการบรษัิท เลขานกุารบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน* 

คณะกรรมการบรหิาร 

สมหุบ์ญัชี 
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9.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรษัิทฯ มีจ านวนทัง้สิน้ 7 ทา่น ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1.  ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ 
2.  ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท  กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 
3.  นายสธีุร ์สธนสถาพร กรรมการบรษัิท  / กรรมการอิสระ 
4.  นายซุง ชง ทอย กรรมการบรษัิท 
5.  นายสมิทธ ์ทอย กรรมการบรษัิท 
6.  นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ กรรมการบรษัิท 
7.  นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์ กรรมการบรษัิท 

 โดยมี นางสาวอลสีญาฌ ์ทอย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท ตามมติที่ประชมุคณะกรรมมการบรษัิทครัง้ที่ 
2/2563 (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 7 สงิหาคม 2563 

9.1.1 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิท   

“นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์หรือ นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ลงลายมือช่ือรว่มกบั นายซุง ชง ทอย หรือ นายสมิทธ ์ทอย 
และประทบัตราส าคญัของบรษัิท” 

9.1.2 การประชมุคณะกรรมการบรษัิท   

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวน 6 ครัง้ รายละเอียดของกรรมการที่เขา้ร่วม
ประชมุเป็นดงันี ้ 

 

ชื่อ – นำมสกุล  

 

ต ำแหน่ง  

จ ำนวนคร้ังที่เข้ำประชุม / 
จ ำนวนกำรประชุมทั้งหมด 

ปี 2563 

1.  ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ 6 / 6 
2.  ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท  กรรมการบรษัิท / กรรมการอิสระ 6 / 6 
3.  นายสธีุร ์สธนสถาพร กรรมการบรษัิท  / กรรมการอิสระ 6 / 6 
4.  นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ/1 กรรมการบรษัิท  / กรรมการอิสระ 1 / 6 
5.  นายซุง ชง ทอย กรรมการบรษัิท 6 / 6 
6.  นายสมิทธ ์ทอย กรรมการบรษัิท 6 / 6 
7.  นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ กรรมการบรษัิท 6 / 6 
8.  นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์ กรรมการบรษัิท 6 / 6 
หมายเหต ุ  /1นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษัิทและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 
 

9.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทมจี านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 
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รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1.  ดร.ศนัธยา กิตติโกวิท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสธีุร ์สธนสถาพร กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ/1 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ  /1เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2563  

ดร.ศนัธยา กิตติโกวิท เป็นผูท้ี่มีความรูแ้ละประสบการณท์างดา้นบญัชีและการเงินเพียงพอที่จะท าหนา้ที่สอบ
ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของ บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ทัง้นี ้ดร.ศนัธยา กิตติโกวิท จบ
การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาบญัชีตน้ทนุ จากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ปรญิญา
โท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ
นวตักรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งเป็นอาจารยป์ระจ าคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

โดยมี นางสาวอลสีญาฌ ์ทอย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายละเอียดของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเป็นดงันี ้ 

 

ชื่อ – นำมสกุล  

จ ำนวนคร้ังที่เข้ำประชุม / 
จ ำนวนกำรประชุมทั้งหมด 

ปี 2563 

1. ดร.ศนัธยา กิตติโกวิท 5 / 5 

2. นายสธีุร ์สธนสถาพร 5 / 5 

3. ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ/1 4 / 5 

หมายเหต ุ  /1เขา้ด  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 1 มีนาคม 2563  

 

9.3  คณะกรรมกำรบริหำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารของบรษัิทมีจ านวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายซุง  ชง  ทอย  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. นายสมิทธ ์ทอย  กรรมการบรหิาร 

3. นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ กรรมการบรหิาร 

4. นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์ กรรมการบรหิาร 
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9.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนของบรษัิทมีจ านวน 3 ทา่น 
ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายสธีุร ์สธนสถาพร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายสมิทธ ์ทอย  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

รายละเอียดของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุเป็นดงันี ้ 

รำยชื่อ จ ำนวนคร้ังที่เข้ำประชุม / 
จ ำนวนกำรประชุมทั้งหมด 

ปี 2563 

1. นายสธีุร ์สธนสถาพร              3 / 3 

2. นายกิตติ ปิยะตรงึส ์             3 / 3 

3. นายสมิทธ ์ทอย              3 / 3 

 

 

9.5  ผู้บริหำร (ตามค านิยามผูบ้ริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การก าหนดบท
นิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผูบ้ริหารของบรษัิทมีจ านวน 7 ทา่น ประกอบดว้ย  

รำยชื่อผู้บริหำร ต ำแหน่ง 

1.นายซงุ ชง ทอย        ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

2.นางสาวมจุรนิทร ์บวัหอม            ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัและควบคมุคณุภาพ 

3.นายสภุเดช ธนากรฐิติคณุ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตัิการและซอ่มบ ารุง 

4.นายสชิุน ศิรปิระภานกุลู ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด 

5.นายเสนยี ์หมุสนิ ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

6. นางรสสคุนธ ์ศานติกลุวงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

7. นางสาวชมพนูทุ แสงดารา สมหุบ์ญัชี  
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9.6  เลขำนุกำรบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัท ไดแ้ต่งตัง้ นางสาวอลีสญาฌ ์ทอย เป็นเลขานกุารบริษัท นบัตัง้แต่วนัที่ 7 สิงหาคม 2563 
โดยมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวต้ามมาตรา 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์โดยรายละเอียดหนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของผูด้  ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบรษัิทของบรษัิทดงันี ้  

1) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี
ของบรษัิท 

(ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ตามมาตรา 89/14 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นไดเ้สยีดงักลา่วใหป้ระธานกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบรษัิทไดร้บัรายงานนัน้  

3) เก็บรกัษารายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่รายงานโดยกรรมการและ
ผูบ้รหิาร ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยฯ์ และประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

4) เก็บรกัษาเอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูและการรายงานสารสนเทศ และดแูลใหม้ี
การเก็บรกัษาใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 ปี นบัแตว่นัท่ีมี
การจดัท าเอกสารหรอืขอ้มลูดงักลา่ว 

5) ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้เก่ียวกับขอ้กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัท
ตอ้งทราบและติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูตอ้งสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด 
และ/หรอืกฎหมายที่มีนยัส  าคญัใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

6) เป็นศนูยก์ลางในการตดิตอ่สอบถามและรวบรวมขอ้มลู ท่ีคณะกรรมการบรษัิทตอ้งการจากหนว่ยงานตา่ง ๆ 
นอกเหนือจากที่ได้รับจากผู้บริหาร เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้รหิาร ตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ 

7) จดัการประชุมผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษัิท และ
ขอ้พงึปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 

8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่ร ับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง  
ตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหนว่ยงานดงักลา่ว 

9) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และ/หรอืตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

10) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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โดยประวตัิของผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ านาจควบคมุ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสูงสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการท าบญัชี และเลขานกุารบรษิัท) 

9.7 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

9.7.1   ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(ก) คา่ตอบแทนกรรมการ 

บริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย  3  ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

ที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญ ปี 2563 เมื่อวันที่  30 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ โดยจ่ายในรูปแบบของคา่ตอบแทนเป็นรายครัง้ ตามวาระการด ารงต าแหนง่ ตามเกณฑด์งันี ้

ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม (บำท) 
ประธานคณะกรรมการ 80,000 
กรรมการบรษัิท 30,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 

หมายเหต ุตัง้แตปี่ 2563 เป็นตน้ไป กรรมการที่เป็นพนกังานบรษัิทจะไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุดงักลา่ว 

ส าหรบัปี 2562 บรษัิทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการจ านวน 8 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้ 780,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รำยชื่อกรรมกำรบริษัท 

ค่ำตอบแทน (ส ำหรับปี 2562) 

คณะ 
กรรมกำร
บริษัท 

คณะ 
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมกำร 
สรรหำและ
พจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 

คณะ 
กรรมกำร 
บริหำร 

โบนัสกรรมกำร 
 

รวม 

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

2.  ดร. ศนัธยา กิตตโิกวิท  60,000 80,000 - - - 140,000 
3.  นายสธีุร ์สธนสถาพร 60,000 40,000 20,000 - - 120,000 
4.  นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ  60,000 40,000 - - - 100,000 

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

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

7.  นายกิตต ิปิยะตรงึส ์ 60,000 - 10,000 - - 70,000 

8.  นางสาววศนีิ ปิยะตรงึส ์ 60,000 - - - - 60,000 
รวมเป็นท้ังสิน้ 580,000 160,000 40,000 - - 780,000 
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ส าหรบัปี 2563 บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการจ านวน 8 ราย เป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,720,000 

บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รำยชื่อกรรมกำรบริษัท 
คณะ 

กรรมกำร
บริษัท 

คณะ 
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมกำร 
สรรหำและ
พจิำรณำ

ค่ำตอบแทน 

คณะ 
กรรมกำร 
บริหำร 

โบนัสกรรมกำร 
 

รวม 

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

2.  ดร. ศนัธยา กิตตโิกวิท  180,000 200,000 - - - 380,000 
3.  นายสธีุร ์สธนสถาพร 180,000 100,000 60,000 - - 340,000 
4.  นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ 30,000 20,000 - - - 50,000 
5.  นายซุง ชง ทอย - - - - - - 
6.  นายสมิทธ ์ทอย - - - - - - 
7.  นายกิตต ิปิยะตรงึส ์ 180,000 - 30,000 - - 210,000 
8.  นางสาววศนีิ ปิยะตรงึส ์ 180,000 - - - - 180.000 
รวมเป็นท้ังสิน้ 1,230,000 400,000 90,000 - - 1,720,000 

หมายเหต ุ นายประสงค ์หาญปิยวฒันสกลุ ลาออกจากการเป็นกรรมการบรษัิทและกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2563 
 

 (ข) คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร  
 ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิารจ านวน 14.85 ลา้นบาท  คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นาตอบแทน
ในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบเขา้กองทุนประกันสงัคม  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ผลตอบแทน (Incentive) และ
สวสัดิการอื่นๆ 

  

 

 

9.7.2 ค่ำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงนิ 

การจดัสรรหุน้ IPO   

 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563  เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2563  ไดม้ีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทจ านวนไม่เกิน 12,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/
หรอื พนกังานของบริษัท โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกนักบัราคาที่จะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นครัง้
แรก (IPO) ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลอืจากการจดัสรรตามขอ้นี ้ให้น าหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนท่ีเหลือดงักลา่ว
จดัสรรใหแ้ก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

 

 

 

9.8 บุคลำกร 

ปี จ านวนผูบ้รหิาร (ราย) คา่ตอบแทน (ลา้นบาท) 
2562 7 10.19 
2563 7 14.85 
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9.8.1 จ ำนวนพนักงำน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 บรษัิทมีพนกังาน รวมจ านวนทัง้สิน้ 409 คน โดยแบง่ตามแผนก ดงันี ้ 

แผนก 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี  2563 
จ ำนวนพนักงำน (คน) 

พนักงำน
รำย
เดอืน 

พนักงำน
รำยวัน 

รวม พนักงำน
ประจ ำ
รำย
เดอืน 

พนักงำน
รำยวัน 

รวม พนักงำน
ประจ ำ
รำย
เดอืน 

พนักงำน
รำยวัน 

รวม พนักงำน
ประจ ำ
รำย
เดอืน 

พนักงำน
รำยวัน 

รวม 

ผูบ้รหิาร 6 - 6 6 - 6 7 - 7 7 - 7 

ประกนัและ
ควบคมุคณุภาพ 

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

ปฏิบตักิารและ
ซอ่มบ ารุง 

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

ขายและการตลาด 25 - 25 30 - 30 35 - 35 38 - 38 
บรหิารงานทั่วไป 28 4 32 31 6 37 35 6 41 37 8 45 
งานบญัชีและ
การเงิน 

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

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

9.8.2 ค่ำตอบแทนของพนักงำน (ไม่รวมผุ้บริหำร) 

 ในปี 2563  บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน เป็นจ านวน 114.63 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
ของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าลว่งเวลา โบนสั เงินสมทบเขา้กองทนุประกันสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ค่ำตอบแทน 

จ ำนวนเงนิ  

ปี 2562 ปี 2563 

จ ำนวน  

(คน) 

จ ำนวนเงนิ  

(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน  

(คน) 

จ ำนวนเงนิ  

(ล้ำนบำท) 

พนกังานรายเดือน 199 71.29 202 72.19 
พนกังานรายวนั 188 35.02 207 42.44 

รวม 387 106.31 409 114.63 
 

9.8.3 นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน 

บรษัิทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการฝึกอบรมและการพฒันาบคุลากรของบรษัิท เพื่อที่จะเสรมิสรา้งความรู้
ความสามารถใหแ้ก่พนกังาน เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิงานใหก้า้วทนัการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามกลยทุธข์อง
บรษัิท ทัง้การฝึกอบรมภายในองคก์รและการฝึกอบรมโดยสถาบนัภายนอกองคก์ร  

9.8.4 ข้อพิพำทด้ำนแรงงำนในระยะเวลำสำมปีที่ผ่ำนมำ  

  - ไมม่ี - 



 บริษัท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (ม หำชน) 
SHRINKFLEX THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
ส่วนที่ 3 

ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน
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14.       ข้อมูลทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

14.1  งบกำรเงนิ 

14.1.1    ผู้สอบบัญชีที่ท ำกำรตรวจสอบ 

งบกำรเงนิ ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำต

เลขที ่
บริษัทผู้สอบบัญชี 

งบการเงินของบรษิัทส าหรบังวดบญัชีปี 2563 นายธนะวฒุ ิพิบลูยส์วสัดิ์ 6699 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั  

งบการเงินของบรษิัทส าหรบังวดบญัชีปี 2562 นายธนะวฒุ ิพิบลูยส์วสัดิ์ 6699 บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ากดั  
งบการเงินของบรษิัทส าหรบังวดบญัชีปี 2561 นายอภิรกัษ ์อตอินวุรรตน ์ 5202 บรษิัท ส านกังาน ดร.วริชั แอนด ์

แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 

14.2     สรุปรำยงำนของผู้สอบบัญชีของปี 2561 – 2563 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

งบกำรเงนิ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรสอบทำน 
ข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบการเงินของบรษิัทส าหรบังวดบญัชีปี 2563 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า 
งบการเงินนีแ้สดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนัของบริษัทโดยถูกตอ้ง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบรษิัทส าหรบังวดบญัชีปี 2562 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า 
งบการเงินนีแ้สดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนัของบริษัทโดยถูกตอ้ง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบรษิัทส าหรบังวดบญัชีปี 2561 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเหน็อย่างไม่มีเง่ือนไขไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า 
งบการเงินนีแ้สดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนัของบริษัทโดยถูกตอ้ง
ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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14.3    ตำรำงสรุปงบกำรเงนิของบริษัท 

 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 

รายการ  

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2561 
2562 

(จัดประเภทใหม่) 
2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 9.98 2.77 4.90 1.15 110.74 13.14 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 82.14 22.80 101.21 23.80 149.48 17.73 
สินคา้คงเหลือ 105.47 29.28 124.16 29.19 115.78 13.74 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น - - - - 150 17.80 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั - - 0.07 0.02 - - 
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 1.69 0.47 0.42 0.10 0.49 0.06 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 199.28 55.33 230.76 54.26 526.49 62.46 

เงินลงทนุระยะยาว/2 1.20 0.33 1.20 0.28   

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั 3.08 0.85 3.01 0.71 3.03 0.36 

สว่นปรบัปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์/2 143.88 39.94 172.55 40.57 223.43 26.51 
สินทรพัยส์ิทธิการใช้/2 - - - - 72.77 8.63 

สินทรพัยไ์มมี่ตวัตน – โปรแกรมคอมพิวเตอรร์อตดับญัชี 5.26 1.46 4.95 1.16 4.87 0.58 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1.44 0.40 3.19 0.75 4.40 0.52 

แมพ่ิมพร์อตดัจ าหน่าย  5.80 1.61 9.46 2.23 6.22 0.74 
สินทรพัยท์างการเงินไมห่มนุเวียนที่ไมใ่ชเ่งินสดที่เป็น
หลกัประกนั/2 

- - - - 1.20 0.14 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 0.26 0.08 0.17 0.04 0.47 0.06 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 160.92 44.67 194.53 45.74 316.39 37.50 

รวมสินทรัพย ์ 360.20 100.00 425.29 100.00 842.88 100.00 

หนีสิ้น       
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 50.15 13.92 41.04 9.65 3.15 0.37 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 64.09 17.79 77.91 18.32 82.90 9.84 

หนีส้ินสญัญาอนพุนัธ ์ - - - - 3.50 0.42 

สว่นของหนีส้ินระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       
- หนีส้ินตามสญัญาเชา่/2 2.90 0.81 3.79 0.89 11.69 1.39 

- เงินกูย้ืมระยะยาว 9.98 2.77 18.10 4.26 11.67 1.38 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจา่ย - - - - 1.64 0.19 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 1.44 0.40 - -   
รวมหนี้สินหมุนเวียน 128.56 35.69 140.84 33.12 114.55 13.59 

หนีส้ินตามสญัญาเชา่ – สทุธิ/2  5.79 1.61 4.30 1.01 57.29 6.80 

เงินกูย้ืมระยะยาว – สทุธิ 3.01 0.84 48.03 11.29 8.33 0.99 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1.02 0.28 4.05 0.95 4.96 0.59 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9.82 2.73 56.38 13.25 70.58 8.37 

รวมหนี้สิน 138.38 38.42 197.22 46.37 185.13 21.96 
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รายการ  

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2561 
2562 

(จัดประเภทใหม่) 
2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุน้       
ทนุเรอืนหุน้       

ทนุจดทะเบียน /1       

หุน้สามญั 5,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 55.00 15.27     
หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท   100.00 23.51   

หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท     220.00 26.10 

ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้ /1       

หุน้สามญั 5,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท 55.00 15.27     
หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท   100.00 23.51   

หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท     220.00 26.10 

สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั     378.76 44.94 
ก าไรสะสม       
จดัสรรแลว้ - ส  ารองตามกฎหมาย - - 4.93 1.16 12.66 1.50 
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 166.82 46.31 123.14 28.96 46.33 5.50 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 221.82 61.58 228.07 53.63 657.75 78.04 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 360.20 100.00 425.29 100.00 842.88 100.00 

หมายเหต ุ   
  /1 -เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 มีมติใหม้ีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทจ านวน 45.00 ลา้นบาท    

โดยผูถื้อหุน้ไดม้ีการช าระค่าหุน้เพ่ิมทุนแลว้ทั้งจ านวน ส่งผลใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
เท่ากับ 100.00 ลา้นบาท ทั้งนี ้เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี1/2563 มีมติใหม้ีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 240 ลา้นหุน้ 
โดยจ านวน 120 ลา้นหุน้คิดเป็นจ านวนเงิน 60 ลา้นบาท เป็นการจัดสรรใหก้ับกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ซึ่งไดช้  าระค่าหุน้เพิ่มทนุทัง้
จ านวนแลว้เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2563 ดังนั้นจึงท าใหทุ้นจดทะเบียนช าระแลว้ก่อนการ IPO ของบริษัทอยู่ท่ี 160.00 ลา้นบาท  และจ านวน 120 
ลา้นหุน้เป็นการขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปครัง้แรก (IPO)  

       -ตามการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2563 (บริษัทมหาชน) เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจ านวน 35.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 0.11 บาทต่อหุน้ โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 4 กนัยายน 2563 

 
  /2  เน่ืองจาก ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลส าหรบังวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั

ท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติ โดยการด าเนินการ
ดงักลา่วท าใหบ้ริษัทมีการปรบัปรุงรายการบญัชีท่ีส  าคญั ณ สิน้ปี 2562 เป็นดงันี ้
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หน่วย (พนับาท) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(จดัประเภทใหม่) 

(หมายเหต ุ23) 

 ผลกระทบจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

กลุม่เครื่องมือทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัที่ 16 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น  101,206  (363)  -  100,843 

 สนิทรพัยส์ญัญาอนพุนัธ ์ -  41  -  41 

 เงินลงทนุระยะยาวอื่น 1,200  (1,200)  -  - 

 สว่นปรบัปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ ์ 172,553  -  (12,046)  160,507 

 สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ -  -  83,386  83,386 

 สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัช ี 3,186  65  -  3,251 

   สนิทรพัยท์างการเงินไม่หมนุเวียนที่ไมใ่ช่เงินสดที่เป็นหลกัประกนั -  1,200  -  1,200 

 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 77,911  (192)  -  77,719 

 สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  3,791  -  8,278  12,069 

 หนีส้นิสญัญาอนพุนัธ ์ -  192  -  192 

 หนีส้นิตามสญัญาเช่า 4,298  -  63,062  67,360 

   ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 123,143  (257)  -  122,866 

 

14.4  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์ 395.73 91.88 559.17 95.35 656.14 96.75 
รายไดจ้ากการขายอ่ืน       

   - รายไดจ้ากการขายแมพ่ิมพ ์ 18.57 4.31 20.45 3.49 19.62 2.89 

   - รายไดจ้ากการขายหมกึ/1  15.06 3.49 5.56 0.95   

- รายไดจ้ากการขายฟิลม์ยืด/2    - - - - 1.49 0.22 
รายไดอ่ื้น 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 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทนุขาย 334.55 77.67 429.51 73.25 479.39 70.69 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 20.59 4.78 27.31 4.66 27.53 4.06 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 33.25 7.72 51.69 8.81 60.98 8.99 

รวมค่าใช้จ่าย 388.40 90.17 508.51 86.72 567.90 83.74 

ก า ไ รก่ อนหักต้ น ทุนทางการ เ งิ นและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

42.34 9.83 77.89 13.28 110.28 16.26 

ตน้ทนุทางการเงิน (3.71) (0.86) (6.67) (1.14) (12.55) (1.85) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 38.64 8.97 71.22 12.14 97.73 14.41 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (7.80) (1.81) (14.32) (2.44) (19.55) (2.88) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 30.84 7.16 56.90 9.70 78.18 11.53 

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน       
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 หมายเหต ุ  /1 รายไดจ้ากการขายหมกึในปี 2561 และ 2562 เป็นการขายใหแ้ก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเพ่ือเป็นการปอ้งกนัไม่ให ้

     เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทจงึหยดุด าเนินการขายหมกึใหแ้ก่บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งกนัแลว้ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2562 
  /2   เม่ือเดือนมกราคม ปี 2563 บรษัิทเริ่มด าเนินธุรกิจเทรดดิง้ผลติภณัฑฟิ์ลม์ยืด 

  

รายการ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผลก า ไ รจากกา รประมาณการตามหลัก
ค ณิตศาสตร์ป ระกันภัยส  าหรับ โคร งการ
ผลประโยชนข์องพนกังาน 

- - (2.56) (0.44) - - 

องคป์ระกอบของภาษีเงินได ้ - - 0.51 0.09 - - 

ผลก า ไ รจากกา รประมาณการตามหลัก
ค ณิตศาสตร์ป ระกันภัยส  าหรับ โคร งการ
ผลประโยชนข์องพนกังาน – สทุธิจากภาษี 

- - (2.05) (0.35) - - 

ก าไรสุทธิเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสุทธิจากภาษี - - (2.05) (0.35) - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 30.84 7.16 54.85 9.00 78.18 11.53 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุน้  (บาท/หุน้) 0.28 0.30 0.27 

หุน้ที่ใชค้  านวณก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (หุน้) 110,000,000 187,424,658 290,819,672 
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14.5 งบกระแสเงนิสด 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รายการ  ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 38.64 71.22 97.73 

รายการปรบักระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรบั (จา่ย) จากการด าเนินงาน    

คา่เสื่อมราคา 24.61 32.83 44.37 

คา่ตดัจ  าหนา่ย 0.61 0.66 0.69 

ขาดทนุจากการปรบัมลูคา่สินคา้คงเหลือ 1.16 6.16 (2.12) 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (กลบัรายการ) 0.07 1.38 0.31 

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายอปุกรณ ์ 0.10 0.23 0.01 

(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรพัยไ์มมี่ตวัตน - 0.17  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ (0.13) 0.12 3.62 

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที่จา่ยตดัจา่ย - -  

รายไดด้อกเบีย้รบั - (0.08) (0.25) 

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 3.36 6.23 10.08 

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 0.39 0.47 0.90 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน
ด าเนินงาน 

68.81 119.39 155.34 

การเปลี่ยนแปลงในสว่นประกอบของสนิทรพัยด์  าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง    

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น (17.08) (20.40) (39.44) 

สินคา้คงเหลือ (18.34) (24.85) 10.50 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น (1.48) (0.13) (0.07) 

แมพ่ิมพร์อตดัจา่ย (5.80) (3.67) 3.24 

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น 0.58 0.12 (0.20) 

การเปลี่ยนแปลงในสว่นประกอบของหนีส้ินด  าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 19.89 8.47 9.26 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 0.33 1.82  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 46.91 80.75 138.63 

จา่ยดอกเบีย้ - -  

เงินสดรบัคืนภาษีเงินได ้ - 1.39  

จา่ยภาษีเงินได ้ (8.82) (15.65) (14.78) 

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 38.09 66.49 123.85 
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14.6 งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รำยกำร ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน    

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุระยะยาวอื่น 0.60 - - 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุระยะยาวอื่น (1.20) -  

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค า้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง (0.03) 0.07 (0.02) 

     เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ตราสารหนีข้องกิจการอ่ืน - - (150.00) 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สว่นปรบัปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ ์ (42.04) (57.17) (109.84) 

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยสินทรพัยถ์าวร 0.55 0.09 0.01 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (0.46) (0.51) (0.62) 

รบัดอกเบีย้รบั - 0.08 0.12 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (42.58) (57.44) (260.35) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 25.08 (9.27) (38.10) 

เงินสดจา่ยเพ่ือช าระคืนหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (2.60) (3.40) (12.33) 

เงินสดจา่ยเพ่ือช าระคืนหนีส้ินตามสญัญาเชา่ - -  

เงินสดจา่ยเพ่ือช าระคืนเจา้หนีท้รพัยส์ิน - -  

เงินสดจา่ยเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (10.26) (14.46) (128.53) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 67.60 82.40 

เงินสดรบัจากเพ่ิมทนุหุน้สามญั - 45.00 516.00 

เงินสดจา่ยช าระคา่ใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุน้ - - (19.75) 

จา่ยเงินปันผล - (93.60) (147.00) 

จา่ยดอกเบีย้ (3.35) (6.00) (10.35) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 8.87 (14.13) 242.34 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 4.38 (5.08) 105.84 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันต้นปี 5.60 9.98 4.90 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วันสิน้ปี 9.98 4.90 110.74 

หมายเหต ุ /1 เน่ืองจาก บรษัิทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึง่จะมีผลบงัคบั
ใชส้  าหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซึ่งบริษัทไดเ้ลือกปรบัผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บญัชีโดยปรบัปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ดงันัน้ จึงอาจท าใหร้ายการท่ี
แสดงในงบกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 อาจมีความแตกต่างจากการจัดประเภทรายการในส่วนของงบการเงิน
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ถึง 2562 
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14.4        อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รายการ หน่วย ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 

  2561 2562 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.55 1.64 4.60 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็  เทา่ 0.70 0.73 2.15 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  เทา่ 0.36 0.49 0.97 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ เทา่ 5.99 6.55 5.76 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 60.11 55.00 62.53 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ เทา่ 12.68 13.08 14.04 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย วนั 28.43 27.52 25.64 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนี ้ เทา่ 8.87 8.95 9.11 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย  วนั 40.59 40.23 39.54 
Cash Cycle วนั 47.95 42.29 48.63 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)     

อตัราก าไรขัน้ตน้  รอ้ยละ 22.08 26.60 29.22 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน รอ้ยละ 9.86 13.31 16.28 

อตัราก าไรอ่ืน รอ้ยละ 0.32 0.21 0.14 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร  รอ้ยละ 89.95 85.37 112.30 

อตัราก าไรสทุธิ  รอ้ยละ 7.16 9.70 11.53 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 14.94 25.29 17.65 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์/2 รอ้ยละ 9.49 14.49 12.33 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร รอ้ยละ 40.97 55.34 55.90 

อตัราการหมนุของสินทรพัย์/2 เทา่ 1.33 1.49 1.07 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)     

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้/2 เทา่ 0.62 0.86 0.28 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้  เทา่ 14.96 14.14 13.75 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั  เทา่ 0.70 0.37 1.22 

อตัราการจา่ยเงินปันผล/3 รอ้ยละ N/A 164.51 188.03 
หมายเหตุ     

       /2  เน่ืองจากบรษัิทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญาเช่า ซึง่มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ม า ถื อป ฏิ บั ติ  ท  า ใ ห้                
         บริษัทมีสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญั โดยการเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของการบนัทึกบญัชีรายการสินทรพัยส์ิทธิการใช ้และ 
         หนีส้นิตามสญัญาเช่าซึง่ ณ 31 ธนัวาคม  2563 มีจ านวนเทา่กบั 72.77 ลา้นบาท และเทา่กบั 68.98 ลา้นบาท 

  /3   ตามการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 จากผลการด าเนินงาน 
      สะสมตัง้แตเ่ริ่มด าเนินกิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 6.70 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทเป็นเงินจ านวน 67.00 ลา้นบาท นอกจากนี ้ 
      1/2563 (ของมหาชน) เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2563 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวนทัง้สิน้  
      44.80 ลา้นบาท หรือคดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุน้ละ 0.14 บาทตอ่หุน้ โดยบรษัิทมีก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 
/4     ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2563 (บริษัทมหาชน) เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 35.20 

ลา้นบาท หรือคิดเป็น 0.11 บาทต่อหุน้ โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 4 กนัยายน 2563 
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15. กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

15.1 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

15.1.1 กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

 รำยได้รวม  

 ในปี 2561 2562 และ 2563  บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 430.74 ล้านบาท 586.40 และ 678.18 ล้านบาท 
ตามล าดบั บรษัิทมีรายไดร้วมเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องในช่วงดงักลา่ว โดยสว่นหลกัมาจากการการเติบโตของยอดขายในการ
ผลิตและจ าหน่ายฉลากฟิลม์หดรดัรูปซึ่งถือเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษัท ซึ่งมีรายไดค้ิดเป็นสดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ  90 ของ
รายไดร้วม โดยในปี 2563 บริษัทมีรายไดร้วมเติบโตขึน้จากปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 15.65  ซึ่งมาจากรายไดจ้ากการขาย
ผลติภณัฑท์ี่เพิ่มขึน้เป็นหลกั  

ประเภทรำยได้ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์ 395.73 91.88 559.17 95.35 656.14 96.75 
รายไดจ้ากการขายอ่ืน       

  - รายไดจ้ากการขายแม่พิมพ ์ 18.57 4.31 20.45 3.49 19.62 2.89 
  - รายไดจ้ากการขายหมกึและ

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง/1 
15.06 3.49 5.56 0.95 - - 

  - รายไดจ้ากขายฟิลม์ยืด/2 - - - - 1.49 0.22 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 429.36 99.68 585.19 99.79 677.25 99.86 

รายไดอ่ื้น/3 1.38 0.32 1.21 0.21 0.93 0.14 
รวมรำยได้ 430.74 100.00 586.40 100.00 678.18 100.00 

หมายเหต ุ  /1บรษัิทไดเ้ลกิด  าเนินการขายหมกึและผลติภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งดงักลา่วตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2562 
 /2 เม่ือเดือนมกราคม ปี 2563 บรษัิทเริ่มด าเนินธุรกิจเทรดดิง้ผลติภณัฑฟิ์ลม์ยืด 
 /3 รายไดอ่ื้น คือ ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน ดอกเบีย้รบั รายไดจ้ากการขายเศษฟิลม์ เป็นตน้ 
 
 

รำยได้จำกกำรขำย  

รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ ์ 

รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑม์าจากการขายฉลากฟิลม์หดรดัรูปใหก้ับผูผ้ลิตสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 
ไดแ้ก่ อตุสาหกรรมอาหาร  อตุสาหกรรมเครือ่งดื่ม อตุสาหกรรมเครือ่งส  าอาง และ ผลติภณัฑเ์สรมิความงาม เป็นตน้ ในปี 
2561 2562 และ 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑเ์ท่ากบั 395.73 ลา้นบาท 559.17 ลา้นบาท และ  656.14 
ลา้นบาทตามล าดบั  ทัง้นีร้ายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑส์ามารถแบ่งประเภทตามระบบการพิมพ ์และ แบ่งตามประเภท
การน าไปใชใ้นแตล่ะอตุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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- รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑแ์ยกตำมระบบกำรพิมพ ์ 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑแ์ยกตาม
ระบบการพมิพ ์

ส าหรับงวดหกเดอืนสิน้สุด 
วันที ่31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากระบบการพิมพก์ราเวียร ์ 377.37 95.36 526.56 94.17 618.13 94.21 
รายไดจ้ากระบบการพิมพด์ิจิตอล 18.36 4.64 32.61 5.83 38.01 5.79 
รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ ์ 395.73 100.00 559.17 100.00 656.14 100.00 

 รายไดจ้ากระบบการพิมพก์ราเวียรใ์นปี  2561 2562 และ 2563 เท่ากับ  377.37 ลา้นบาท 526.56 ลา้นบาท 
และ 618.13 ลา้นบาท ตามล าดับ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 95.36 รอ้ยละ 94.17 และ  94.21ของรายไดจ้ากการขาย
ผลิตภณัฑร์วมตามล าดบั โดยระบบการพิมพก์ราเวียรเ์ป็นระบบการพิมพท์ี่ใชแ้ม่พิมพเ์ป็นแบบ ซึ่งมีความรวดเร็วและ
เหมาะส าหรบังานพิมพท์ี่มีปริมาณมาก รายไดจ้ากการพิมพร์ะบบกราเวียรม์ีแนวโนม้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง จากจ านวน
รายการสินคา้ในกลุม่ลกูคา้เดิมเพิ่มขึน้ และ มีการขยายเพิ่มฐานลกูคา้ใหม่ อีกทัง้บริษัทไดร้บัโปรเจคใหมจ่ากลกูคา้อยา่ง
ตอ่เนื่อง ในแตล่ะปี  

 รายไดจ้ากระบบการพิมพด์ิจิตอลในปี  2561  2562 และ 2563 เท่ากบั 18.36 ลา้นบาท 32.61 ลา้นบาท  และ 
38.01 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.64 รอ้ยละ 5.83 และรอ้ยละ่  5.79  ของรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ ์
ตามล าดบั โดยระบบการพิมพด์ิจิตอลเป็นระบบการพิมพท์ี่สรา้งภาพดว้ยระบบเลเซอรแ์ละไมต่อ้งใชแ้มพ่ิมพใ์นการพิมพ ์
ท าใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการที่หลากหลายส าหรบังานพิมพท์ี่มีแบบผลิตภณัฑจ์ านวนมาก และงานพิมพท์ี่มี
ปริมาณนอ้ยซึ่งจะช่วยใหลู้กคา้ประหยดัตน้ทนุค่าแม่พิมพไ์ด  ้ดว้ยคณุสมบตัิดงักลา่ว สง่ผลใหบ้ริษัทมียอดซือ้ฉลากฟิลม์
หดรดัรูปท่ีพิมพด์ว้ยระบบดิจิตอลเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

- รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑแ์ยกตำมกำรน ำไปใช้ในแต่ละอุตสำหกรรม  
 

รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑแ์ยก
ตำมกำรน ำไปใช้ในแต่ละ

อุตสำหกรรม 
 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

2561 2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม 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 

กลุ่มผลิตภณัฑเ์สรมิความงาม 34.73 8.78 49.22 8.80 62.75 9.56 
กลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑ ์
เครื่องใชใ้นครวัเรือน 

14.08 3.56 20.24 3.62 24.65 3.76 

กลุ่มธุรกิจเคมีภณัฑ ์ 4.60 1.16 4.96 0.89 3.96 0.60 

กลุ่มธุรกิจอ่ืน 7.98 2.02 9.80 1.75 9.46 1.44 
รวมรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ ์ 395.73 100.00 559.08 100.00 656.13 100.00 
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หากพิจารณารายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑโ์ดยแบ่งตามการน าไปใชใ้นแต่ละอุตสาหกรรม พบว่ากลุ่มธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มเป็นลกูคา้กลุ่มหลกั โดยบริษัทมีรายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจดงักลา่วในปี  2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 
334.34 ลา้นบาท 474.86 ลา้นบาท และ 555.31 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 84.48 รอ้ยละ 84.94  และ
รอ้ยละ  84.64  ของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั บริษัทมีรายไดเ้พิ่มขึน้จากกลุม่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
อย่างต่อเนื่อง จากการขยายตวัของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา และ ประกอบกบัสินคา้ใน
หมวดอาหารและเครื่องดื่มเป็นที่ตอ้งการของตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั โควิด-19 ท าใหม้ีความ
ตอ้งการฉลากฟิลม์หดรดัรูปเพื่อน าไปห่อบรรจุภณัฑต์่างๆ เพิ่มขึน้ เพื่อรองรบัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในประเทศ 
นอกจากนีร้ายไดจ้ากกลุ่มธุรกิจผลิตภณัฑเ์สริมความงาม ถือเป็นอีกส่วนที่มีการเติบโตขึน้ในช่วงดงักล่าวดว้ย จากการ
เติบโตของกลุม่อตุสาหกรรมสง่ผลใหม้ีความตอ้งการฉลากฟิลม์หดรดัรูปเพิ่มขึน้เช่นเดียวกนั   

 

รำยได้จำกกำรขำยอื่น 

รำยได้จำกกำรขำยแม่พิมพ ์ 

 รายไดจ้ากการขายแม่พิมพเ์กิดขึน้จากระบบการพิมพก์ราเวียร ์ซึ่งตอ้งใชแ้ม่พิมพร์อ่งลึกเป็นแบบส าหรบัพิมพ์
ฉลากฟิลม์ โดยในการจดัท าแมพ่ิมพน์ัน้จะมี 2 รูปแบบ คือ 1) บรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบคา่แมพ่ิมพ ์ซึง่บรษัิทจะบนัทกึแมพ่มิพ์
ดงักล่าวเป็นรายการแม่พิมพร์อตัดจ าหน่ายและตัดจ่ายเป็นตน้ทุนตามจ านวนฉลากฟิลม์ที่ผลิตได ้และ 2) ลกูคา้เป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าแม่พิมพ ์โดยเมื่อผลิตแม่พิมพแ์ลว้เสร็จบริษัทจะบนัทึกแม่พิมพด์งักลา่วเป็นสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ และ
เมื่อมีการสง่มอบแม่พิมพใ์หก้บัลกูคา้แลว้ บริษัทจะรบัรูเ้ป็นรายไดจ้ากการขายแมพ่ิมพ์ ทัง้นี ้รายไดจ้ากการขายแมพ่ิมพ์
ถือเป็นสว่นสนบัสนนุรายไดใ้นการขายฉลากฟิลม์ของระบบการพิมพก์ราเวียร ์

 ในปี  2561 2562 และ 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายแม่พิมพเ์ท่ากบั 18.57 ลา้นบาท 20.45 ลา้นบาท และ 
19.62 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ 4.31 รอ้ยละ 3.49 และรอ้ยละ 2.89 ของรายไดร้วม ตามล าดบั การเติบโต
รายไดจ้ากการขายแมพ่ิมพแ์ปรผนัตามการเติบโตของรายไดจ้ากการขายฉลากฟิลม์ระบบกราเวยีร ์ ในสว่นปี 2563 รายได้
จากการขายแมพ่ิมพล์ดลงเนื่องจากบรษัิทมีการเปลีย่นวิธีการรบัรูร้ายไดใ้หม่ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี TFRS 15 
เรือ่ง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้   

 
 รำยได้จำกกำรขำยหมึกและผลิตภณัฑท์ี่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายหมกึและผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  โดยบริษัทจะรวมยอดการสั่งซือ้กบับคุคลที่เก่ียวขอ้ง
กนัดงักลา่วและสั่งจากผูข้ายในปริมาณมาก ซึ่งจะช่วยใหไ้ดร้บัสว่นลดจากผูข้ายและสามารถลดตน้ทนุค่าหมึกพิมพแ์ละ
ผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไดห้ยุดการขายหมึกและผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวขอ้งใหก้ับบุคคลที่
เก่ียวขอ้งกนัแลว้ตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2562 เพื่อปัองกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ประกอบกบัการขยายตวั
ของธุรกิจสง่ผลใหบ้ริษัทมีปริมาณการผลิตและการสั่งซือ้วตัถดุิบเพิ่มขึน้ ซึ่งสามารถทดแทนสว่นของบริษัทที่เก่ียวข้องกนั
ดงักลา่วได ้จึงเป็นเหตผุลที่รายไดจ้ากการขายหมกึและผลติภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งลดลงจากปี 2562  
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รำยได้อื่น 

 รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายเศษวสัดตุ่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต ดอกเบีย้รบัจากธนาคาร ก าไร
จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ และอื่นๆ โดยในปี  2561 2562 และ 2563 บริษัทมีรายไดอ้ื่น เท่ากับ 1.38 ลา้น
บาท 1.21 ลา้นบาท และ 0.93 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ 0.32 รอ้ยละ 0.21 และรอ้ยละ 0.14 ของรายไดร้วม 
ตามล าดบั  

 

ต้นทุนขำยและก ำไรขั้นต้น  

รำยกำร  

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย 429.36 100.00 585.18 100.00 677.25 100.00 

ตน้ทนุขาย 334.55 77.92 429.51 73.40 479.39 70.78 
ก ำไรข้ันต้น 94.81 22.08 155.67 26.60 197.86 29.22 

 
ต้นทุนขำย  

 ตน้ทนุขายของบริษัทในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 334.55 ลา้นบาท 429.51 ลา้นบาท และ 479.39 ลา้น
บาท ตามล าดบั โดยตน้ทนุขายของบรษัิทมีสว่นประกอบหลกั ไดแ้ก่ คา่วตัถดุิบที่ใชใ้นการผลติ เช่น คา่ฟิลม์ คา่หมกึพิมพ์
และ ผลิตภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการพิมพ ์และค่าใชจ้่ายพนกังานที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต ทัง้นี ้การปรบัตวัเพิ่มขึน้ของตน้ทนุ
ขาย สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของรายไดท้ี่เพิ่มขึน้  แตส่ดัสว่นตน้ทนุขายตอ่ยอดขายมีแนวโนม้ลดลงเนื่องจากบริษัท 
ไดผ้ลประโยชนจ์ากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)  จากการผลิตที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทยังไดร้ับ
ประโยชน์จากการแข็งค่าจากค่าเงินบาท  เนื่องจาก วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตนัน้เป็นส่วนใหญ่การน าเขา้มาจาก
ตา่งประเทศ  รวมถึงไดร้บัประโยชนจ์ากการสั่งซือ้วตัถดุิบฟิลม์ในปรมิาณที่สงูท าใหต้น้ทนุตอ่หนว่ยของวตัถดุิบฟิลม์ลดลง  

 

ก ำไรขั้นต้น 

 บรษัิทมีก าไรขัน้ตน้ในปี 2561 2562 และ 2563 เทา่กบั 94.81 ลา้นบาท 155.67 ลา้นบาท และ 197.96 ลา้นบาท 
ตามล าดบั คิดเป็นรอ้ยละ  22.08  รอ้ยละ  26.60  และรอ้ยละ  29.22  ของยอดขาย ตามล าดบั โดยก าไรขัน้ตน้ของบรษัิท
มีแนวโนม้ปรบัเพิ่มขึน้ จากทีบ่รษัิทมียอดขายเพิ่มขึน้  ประกอบกบับรษัิทสามารถบรหิารจดัการตน้ทนุในการผลติไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และ ได้ผลประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) จากปริมาณการผลิตเพิ่มขึน้
นอกจากนี ้บรษัิทยงัไดร้บัประโยชนจ์ากการแข็งคา่จากคา่เงินบาท เนื่องจาก วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลตินัน้เป็นสว่นใหญ่
การน าเขา้มาจากต่างประเทศ รวมถึงไดร้บัประโยชนจ์ากการสั่งซือ้วตัถดุิบฟิลม์ในปริมาณที่สงูท าใหต้น้ทนุต่อหน่วยของ
วตัถดุิบฟิลม์ลดลง  จากปัจจยัดงักลา่วสง่ผลใหบ้รษัิทมีอตัราก าไรขัน้ตน้ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  

รำยกำร 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

2561 2562 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 12.77 62.02 17.51 64.12 17.59 63.88 

คา่ขนส่ง 4.56 22.15 5.76 21.09 3.25 11.80 

อ่ืนๆ 3.26 15.83 4.04 14.79 6.70 24.32 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 20.59 100.00 27.31 100.00 27.53 100.00 

 
คา่ใชจ้่ายในการขายของบรษัิทประกอบดว้ย 3 สว่นหลกั ไดแ้ก่ 1) คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน เช่น เงินเดือนและ

ผลประโยชนข์องพนกังานฝ่ายขายและฝ่ายขนสง่ คา่คอมมิชชั่นในการขาย เป็นตน้  2) คา่ขนสง่ เช่น คา่น า้มนั คา่ทางดว่น 
เป็นตน้ และ 3) ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ ซึ่งประกอบดว้ย ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าใชจ้่าย
สง่เสรมิการขาย โฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 

 ในปี 2562 คา่ใชจ้่ายในการขายเพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมามีปัจจยัหลกัมาจากการขยายตวัของธุรกิจ ท าใหค้า่ใชจ้่าย
ปรบัตวัเพิ่มขึน้เพื่อรองรบัยอดขายและปริมาณการสง่ของใหก้บัลกูคา้  จากการที่บริษัทไดส้รรหาวา่จา้งพนกังานฝ่ายขาย 
และฝ่ายจดัสง่สนิคา้เพิ่มขึน้ อีกทัง้คา่คอมมิชชั่นจ่ายใหแ้ก่พนกังานฝ่ายขายเพิ่มขึน้ผนัแปรตามการเติบโตของยอดขาย   

ในปี 2563 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขาย โดยภาพรวมเพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาเล็กนอ้ย  โดยการเพิ่มขึน้หลกั มา
จากค่าใชจ้่ายในการสง่เสริมการขายที่มีการรว่มออกงานแสดงสินคา้เพื่อขยายฐานลกูคา้ใหม่  อีกทัง้จากการที่บริษัทได้
เพิ่มจ านวนรถขนส่งสินคา้ใหเ้พียงพอกบัค าสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้ท าใหค้่าซ่อมแซมรถขนส่ง ค่าเสื่อมราคาของรถขนส่งเพิ่มขึน้
ตามไปดว้ย ในส่วนของค่าใชจ้่ายขนส่งมลูค่าลดลงอย่างมีนยัส าคญัเป็นผลมาจากราคาน า้มนัที่ลดลง และการบริหาร
จดัการการขนสง่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  

รำยกำร  

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

2561 2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 17.98 54.08 27.41 53.03 32.91 53.97 
คา่เส่ือมราคา 3.55 10.68 3.91 7.56 5.41 8.87 
คา่สาธารณปูโภค 2.09 6.29 3.27 6.33 2.91 4.77 

อ่ืนๆ 9.63 28.96 17.10 33.06 19.74 32.39 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 33.25 100.00 51.69 100.00 60.97 100.00 
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ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทประกอบดว้ย 1) ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน เช่น เงินเดือน ผลตอบแทน ค่า
สวสัดิการ และคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังานในสว่นท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการผลติและการขาย เช่น แผนกบญัชีการเงิน 
แผนกบคุคล และ แผนกบริหารงานทั่วไป เป็นตน้  2) ค่าเสื่อมราคาเครื่องใชส้  านกังาน อปุกรณ ์และสว่นปรบัปรุงอาคาร  
และ 3) ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ซึ่งประกอบดว้ย ค่าเช่าอาคารส านกังานและโรงงาน  ค่าสาธารณปูโภค ค่าเบีย้ประชุม ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู รวมถึงผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น เป็นตน้  

ในปี 2562 ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทเพิ่มขึน้จากปี 2561 อย่างมีนยัส าคญั โดยเพิ่มขึน้เท่ากับ 18.44 
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.46 โดยการเพิ่มขึน้สว่นหลกัมาจากคา่ใชจ้่ายพนกังานท่ีเพิ่มขึน้อนัเนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของ
จ านวนพนกังานในหลายต าแหนง่ เพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจและเพื่อเตรยีมการส าหรบัการเขา้เป็นบรษัิทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย ์ท าใหม้ีการจ่ายเงินเดือนและผลตอบแทนในดา้นอื่นๆ เพิ่มขึน้ รวมถึงเพิ่มขึน้จากการจ่ายโบนสัให้
พนกังานตามผลประกอบการ และ จ านวนพนกังานที่เติบโต นอกจากนี ้บรษัิทยงัมีคา่ใชจ้่ายในสว่นอื่นๆ เพิ่มขึน้ จากการที่
บริษัทมีค่าเช่าอาคารส านกังานและโรงงานเพิ่มขึน้จากการปรบัอตัราค่าเช่า   รวมถึงการเช่าพืน้ที่เพิ่มเติมที่คลงัสินคา้ 
ประกอบกบับริษัทมีการเพิ่มขึน้ของค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวน 1.37 ลา้นบาท และค่าที่ปรกึษาส าหรบัการเตรียมเขา้
เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงมีขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่บริษัทซือ้สญัญาอนพุนัธ ์(FX Forward) เพื่อป้องกนัความ
เสี่ยงจากค่าเงินบาท ในปี 2562  จ านวน 2.60 ลา้นบาท ดว้ยปัจจัยที่กล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษัทมีค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารเพิ่มขึน้ 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารเท่ากบั 60.97 ลา้นบาท คิด
เป็นรอ้ยละ 8.99 ของรายไดร้วม โดยมีสดัสว่นคา่ใชจ้่ายหลกั คือ 1) คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน คิดเป็นรอ้ยละ 53.97 ของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 2) ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อุปกรณ์ และส่วนปรบัปรุงอาคารคิดเป็นรอ้ยละ 8.87 ของ
ค่าใชจ้่ายในการบริหารรวม และ 3) ค่าใชจ้่ายในการขายอื่นๆ คิดเป็นรอ้ยละ  32.39 ของค่าใชจ้่ายในการบริหารรวม โดย
การเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายในการบรหิารสว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ในสว่นของคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน จากการ
ปรบัผลตอบแทน และโบนสัประจ าปีซึง่เป็นไปตามนโยบายบรษัิท และผนัแปรไปตามจ านวนพนกังานท่ีเพิ่มขึน้  

 

 ต้นทุนทำงกำรเงนิ  

 ตน้ทนุทางการเงินประกอบไปดว้ย ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมที่เกิดขึน้จากการใชส้นิเช่ือกบัธนาคารพาณิชย ์โดย
ในปี  2561 2562 และ 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 3.71 ลา้นบาท 6.67 ลา้นบาท และ 12.55 ลา้นบาท
ตามล าดบั ในปี 2562 บริษัทมีตน้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินเพิ่มขึน้ จากที่บริษัทมีการลงทนุเพิ่มในเครื่องจกัรที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องพิมพร์ะบบกราเวียร ์และ
เครือ่งตรวจสอบฉลาก เป็นตน้ เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ 

 ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีตน้ทนุทางการเงินเพิ่มขึน้จากปี 2562 เนื่องจากรบัเงินกูย้ืมในระหว่างงวดเพื่อลงทนุซือ้
ในที่ดินและติดตัง้ระบบ Solar Rooftop  และจากที่บริษัทไดร้บัเงินจากการระดมทุนเสนอขายหุน้(IPO) ใหก้ับประชาชน
ทั่วไป  ทางบริษัทไดน้ าเงินจ านวนหนึ่งช าระคืนเงินกูล้ว่งหนา้กบัสถาบนัการเงินตามวตัถปุระสงคท์ าใหเ้กิดค่าธรรมเนียม
จากการคืนเงินกูก้อ่นครบก าหนดจ านวน 1.60 ลา้นบาท  ประกอบกบับรษัิทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
16 เรื่อง สญัญาเช่า ซึ่งมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิ ท าใหบ้ริษัทมีรายการดอกเบีย้จ่ายจาก
สญัญาเช่าดงักลา่วจ านวน 3.92ลา้นบาท 
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 ก ำไรสุทธิและอัตรำก ำไรสุทธิ 

 จากภาพรวมการด าเนินงานขา้งตน้ บรษัิทมีก าไรสทุธิในปี 2561 2562 และ 2563 เทา่กบั 30.84 ลา้นบาท 56.90 
ลา้นบาท และ 78.18 ลา้นบาทตามล าดบั  ในปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 84.49  และ
รอ้ยละ 37.41 ตามล าดบั เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการขายที่ไดร้บัค าสั่งซือ้ที่เพิ่มขึน้ทัง้จากลกูคา้รายเดิม
และการไดร้บัค าสั่งซือ้จากลกูคา้รายใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัไดร้บัค าสั่งซือ้ส  าหรบังานโปรเจคใหม่ของลกูคา้อย่าง
สม ่าเสมอ  จากค าสั่งซือ้ที่เพิ่มสูงขึน้ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารจัดการตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท าให้ได้รับ
ประโยชนจ์ากการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) รวมถึงผลประโยชนจ์ากปริมาณการสั่งซือ้วตัถดุิบท่ีสงูขึน้ท า
ใหไ้ดร้าคาวตัถดุิบที่ถงูลง  และยงัไดป้ระโยชนจ์ากการแข็งคา่ของคา่เงินบาทอีกดว้ย  

 

15.1.2 กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงนิ 

 สินทรัพย ์

 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563  รายละเอียดดงันี ้ 

รำยกำร  

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

2561 2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.98 2.77 4.90 1.15 110.74 13.14 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 82.14 22.80 101.21 23.80 149.48 17.73 

สินคา้คงเหลือ 105.47 29.28 124.16 29.19 115.78 13.74 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน  - - - - 150.00 17.80 
เงินฝากธนาคารท่ีตดิภาระค า้ประกนั 3.08 0.85 3.01 0.71 3.03 0.36 

ท่ีดนิ อาคาร และ อปุกรณ-์ สทุธิ 143.87 39.94 172.55 40.57 223.43 26.51 
สินทรพัยส์ิทธิการใช้/1 - - - - 72.77 8.63 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน-สทุธิ  5.26 1.46 4.95 1.16 4.87 0.58 

แม่พิมพร์อตดัจ าหน่าย 5.80 1.61 9.46 2.22 6.22 0.74 
สินทรพัยอ่ื์นๆ 4.60 1.29 5.05 1.20 6.56 0.77 
รวมสินทรัพย ์ 360.20 100.00 425.29 100.00 842.88 100.00 

หมายเหต ุ /1  จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เรือ่ง สญัญาเชา่ ซึง่มีผลบงัคบัใชว้นัที่ 1 มกราคม  

         พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิ  

 

 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 9.98 ลา้น
บาท  4.90 ลา้นบาท และ 110.74 ลา้นบาทตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของเงินสดและรายการเทียบเทา่
เงินสด ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผลมาจากที่บริษัทไดร้บัเงินจากการระดุมทุนเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน (IPO) ใหก้บั
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2563  



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                               สว่นที่ 3 – 15  หนา้ 8 
 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นสุทธิ  

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 2563 บริษัทมีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเท่ากบั 82.14 ลา้นบาท  101.21 ลา้น
บาท และ149.48 ลา้นบาท ตามล าดบั คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 22.80 รอ้ยละ 23.80 และรอ้ยละ 17.73 ของสินทรพัยร์วม 
ตามล าดบั รายละเอียดของลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

ระยะเวลำค้ำงช ำระ 
2561 2562 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 43.56 57.66 55.32 58.96 73.54 55.12 
คา้งช าระ       
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 เดือนขึน้ไป 0.08 0.11 0.17 0.18 1.32 0.99 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 75.54 100.00 93.81 100.00 133.42 100.00 
บวก เช็ครบัลงวนัท่ีล่วงหนา้ 4.46  5.00  4.34  

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (0.08)  (1.46)  (2.09)  
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 79.92  97.35  135.67  
ลกูหนีอ่ื้น 2.22  3.85  13.81  

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น 82.14  101.21  149.48  
 

บริษัทมีนโยบายการให้ระยะเวลาช าระหนี ้(credit Term) ประมาณ 15 – 90 วัน โดยพิจารณาวงเงินและ
ระยะเวลาช าระหนีจ้ากคณุสมบตัิของลกูคา้ เช่น ทนุจดทะเบียน และงบการเงิน เป็นตน้ ซึ่งณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง
2563 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 60.06 วัน  54.71 วัน และ 62.53 วัน ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาการให ้
Credit Term ของบรษัิท  

 บรษัิทมีนโยบายการตัง้ส  ารองหนีส้งสยัจะสญู โดยมีก าหนดแนวทางในการติดตามลกูหนีค้า้งนาน ซึง่หากบรษัิท
ไดด้  าเนินการติดตามหนีต้ามขัน้ตอนที่ก าหนดไวแ้ลว้แต่ยงัไม่สามารถติดตามการช าระได ้ทางบริษัทจะน าเรื่องเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัง้ส  ารองหนี ้สงสัยจะสูญลูกหนีร้ายดังกล่าวทั้งจ านวน  อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงินบรษัิทไดบ้นัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยใชว้ิธีอยา่งงา่ย 
(Simplified Approach) ในการวดัมลูคา่ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ โดย ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทรบัรูผ้ล
ขาดทนุท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้จ านวน 2.09 ลา้นบาท  

 ลกูหนีอ้ื่นของบริษัทประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายจ่ายลว่งหนา้ เงินมดัจ าค่าสินคา้ และอื่นๆ โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีลกูหนีอ้ื่นเทา่กบั 2.22 ลา้นบาท  3.85 ลา้นบาท และ 13.81 ลา้นบาท  ตามล าดบั 

  ในสว่นของผลกระทบที่เกิดจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 ทางบริษัทประเมินผล
กระทบจากเหตกุารณด์งักลา่วตอ่รายการลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นอยูใ่นระดบัต ่า เนื่องจาก ลกัษณะลกูคา้ของบรษัิทซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอีกทัง้ยงัอยู่ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกับสินคา้อุปโภค
บริโภค  ซึ่งในปัจจุบนัทางบริษัทยงัไม่พบเหตุการณบ์่งชีท้ี่ท  าใหบ้ริษัทจะตอ้งพิจาณาตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทุนลกูหนีก้ารคา้
เพิ่มเติม 
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สินค้ำคงเหลือ  

 รำยละเอียดสินค้ำคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินคา้ส าเรจ็รูป 30.79 27.65 34.87 25.60 32.06 25.50 
สินคา้ระหวา่งผลิต 4.96 4.45 3.74 2.75 5.96 4.74 
วตัถดุิบ 67.42 60.54 90.21 66.22 78.60 62.52 
วสัดสุิน้เปลือง 0.89 0.80 1.33 0.97 1.15 0.91 
สินคา้ระหวา่งทาง 7.31 6.56 6.07 4.46 7.95 6.32 
รวมสินค้ำคงเหลือ 111.37 100.00 136.22 100.00 125.72 100.00 
หกั : คา่เผ่ือมลูคา่สินคา้คงเหลือลดลง (5.90)  (12.06)  (9.94)  
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 105.47  124.16  115.78  

 
ณ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีสินคา้คงเหลือลดลง โดยมีสาเหตุหลกัจากยอดขายที่ขยายตวัเพิ่มขึน้  อย่างไรก็

ตามบริษัทมีนโยบายในการส ารองสต๊อกวัตถุดิบฟิลม์ใสไวเ้พื่อผลิตใหลู้กคา้ประมาณ 4-6 เดือน เนื่องจากการสั่งซือ้
วตัถดุิบโดยเฉพาะฟิลม์จะตอ้งสั่งจากผูข้ายตา่งประเทศซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการขนสง่ 

บรษัิทมีการก าหนดนโยบายการตัง้ส  ารองคา่เผ่ือลดมลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื โดยสรุปไดด้งันี  ้

ประเภทของสินค้ำคงเหลือ กำรพจิำรณำต้ังส ำรองค่ำเผื่อ 
วตัถดุิบ พิจารณาจากอายกุารใชง้านของวตัถดุบิแตล่ะประเภท หากอายขุองวตัถดุบิเกินกว่าอายกุาร

ใชง้าน บรษิัทจะน ามลูคา่วตัถดุิบดงักล่าวมาพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการลดลงของมลูคา่สินคา้
คงเหลือตามนโยบาย โดยแยกตามแตล่ะประเภทวตัถดุบิ 

งานระหวา่งท า 
และสินคา้ส าเรจ็รูป 

พิจารณาตัง้ค่าเผ่ือโดยหากมีอายเุกิน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีผลิต จนถงึวนัสิน้รอบระยะเวลา
บญัชี บรษิัทจะตอ้งส ารองคา่เผ่ือลดมลูคา่ของสินคา้คงเหลือดว้ยผลต่างของราคาทนุทาง
บญัชีเทียบกบัมลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บั เม่ือมลูคา่ต  ่ากว่าราคาทนุ 

วสัดบุรรจภุนัฑ ์
 และวสัดสุิน้เปลือง 

บรษิัทจะพิจารณาตัง้ส  ารองทัง้จ  านวนเม่ือมีอายเุกินกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นนโยบาย 

 
บริษัทมีการตัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้คงเหลือ ณ สิน้ปี 2561  2562 และ 2563 เท่ากบั 5.90 ลา้นบาท  12.06 ลา้น

บาท และ 9.94 ลา้นบาทตามล าดบั  ส  าหรบัสาเหตุที่มีการตัง้ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้ในปี 2562   เนื่องจาก
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัง้ส  ารองค่าเผ่ือลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือในส่วนของงานระหว่างท าและสินคา้
ส าเร็จรูป โดยจะพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือส าหรบัสินคา้ดงักลา่วที่มีอายเุกิน 6 เดือนนบัจากวนัที่ผลิตจนถึงวนัสิน้รอบระยะเวลา
บญัชี  จากเดิมจะพิจารณาตัง้คา่เผ่ือเมื่อมีอายเุกิน 12 เดือนนบัจากวนัที่ผลิต จนถึงวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี โดยมีการ
เปลีย่นแปลงนโยบายตัง้แตปี่ 2562 เป็นตน้มา  

 
สินทรัพยท์ำงกำรเงนิหมุนเวียนอื่น 
บริษัทไดน้ าเงินที่ไดร้บัจากการระดมทนุเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนกบัประชาชนทั่วไป เป็นครัง้แรก (IPO) เมื่อ

เดือนตลุาคม 2563  ไปฝากประจ ากบัสถาบนัการเงินจ านวน 150 ลา้นบาท โดยมีก าหนดระยะเวลาการฝากสอดคลอ้งกบั
แผนการใชเ้งินสรา้งโรงงานแหง่ที่สอง  ซึง่มีผลตอบแทนที่สงูกวา่เงินฝากออมทรพัย ์และมีความเสีย่งต ่าสดุ  
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 เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ำ้ประกัน 

บรษัิทมีเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค า้ประกนั โดยเงินฝากธนาคารดงักลา่วเป็นหลกัประกนัตามสญัญาของวงเงิน
สนิเช่ือที่บรษัิทมีกบัธนาคารพาณิชย ์

 

ที่ดิน อำคำร และ อุปกรณ ์สุทธิ   

ในปี 2562 สว่นปรบัปรุงอาคารเช่าและอปุกรณข์องบรษัิทเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 เทา่กบั 28.67 ลา้นบาท คิด
เป็นรอ้ยละ 19.93 โดยสว่นหลกัมาจากการซือ้เครือ่งพิมพร์ะบบกราเวียรเ์พิ่มเติม เพื่อรองรบัปรมิาณการผลติที่เพิ่มขึน้ตาม
ยอดขายที่เพิ่มขึน้ รวมถึงการท่ีบรษัิทมีการซือ้เครือ่งมือและอปุกรณเ์พิ่มขึน้ ซึง่สว่นหนึง่เพื่อใชค้วบคูก่บัเครือ่งพิมพร์ะบบก
ราเวียรท์ี่ซือ้มาในระหว่างปี รวมถึงการเช่าพืน้ที่คลังสินคา้เพิ่มเติม ท าให้มีการซือ้เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน
คลงัสินคา้ดงักลา่ว เช่น ระบบท าความเย็นส าหรบัใชใ้นหอ้งเก็บวตัถดุิบและสินคา้ส าเร็จรูปจ าพวกฟิลม์ ซึ่งตอ้งเก็บรกัษา
ในหอ้งควบคมุอณุหภมูิ เป็นตน้ 

ส าหรบั ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสว่นปรบัปรุงอาคารเช่าและอปุกรณจ์ านวน 223.43 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้
50.88 ล้านบาท จากการลงทุนซือ้ที่ดินและติดตั้งระบบโซล่ารรู์ฟท็อบ(Solar Rooftop) และ จากการที่บริษัทได้น า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง สญัญาเช่า ซึง่มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิ ท า
ใหต้อ้งมีการปรบัปรุงมลูค่าของสินทรพัยต์ามสญัญาเช่าซือ้ของสว่นปรบัปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ ์ไปเป็นสินทรพัยส์ิทธิ
การใชม้ลูคา่ 10.83 ลา้นบาท  

 

สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 

เนื่องจาก บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้วนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิ ท าใหบ้ริษัทตอ้งมีการบนัทึกบญัชีรายการสินทรพัยส์ิทธิการใชโ้ดยรบัรู ้ณ วนัที่สญัญา
เช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหลงัหกั ค่าเสื่อมราคาสะสมและคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ (ถา้มี) และปรบัปรุงดว้ยการ
วัดมูลค่าของหนีส้ินตาม สญัญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) โดยค่าเสื่อมราคาของสินทรพัยส์ิทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของ
สินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายุของสญัญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัยส์ิทธิการใชแ้ต่ละ
ประเภท โดยส าหรบั ณ 31 ธนัวาคม  2563 บรษัิทมีสนิทรพัยส์ทิธิการใชจ้ านวน 72.77 ลา้นบาท โดยรายการดงักลา่วสว่น
ใหญ่เป็นรายการที่เกิดจากการท าสญัญาเช่าอาคารโรงงานและคลงัสินคา้กบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั (รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถพิจารณาไดใ้นสว่นท่ี 2-13 รายการระหวา่งกนั) 

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน  

สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน ณ สิน้ปี  2561 2562 และ 2563 เทา่กบั 5.26 ลา้นบาท  4.95 ลา้นบาท และ 4.87 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษัท ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 
ซอฟตแ์วรเ์ก่ียวกบักระบวนการผลติแมพ่ิมพ ์โปรแกรมส าหรบัตรวจสอบสพีิมพ ์เป็นตน้ เป็นตน้ 
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แม่พิมพร์อตัดจ ำหน่ำย  

แม่พิมพร์อตัดจ าหน่ายเป็นรายการที่เกิดขึน้จากการที่บริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบค่าแม่พิมพ ์ซึ่งบริษัทจะบันทึก
แมพ่ิมพด์งักลา่วเป็นสนิทรพัยแ์ละตดัจ่ายเป็นตน้ทนุตามจ านวนความยาวฉลากฟิลม์ที่ผลติได ้ทัง้นี ้บรษัิทมีแมพ่ิมพร์อตดั
จ าหน่าย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 เท่ากบั 5.80 ลา้นบาท และ 9.46 ลา้นบาทตามล าดบั ซึ่งจ านวนแมพ่ิมพ์
รอตดัจ าหนา่ยเพิ่มขึน้สอดคลอ้งกบัปรมิาณค าสั่งสั่งซือ้สนิคา้ของลกูคา้ที่เพิ่มสงูขึน้   

ส าหรบั ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีแม่พิมพร์อตดัจ าหน่ายจ านวน 6.22 ลา้นบาท โดยการลดลงของแมพ่ิมพ์
รอตดัจ าหน่ายเป็นผลมาจากการท่ีบรษัิทไดด้  าเนินการตดัจ าหนา่ยแมพ่ิมพท์ี่สิน้สดุอายกุารใชง้านตามนโยบายของบรษัิท 
และ การลดลงอีกสว่นหนึง่มาจากการผลติที่มีจ านวนสงูขึน้ 

 

แหล่งที่มำของเงนิทุน 

หนี้สิน 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 138.38 ลา้นบาท 197.22 ลา้นบาท 
และ 185.13 ลา้นบาทตามล าดบั ส าหรบัปี 2562 หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้จากปี 2561 เท่ากบั 58.84 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
42.52 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึน้ของเจา้หนีก้ารคา้ตามการสั่งซือ้วตัถดุิบที่เพิ่มขึน้ และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินท่ีเพิ่มขึน้ เนื่องจาก บรษัิทมีการกูเ้งินเพื่อมาลงทนุในเครือ่งจกัร เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจ 

ส าหรบั ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีส้ินรวมจ านวน 185.13 ลา้นบาท ลดลง 12.09 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
6.13 โดยลดลงจากเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินระยะสัน้และระยะยาว 84.02 ลา้นบาทจากที่บรษัิทมีการน าเงินท่ีไดร้บัจาก
การระดมทนุไปคืนหนีก้บัสถาบนัการเงินก่อนครบก าหนดช าระ  และ มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มขึน้ จ านวน 60.89 ลา้น
บาท โดยเป็นผลมาจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ซึ่งมีผลบังคบัใชว้นัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิ  

 

เงนิกู้ยมืระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินของบริษัทอยู่ในรูปของวงเงิน T/R เพื่อใชส้  าหรบัการน าเขา้วตัถุดิบจาก
ต่างประเทศ และ วงเงินตั๋วสญัญาใช้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องส าหรบัใชใ้นการด าเนินงาน โดยเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561 2562 และ 2563 เทา่กบั 50.15 ลา้นบาท 41.04 ลา้นบาท และ 3.15 ลา้นบาท
ตามล าดบั  

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 3.15 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 37.89 
ลา้นบาท จากที่บรษัิทน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทนุไปคืนหนีก้่อนครบก าหนดช าระ  
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เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 

เจา้หนีก้ารคา้ 45.64 50.36 54.93 

เจา้หนีอ่ื้น 18.45 27.55 27.98 
รวม 64.09 77.91 82.91 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 บริษัทมียอดเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่น เท่ากบั 64.09 ลา้นบาท 
และ 77.91 ลา้นบาท และ 82.91 ลา้นบาทตามล าดบั โดยแบ่งเป็นเจา้หนีก้ารคา้เท่ากบั 45.64 ลา้นบาท 50.36 ลา้นบาท 
และ 54.93 ลา้นบาทตามล าดบั และเจา้หนีอ้ื่นเทา่กบั 18.45 ลา้นบาท 27.55 ลา้นบาท และ 27.98 ลา้นบาทตามล าดบั  

จ้าหนีก้ารคา้มีแนวโนม้เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการสั่งซือ้วัตถุดิบเพิ่มขึน้เพื่อรองรับ
ยอดขายและปริมาณการผลิตที่ขยายตวั ในส่วนของเจา้หนีอ้ื่นที่เพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่มาจากค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายโดยเฉพาะ 
เงินเดือนและผลตอบแทนพนกังานคา้งจ่ายที่เพิ่มขึน้จากการท่ีบรษัิทมีจ านวนพนกังานเพิ่มขึน้และอตัราเงินเดือนท่ีเพิ่มขึน้ 
รวมถึงรายการโบนสัคา้งจ่ายที่เพิ่มขึน้ ซึง่ผนัแปรไปตามผลประกอบการของบรษัิทท่ีเติบโตขึน้  

 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

เนื่องจาก บริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิ โดยหนีส้ินตามสญัญาเช่ารบัรูด้ว้ยมูลค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสญัญา
เช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผลโดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืม   สว่นเพิ่ม 
หลงัจากวนัที่สญัญาเช่าเริม่มีผล มลูค่าตามบญัชีของหนีส้ินตามสญัญาเช่าจะเพิ่มขึน้โดยสะทอ้นดอกเบีย้จากหนีส้นิตาม
สญัญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าที่จ่ายช าระแลว้ นอกจากนี ้มลูค่าตามบญัชีของหนีส้นิตาม
สญัญาเช่าจะถกูวดัมลูคา่ใหมเ่มื่อมีการเปลีย่นแปลงหรอืประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

 ส  าหรบั ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีหนีส้นิตามสญัญาเช่าเทา่กบั 68.98 ลา้นบาท โดยเป็นหนีส้นิตามสญัญา
เช่าที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปีเท่ากับ 11.69 ลา้นบาท และเป็นหนีส้ินตามสญัญาเช่าในส่วนที่สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเทา่กบั 57.29 ลา้นบาท โดยการเพิ่มขึน้ของรายการดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ท าสญัญาเช่าอาคารโรงงาน และคลงัสนิคา้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถพิจารณาไดใ้นสว่นท่ี 2-
13 รายการระหวา่งกนั)  

 

เงนิกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 2562 และ 2563 บริษัทมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเท่ากบั 12.99 ลา้น
บาท 66.13 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาทตามล าดบั  บริษัทมีการใชเ้งินกจ้ากสถาบนัการเงินเพื่อลงทุน ในอุปกรณแ์ละ
เครือ่งมือ รวมถึงเครือ่งจกัรที่ส  าคญั เช่น เครือ่งพิมพร์ะบบกราเวียร ์เครือ่งกรอฟิลม์ เป็นตน้ เพื่อเพิ่มก าลงัการผลติ รองรบั
การเติบโตของยอดขายในอนาคต รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและคณุภาพของสินคา้ ซึ่งจะช่วยใหส้ามารถ
ตอบสนองและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ได ้
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ส าหรบั ณ 31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 20 ลา้นบาท ลดลง 46.13  
ลา้นบาท จากการใชค้ืนเงินกู้โดยใชเ้งินจากการระดมทนุ IPO ในสว่นเงินกูค้งเหลือ 20 ลา้นบาทเป็นเงินกูส้ินเช่ือดอกเบีย้
ต ่า(Soft Loan) จากนโยบายใหค้วามช่วยเหลอืของธนาคารแหง่ประเทศไทย จากผลกระทบการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสั COVID-19  

 

ภำระผูกพันผลประโยชนพ์นักงำน  

บริษัทมีการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเพื่อค านวณภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงานตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภัย โดยมีสมมติฐานประกอบการค านวณ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ของเงินเดือน เป็นตน้ ซึ่ง ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 2562  และ 2563 บริษัทมีภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานเท่ากบั 1.02 ลา้นบาท  4.05 ลา้นบาท และ 
4.96 ลา้นบาท ตามล าดบั ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานของบริษัทมีแนวโนม้เพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่อง จากการที่บรษัิทมี
จ านวนพนักงานเพิ่มขึน้ รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึน้ของเงินเดือนพนักงาน โดยในปี  2562 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐานในการค านวณต่างๆ อาทิ สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร ์ขอ้สมมติทางการเงิน เป็นตน้ ส่งผลใหม้ีการปรบั
มลูคา่การตัง้ส  ารองผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัโดยผลกระทบจากการด าเนินการดงักลา่วท าใหบ้ริษัทมี
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานเพิ่มขึน้จ านวน 2.56 ลา้นบาท 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 221.82 ลา้นบาท 228.07 ลา้น
บาท และ 657.75 ลา้นบาทตามล าดบั โดยการเพิ่มขึน้ของสว่นของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ 2562 บริษัทมีสว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้
เลก็นอ้ยจาก ณ สิน้ปี 2561 ถึงแมว้า่บรษัิทจะมีผลก าไรสทุธิที่ดีขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2561 โดยมีก าไรสทุธิเทา่กบั 56.90 ลา้น
บาท และมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนซึง่ช าระแลว้ทัง้จ านวนอีก 45.00 ลา้นบาท แตใ่นระหวา่งปี 2562 บรษัิทมีการจ่ายเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นจ านวน 93.60 ลา้นบาท จึงเป็นเหตใุหส้ว่นของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2562 เพิ่มขึน้เพียงเลก็นอ้ย 

ส าหรบั ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสว่นของผูถื้อหุน้จ านวน 657.75 ลา้นบาท เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบั ณ สิน้ปี 
2562 ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรสทุธิในปี 78.18 ลา้นบาท และจากการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 120 ลา้นหุน้ ในราคา 3.80 บาทต่อหุน้ ท าใหท้นุที่ออกและเรียกช าระแลว้เพิ่มขึน้จาก 160 ลา้น
บาทเป็น 220 ลา้นบาท และมีสว่นเกินมลูคา่หุน้สามญัจ านวน 378.76 ลา้นบาท   

และบรษัิทมีการจ่ายเงินปันผลตามการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ผูถื้อหุน้
มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 จากผลการด าเนินงานสะสมตัง้แต่เริ่มด าเนินกิจการจนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 ในอัตราหุ้นละ 6.70 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินจ านวน 67.00 ล้านบาท นอกจากนี ้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 (มหาชน) เมื่อวนัที่ 2 มิถนุายน 2563 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ก าไรสะสม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวนทัง้สิน้ 44.80 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุน้ละ 0.14 บาทตอ่
หุน้ โดยบรษัิทจ่ายเงินปันผลดงักลา่วแลว้ภายในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563   

และจากการประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 2/2563 (บรษัิทมหาชน) เมื่อวนัท่ี 7 สงิหาคม 2563 คณะกรรมการ
บรษัิทไดม้ีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจ านวน 35.20 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 0.11 บาทตอ่หุน้ โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลในวนัท่ี 4 กนัยายน 2563 
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15.1.3 กระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ส ำหรับงวดปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 

2561 2562 2563 

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 38.09 66.49 123.85 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ (42.58) (57.44) (260.35) 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 8.87 (14.13) 242.34 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 4.38 (5.08) 105.84 

 กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำน 

 บริษัทมีกระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) จากการด าเนินงานในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 38.09 ลา้นบาท 
66.49 ลา้นบาท และ 123.85 ลา้นบาทตามล าดบั บริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึน้ของก าไรสทุธิของบรษัิท  

กระแสเงนิสดจำกกำรลงทุน 

 บริษัทมีกระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ (42.58) ลา้นบาท 
(57.44) ลา้นบาท และ (260.35) ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบัปี 2561 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุสว่นหลกัมาจากการ
ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณจ์ านวน 42.04 ลา้นบาท และส าหรบัปี 2562 บริษัทยงัคงมีการลงทุนในเครื่องจักรและ
อปุกรณอ์ย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจ โดยมีการลงทนุในเครื่องจกัรและอปุกรณเ์พิ่มเติมจ านวน 57.17 
ลา้นบาท 

ส าหรับปี 2563  บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ  (260.35) ลา้นบาท เป็นการลงทุนใน
ทรพัยส์นิซือ้ที่ดิน และ ติดตัง้ระบบ Solar Rooftop เป็นหลกัรวม 81.84 ลา้นบาท และ เงินฝากประจ า 150 ลา้นบาท  

  

กระแสเงนิสดจำกกำรจัดหำเงนิ 

 บริษัทมีกระแสเงินสดไดม้า (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 8.87 ลา้นบาท 
(14.13) ลา้นบาท และ 242.34 ลา้นบาทตามล าดบั ในปี 2561 บรษัิทเบิกใชว้งเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้
จ านวน 25.08 ลา้นบาทเพื่อลงทุนซือ้เครื่องจกัร ในขณะที่มีการจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 
10.26 ลา้นบาท ในปี 2562 บริษัทไดร้บัเงินกูย้ืมจากธนาคารเพิ่มขึน้จ านวน 67.60 ลา้นบาท โดยเป็นสินเช่ือเพื่อลงทนุใน
เครื่องจกัร ประกอบกบับริษัทมีการเพิ่มทนุจ านวน 45.00 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมจาก
ธนาคารจ านวน 14.46 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 93.60 ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 242.34 ลา้นบาท เป็นการไดม้า
จากการเพิ่มทนุหุน้สามญั 496.25 ลา้นบาท และไดร้บัเงินกูใ้นระหว่างงวดส าหรบัลงทุนซือ้ที่ดินและติดตัง้ระบบ Solar 
Rooftop จ านวน 82.40 ลา้นบาท  และ ใชไ้ปในการจ่ายช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบีย้ใหก้บัสถาบนัการเงิน (176.98) ลา้น
บาท จ่ายปันผล (147) ลา้นบาท ช าระคืนหนีส้นิตามสญัญาเช่า (12.33) ลา้นบาท   
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15.1.4 อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

อัตรำส่วนสภำพคล่องทีส่ ำคัญ หน่วย 

ส ำหรับงวดปีสิน้สุดวันที ่31 
ธันวำคม 

 2561  2562  2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 1.55 1.64 4.60 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เทา่ 0.70 0.73 2.15 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 60.11 55.00 62.53 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 28.43 27.52 25.64 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย วนั 40.59 40.23 39.54 

Cash Cycle วนั 47.95 42.29 48.63 
 

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ สิน้ปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 1.55 เท่า 1.64 เท่า และ 4.60 เท่า
ตามล าดบั และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเท่ากบั 0.70 เท่า 0.73 เท่า และ 2.15 เท่าตามล าดบั โดยอตัราสว่นสภาพ
คลอ่งและอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วของบริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ
และยอดขาย   และ ในปี 2563 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัเป็นผลจากเงินฝากธนาคาร
เพิ่มขึน้จากการระดมทนุเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แร (IPO) เมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 2563  

 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น  

 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษัทส าหรบัปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากบัรอ้ยละ 14.94 รอ้ยละ 25.29 และ
รอ้ยละ 17.65 ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2562 เพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 เพียงเล็กนอ้ย 
โดยถึงแมว้า่บริษัทจะมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานและมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน 45.00 ลา้นบาท แต่บริษัทมีการ
จ่ายเงินปันผลในปีดงักลา่วจ านวน 93.60 ลา้นบาท และดว้ยเหตผุลขา้งตน้ จึงเป็นเหตใุหบ้ริษัทมีอตัราผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ในปี 2562 เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 

ส าหรบัปี 2563 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ลดลงในขณะที่มีก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ เป็นผลมาจากบริษัท
ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) ในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2563 สง่ผลใหส้ว่นของผูถื้อหุน้
เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั  

 

อัตรำส่วนวัดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

 บรษัิทมีอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยส์  าหรบัปี 2561 2562 และ 2563 เทา่กบัรอ้ยละ 9.49 รอ้ยละ 14.49 และ
รอ้ยละ 12.33 ตามล าดับ และมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวรส าหรบัปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับรอ้ยละ 
40.97 และรอ้ยละ 55.34 และรอ้ยละ 55.90 ตามล าดับ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยแ์ละอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรพัยถ์าวรในช่วงดงักลา่วมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ เนื่องจากบรษัิทมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานเติบโตขึน้อย่างมีนยัส าคญั 
โดยแนวโนม้อตัราสว่นท่ีเพิ่มขึน้แสดงใหเ้ห็นถึงการบรหิารสนิทรพัยข์องบรษัิทใหเ้กิดประโยชนไ์ดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                               สว่นที่ 3 – 15  หนา้ 16 
 

ทัง้นี ้เนื่องจากในปี 2563 บรษัิทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเช่า ซึง่มีผลบงัคบั
ใชว้นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิท าใหบ้ริษัทตอ้งมีการบันทึกรายการสินทรพัยส์ิทธิการใชเ้พิ่มเขา้มาในงบ
การเงินโดย ณ  31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทมีสินทรพัยส์ิทธิการใชเ้พิ่มขึน้เทา่กบั 61.53 ลา้นบาท และประกอบกบัมีเงิน
ฝากธนาคารเพิ่มขึน้จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)  ปัจจยัดงักลา่วมีผลท าให้
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรมีอตัราการเพิ่มขึน้ท่ีต  ่ากวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของ
อตัราก าไรสทุธิของบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั 

 

ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงนิทุน 

 บรษัิทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 เทา่กบั 0.62 เทา่ 0.86 
เทา่ และ 0.28 เทา่ตามล าดบั อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทอยูใ่นระดบัต ่า แสดงใหเ้ห็นถึงมั่นคงของฐานะ
ทางการเงิน โดยอตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2562 มีเพิ่มขึน้จาก ณ สิน้ปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีการขอ
และเบิกใชว้งเงินสินเช่ือจากธนาคาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการลงทุนในเครื่องจักร เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตในการ
รองรบัยอดขายและปรมิาณการผลติที่เพิ่มขึน้ และเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติใหด้ีขึน้ 

ส าหรบั ณ 31 ธันวาคม  2563 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.28  เท่า โดยปัจจยัที่ท  าให้
อตัราสว่นดงักลา่ว ลดลงอย่างมีนยัส าคญัเป็นผลมาจากการที่บริษัทไดช้ าระหนีเ้งินกูย้ืมระยะสัน้ และ เงินกูย้ืมระยะยาว
ใหก้บัสถาบนัการเงินก่อนครบก าหนด สง่ผลใหจ้ านวนหนีเ้งินกูย้ืมลดลง อีกทัง้สว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากการเสนอขาย
หุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)   

 
ทัง้นีใ้นปี 2563 บริษัทไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่า ซึ่งมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิท าใหบ้ริษัทตอ้งมีการบนัทกึรายการหนีส้ินตามสญัญาเช่าเพิ่มเขา้มาในงบการเงิน โดย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 มีจ านวนเทา่กบั 63.06 ลา้นบาท  

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำร  



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

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

1. รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท   

ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ 
- ปร ะธ านกร รมการบริ ษั ท
กรรมการอิสระ /  
26 มิถนุายน 2562 

- กรรมการตรวจสอบ /  
1 มีนาคม 2563  

- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี -  

54 - ปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการพฒันา (การ
บรกิารงานภาครฐัและเอกชน)  
มหาวิทยาราชภฎัสวนสนุนัทา 

- ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกิจ 
Yongtown State University,USA. 

- ปรญิญาตร ีคณะสงัคมวิทยาและ
มานษุยวิทยา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
รุน่ท่ี 57 (วปอ. 57)  

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 23 (วตท. 
23) 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ 165/2019 

 
 

0.03 
 
 
 
 

ไม่มี 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ
บรษัิท / กรรมการ
อิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ  

บริ ษัท  ชริ ้ง เฟล็กซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
(มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการผลิตและ
จ าหน่ายฉลากฟิล์มหด
รดัรูป 

2562 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการเลขาธิการ  หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 

- 

2560 - 2561 
 

กรรมการเหรญัญิก 
 

หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 

- 

2558 - 2559 กรรมการรอง
เลขาธิการ 

หอการคา้ไทย - 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ทะเลใส
ทรายขาวแอทชมุพร 
จ ากดั  

ธุรกิจโรงแรมรีสอรท์และ
หอ้งชดุ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ประชารฐัรกั
สามคัคีนนทบรุี 
(วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) 
จ ากดั  

ธุรกิจบรกิารเป็นท่ีปรกึษา
และใหค้  าแนะน าในดา้น
การบรหิารงาน 

2557 - 2558 ท่ีปรกึษา
คณะกรรมการ
วิสามญัพิจารณาผงั
เมือง 

สภานิตบิญัญตัิ
แหง่ชาต ิ

- 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

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

ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง /  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ / 
ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการ 

บรษัิท วินเทจ บา้น
และท่ีดนิ จ ากดั  

ธุรกิจพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

2549 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการ 

บรษัิท บวัทองธานี 
บา้นและท่ีดนิ จ ากดั  

ธุรกิจพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

2545 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการ 

บรษัิท บวัทองธานี ดี
เวลลอปเมนท ์จ ากดั  

ธุรกิจพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

2543 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการ 

บรษัิท บวัทองธานี 
แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ธุรกิจพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

2534 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการ 

บรษัิท ไทยววิฒันโ์ฮม
วิลเลจ็ จ ากดั  

ธุรกิจพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

2533 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการ 

บรษัิท บีทีเอ็น พร๊อพ
เพอรตี์ ้จ  ากดั  

ธุรกิจพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์

 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

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

ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2. นายสธีุร ์สธนสถาพร 
- กรรมการอิสระ / 26 มิถนุายน 

2562 
- กรรมการตรวจสอบ /  

26 มิถนุายน 2562  
- ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน / 
26 มิถนุายน 2562  

- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี - 

50 - ปรญิญาโท สาขาวิชาการจดัการงาน
คอมพิวเตอรแ์ละวิศวกรรม 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาตร ีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลยัพายพั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ 56/2006 

- หลกัสตูร Policy Management 
Program (2014) ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาต ิ

- หลกัสตูร Digital Economy for 
Management (DE4M) (2016) 
สถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์รภาครฐั 

- หลกัสตูร CMA-GMS Program (2018) 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 

0.01 ไม่มี 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติ
และจ าหน่ายฉลาก
ฟิลม์หดรดัรูป 

2563 - ปัจจบุนั Secretary General Greater Mekong Sub-
region Business 
Council (GMS-BC) 

- 

2563 - ปัจจบุนั Secretary General GMS Freight 
Transport Association 
(FRETA) 

- 

2563 - ปัจจบุนั Secretary General Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth 
Triangle Joint 
Business Council –
Thailand (IMT-GT) 

- 

2560 - ปัจจบุนั Director General  / 
ผูอ้  านวยการ 

คณะกรรมการรว่ม
ภาคเอกชน 3 สถาบนั 
(กกร.) 

- 

2554 - 2560 ผูอ้  านวยการส านกั
บรหิารกลาง 

องคก์ารบรหิารการ
พฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพ่ือ
การทอ่งเท่ียวอย่างยั่งยืน 

องคก์ารมหาชน 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เอก็ซท์รีม ซสิ
เตม็ส ์จ ำกดั 

ธุรกิจท่ีปรกึษาดา้น
เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร ์

 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

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

ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. ดร. ศนัธยา กิตตโิกวิท 
 
- กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ / 
26 มิถนุายน 2562  

- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี – 

48  - ปรญิญาเอก สาขาธรุกิจเทคโนโลยี
และการจดัการนวตักรรม 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ 
International Management, 
University of Dallas,Texas,USA 

- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี สาขาการบญัชี 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ท่ี 107/2014  

0.09 ไม่มี 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  
 

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ภมีูพฒันา 
จ ากดั 

ธุรกิจบรกิารรบัเป็น
ผูจ้ดัการและผูด้แูล
ผลประโยชนบ์รหิารงาน
เก็บผลประโยชนแ์ละ
จดัการทรพัยส์นิใหก้บั
บคุคลอ่ืน คณะบคุคล 
นิตบิคุคล สว่นราชการ
และองคก์รของรฐั 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ /เหรญัญิก  มลูนิธิซียเูอ็นเทอร์
ไพรส ์

- 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท เพิ่มทรพัย ์เรส
ซเิดน้ซ ์จ ากดั 

ธุรกิจใหเ้ชา่ท่ีพกัอาศยั 
อพารท์เมน้ท ์

2542 -  ปัจจบุนั อาจารยป์ระจ าคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี  

จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- 

2556 - 2560 กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

บรษัิท เนชั่น อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็ดดเูท
นเมนท ์จ ากดั 
(มหาชน) 

ธุรกิจส านกัพมิพ ์และ
ตวัแทนจ าหน่ายและ
ใหบ้รกิารตา่งๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสิ่งพิมพจ์าก
ตา่งประเทศ 

 
 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

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

ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายซุง ชง ทอย 
 
- กรรมการ / 20 มิถนุายน 2550 
- ประธานกรรมการบรหิาร /  

18 มิถนุายน 2562 
- ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร / 

3 มกราคม 2562 
- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี  

53 - Bachelor of Science in 
Electronics and Communications 
Engineering, 
Mapua Institute of Technology, 
Philippines 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ท่ี 164/2019  
 

23.64 เป็นบิดาของ
นายสมิทธ ์
ทอย 
 

2562 - ปัจจบุนั ประธาน
กรรมการบรหิาร / 
ประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิาร   

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หดรดัรูป 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
 

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หดรดัรูป 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แสตนดารด์ รี
ไซเคลิ จ ากดั 

รบัจา้งหลอมเศษพลาสตกิรี
ไซเคลิ 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แสตนดารด์ โพ
ลีเมอร ์จ ากดั 

การน าวสัดท่ีุใชแ้ลว้กลบัมาใช้
ใหม่ 

2537 - 2562 กรรมการ บรษัิท ชองมงิ เอ็น
เตอรไ์พรเซส (ไทย
แลนด)์ จ ากดั 

การขายสง่เครื่องจกัรและ
อปุกรณอ่ื์นๆซึง่มิไดจ้ดัประเภท
ไวใ้นท่ีอ่ืน 

 
 
 
 
 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

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

ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

5. นายสมิทธ ์ทอย 
 
- กรรมการ / 22 มีนาคม 2560 
- กรรมการบรหิาร /  

18 มิถนุายน 2562 
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / 18 มิถนุายน 
2562 

- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- นายสมิธ ทอย 

26 - ปรญิญาตร ีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ท่ี 164/2019) 
 

7.27 เป็นบตุรของ
นายซุง ชง ทอย 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร / 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน   

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แสตนดารด์ โพ
ลีเมอร ์จ ากดั 

การน าวสัดท่ีุใชแ้ลว้
กลบัมาใชใ้หม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                   เอกสารแนบ 1 หนา้ 7 
 

ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. นายกิตต ิปิยะตรงึส ์
 
- กรรมการ  / 14 มกราคม 

2562 
- กรรมการบรหิาร  /  

18 มิถนุายน 2562  
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน / 18 มิถนุายน 
2562  

-  (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี -  

34 - ปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

- ปรญิญาโทคณะบรหิารธุรกิจ 
(ภาษาองักฤษ) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

- สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program รุน่ 164/2019 
 
 

   
 

3.82 เป็นพ่ีนางสาว
วศนีิ ปิยะตรงึส ์

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ /
กรรมการบรหิาร / 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน   

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 

  2563 - ปัจจบุนั กรรมการ  
 

บรษัิท 
เอ.ที.เอ็ม.พรอ็พเพอร์
ตี ้จ  ากดั 

ซือ้ ขาย ใหเ้ช่า ที่ดนิและ
อสงัหารมิทรพัย ์

  2563 - ปัจจบุนั กรรมการ  
 

บรษัิท จีดีดี เอ็นเนอร์
ย่ี จ  ากดั 

จ าหน่ายเม็ดพลาสตกิ 
ผลติภณัฑปิ์โตรเคมี 

  2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท แสตนดารด์ รี
ไซเคลิ จ ากดั 

รบัจา้งหลอมเศษพลาสตกิ
รีไซเคลิ 

  2559 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ/
กรรมการ  

บรษัิท รวยทรพัย์
อนนัต ์จ ากดั 

รบัเหมาก่อสรา้ง 

  2557 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ/
กรรมการ 

บรษัิท เพอรเ์ฟคโฮม 
พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากดั 

อสงัหารมิทรพัย ์

  2551 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท มณีมงคล อิม
ปอรต์-เอ็กซปอรต์ 
จ ากดั 

ธุรกิจลามเินตฟิลม์และถงุ
บรรจเุม็ดพลาสตกิ 

  



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                   เอกสารแนบ 1 หนา้ 8 
 

ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

7. นางสาววศนีิ ปิยะตรงึส ์
 
-  กรรมการ  / 
   27 มิถนุายน 2561 /     
- กรรมการบรหิาร    

18 มิถนุายน 2562 
- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี -  

29 - ปรญิญาตร ีจากคณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
จฬุาฯ ภาคภาษาองักฤษ สาขา 
Finance 

- ปรญิญาโท University of 
Southampton สาขา 
Marketing Management 

- ผ่านการอบรม DAP รุน่ 
164/2019  

 

3.82 เป็นนอ้งนาย
กิตต ิปิยะตรงึส ์

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  
 
 

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 

2564 - ป จจบุนั กรรมการ บรษัิท ฟอรค์ลฟิท ์
เซน็เตอร ์จ ากดั 

ประกอบกิจการ ซือ้ ขาย 
รถยนต ์รถยก เครื่องยนต ์
รวมทัง้อะไหลอ่ปุกรณแ์ละ
ซอ่มบรกิารจ าหน่าย
สนิทรพัย ์

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท จีดีดี เอ็นเนอร์
ย่ี จ  ากดั 

ธุรกิจพลงังาน  

2564 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการ   บรษัิท มณีอดุมสขุ 
จ ากดั 

ธุรกิจรบัผลติและจ าหน่าย
ถงุพลาสตกิ 

2562 - 2563  ผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ   

บรษัิท มณีอดุมสขุ 
จ ากดั 

ธุรกิจรบัผลติและจ าหน่าย
ถงุพลาสตกิ 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท มณีมงคล     
โฮลดิง้ จ ากดั 

ลงทนุในกิจการอ่ืนๆ 

2561 - 2562 Senior Camapign 
Marketing 

บรษัิท โพเมโล ่แฟชั่น 
จ ากดั 

Fashion Ecommerce 

2559 - 2561 Senior Client 
Service, Retail 
Measurement 
Service 

The Nielsen 
Company Thailand 

Market Research 

  



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                                                                                                                   เอกสารแนบ 1 หนา้ 9 
 

ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%)(1)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. นางสาวมจุรนิทร ์บวัหอม 
 
- ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัและ
ควบคมุคณุภาพ  /   
31 มีนำคม 2551 

- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี - 

38 - ปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
สาขาวิศวกรรมเคมี  มหาวิทยาลยั
บรูพา 
 

- - 2551 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายประกนั
และควบคมุคณุภาพ   

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%)(1)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นายเสนีย ์หมุสนิ 
 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารงานทั่วไป  
/ 2 มิถนุายน 2557 

- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี - 

43 - ปรญิญำตรีคณะวิทยำศำตร ์
สาขาเทคโนโลยีอิเลค็ทรอนิกส์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

0.03 - 2557 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่าย
บรหิารงานทั่วไป   

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 

2544 - 557 ผูจ้ดัการโรงงาน บรษัิทไทยโพลฟิีลม์ 
จ ากดั 

ธุรกิจผูผ้ลติและจ าหน่าย
ฟิลม์ CPP และ MCPP 
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ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%)(1)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. นายสชุิน ศริปิระภานกุลู 
 

- ผูจ้ดัการฝ่ายขายและ
การตลาด  / 2 พฤศจิกายน 
2552 

- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
- ไม่มี -  

37 - ปรญิญาตร ีคณะอตุสาหกรรม
เกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ
และวสัด ุ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

0.01 
 

- 2552 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายขายและ
การตลาด   

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%)(1)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

11. นายสภุเดช ธนากรฐิตคิณุ 
 

- ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตักิารและ
ซอ่มบ ารุง  / 2 เมษายน 2553 

- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
นำยนพคณุ ชยัสทิธ์ิ 

42 - ปรญิญาตรีสำขำกำรจดักำร
อตุสำหกรรม มหำวิทยำลยัศรีปทมุ 

 

0.03 - 2553  - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่าย
ปฏิบตักิารและซอ่ม
บ ารุง   

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 
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ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%)(1)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

12. นางรสสคุนธ ์ศานตกิลุวงศ ์
 

- ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
/ 14 ตลุาคม 2558 

- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
นางสาวรสสคุนธ ์ นพเกต ุ

46 - ปรญิญาโท คณะพฒันาการ
เศรษฐกิจ   สาขา เศรษฐศาสตร์
การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร ์(นิดา้) 

- หลกัสตูร Orientation Course - 
Strategic CFO in Capital 
Markets รุน่ท่ี 9  

- หลกัสตูรการบญัชีบรหิารเพ่ือการ
วางแผนและตดัสนิใจ 

- หลกัสตูรกา้วทนัภาษีเงินไดนิ้ติ
บคุคล 

- หลกัสตูร CFO Refresher Course 
รุน่ท่ี 1 
 

0.01 - 2558 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงิน   

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 

2556 - 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บรษัิท เอ็นพีเอส โอ
เช่ียนสตาร ์จ ากดั 

ขนสง่สนิคา้ระหว่าง
ประเทศโดยเรือเดนิทะเล 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
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ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%)(1)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

13. นำงสำวชมพนูทุ    แสงดารา 
 

- สมหุบ์ญัชี  / 3 มกรำคม 2562  
- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
นางสาวเอือ้งค า แสงดารา 

41 - ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ
สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัราช
ภฏัราชนครนิทร ์

- หลกัสตูรการท าความเขา้ใจและ
เจาะลกึปัญหาภาษีเงินไดนิ้ติ
บคุคล 

- หลกัสตูร UPDATEความเขา้ใจ
และประเดน็ส าคญัของบญัชีดา้น
สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท่ีเราอาจ
หลงลืมไป 

- หลกัสตูร เจาะลกึมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี16 เรื่อง
สญัญาเช่า 

- หลกัสตูรปิดงบการเงินอย่างมือ
อาชีพ 

- หลกัสตูรกา้วทนัภาษีเงินไดนิ้ติ
บคุคล 

- หลกัสตูรTTRS16 สญัญาเช่าและ
ประเดน็ Deferred Tax 

0.005 - 2562 - ปัจจบุนั สมหุบ์ญัชี   บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 

2561 - 2561 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บรษัิท ดีสโตน คอร์
ปอเรชั่น จ ากดั 

ธุรกิจผลติยางรถยนต ์ 

2560 - 2561 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บรษัิท ซูชิ ฮิโระ เดอะ
ครสิตลั ราชพฤกษ ์
จ ากดั 

ธุรกิจจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องด่ืม  

2558 - 2560 หวัหนา้แผนกบญัชี บรษัิท เนชั่นแนล
เพาเวอรแ์พลนท ์5 เอ
จ ากดั  

ธุรกิจผลติและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน า้เพ่ือ
การอตุสาหกรรม 

 



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
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ชื่อ-สกุล/ ต ำแหน่ง/  
วันทีไ่ด้รับแต่งต้ัง 

 

อำยุ 
(ปี)           

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดส่วน 
กำรถอืหุ้น 

ในบริษัท (%)(1)  

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

14. นางสาวอลีสญาฌ ์ทอย 
 

- เลขานกุารบรษัิท และ นกั
ลงทนุสมัพนัธ ์/ 7 สงิหำคม 
2563 

- (ช่ือ – สกลุเดมิ) 
นางสาวอลสิ ทอย  

 
 

29 - ปรญิญาตร ีคณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาลยัวิทยาลยั ภาค
ภาษาองักฤษ สาขา ภาษาและ
วฒันธรรม  

- ปรญิญาโท คณะอกัษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาลยัวิทยาลยั สาขา 
ศลิปการละคร 
 

0.12 เป็นบตุรของ
นายซุง ชง ทอย 

2563 - ปัจจบุนั เลขานกุารบรษัิท และ 
นกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  
(มหาชน) 

ธุรกิจใหบ้รกิารผลติและ
จ าหน่ายฉลากฟิลม์หด
รดัรูป 

2562 - 2562 Exhibition and 
Event Specialist  

บรษัิท เอลสิ ไพรเวต 
จ ากดั 

น าเขา้สนิเคา้กลอ้งถ่ายรูป
ทกุชนิด 

2561 - 2562 Artistic Director  บรษัิท ชอบพฒันา 
จ ากดั 

ด าเนินการเก่ียวกบั
อสงัหารมิทรพัยท่ี์เป็นของ
ตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีไม่ใช่เพ่ือ
เป็นท่ีพกัอาศยั 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บรษัิท ชองมงิ เอ็น
เตอรไ์พรเซส (ไทย
แลนด)์ จ ากดั 

การขายสง่เครื่องจกัรและ
อปุกรณอ่ื์นๆซึง่มิไดจ้ดั
ประเภทไวใ้นท่ีอ่ืน 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท    

 เลขานกุาร บรษัิท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวต้ามมาตรา 89/15 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์โดยรายละเอียด
หนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูด้  ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบรษัิทของบรษัิทดงันี ้  

1) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษัิท 
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2) เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร ตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่น
ไดเ้สยีดงักลา่วใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบรษัิทไดร้บัรายงานนัน้  



 
บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
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3) เก็บรกัษารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยฯ์ และประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

4) เก็บรกัษาเอกสาร หรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลและการรายงานสารสนเทศ และดูแลใหม้ีการเก็บรกัษาใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน แล ะสามารถ
ตรวจสอบได ้ภายในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรอืขอ้มลูดงักลา่ว 

5) ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทตอ้งทราบและติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูตอ้ง
สม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนด และ/หรอืกฎหมายที่มีนยัส  าคญัใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

6) เป็นศนูยก์ลางในการติดตอ่สอบถามและรวบรวมขอ้มลู ที่คณะกรรมการบรษัิทตอ้งการจากหนว่ยงานตา่ง ๆ นอกเหนือจากที่ไดร้บัจากผูบ้ริหาร เช่น ผูส้อบบญัชี 
ผูต้รวจสอบภายใน รวมทัง้จดัประชมุระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้รหิาร ตามที่คณะกรรมการรอ้งขอ 

7) จดัการประชมุผูถื้อหุน้และการประชมุคณะกรรมการบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษัิท และขอ้พงึปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง 
8) ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรบัผิดชอบตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหนว่ยงานดงักลา่ว 
9) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษัิท และการด าเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอื ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และ/หรือ

ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
10) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ 31 ธันวำคม 2563 
 

 
ดร. กฤษณะ  

วจีไกรลาศ 

ดร. ศนัธยา  

กิตติโกวิท 

นายสธีุร ์ 

สธนสถาพร 

นายซุง ชง 
ทอย 

นายสมิทธ ์
ทอย 

นายกิตติ  

ปิยะตรงึส ์

นางสาววศินี  

ปิยะตรงึส ์

นางสาว 

มจุรินทร ์ 

บวัหอม            

นายเสนีย ์ 

หมุสิน 

นายสชิุน  

ศิริประภานกุลู 

นายสภุเดช 
ธนากรฐิติคณุ 

นางรสสคุนธ ์
ศานติกลุวงศ ์

นางสาว
ชมพนูทุ    
แสงดารา 

บริษัท 

บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

C,I,X,III I,X,II I,X,III,V I,S,IV,XI I,S,IV,V I,S,IV,V I,S,IV XI XI XI XI XI XI 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษัท ทะเลใสทรายชาวแอทชมุพร 
จ ากดั 

I,S 
       

     

บริษัท ไทยวิวฒันโ์ฮมวิลเล็จ จ ากดั I,S             

บริษัท บวัทองธานี ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั 

I,S        
     

บริษัท บวัทองธานี บา้นและท่ีดิน 
จ ากดั 

I,S        
     

บริษัท บวัทองธานี แมเนจเมนท ์
จ ากดั 

I,S        
     

บริษัท บีทีเอ็น พร็อพเพอรตี์ ้จ ากดั I,S             

บริษัท ประชารฐัรกัสามคัคีนนทบรุี 
(วิสาหกิจเพื่อสงัคม) จ ากดั 

I        
     

บริษัท เพอรเ์ฟคโฮม พร็อพเพอรตี์ ้
จ ากดั 

     I,S   
     

บริษัท ภมูีพฒันา จ ากดั  I,S            

บริษัท เพ่ิมทรพัย ์เรสซิเดน้ซ ์จ ากดั  I            

บริษัท มณีมงคล โฮลดิง้ จ ากดั       I,S       

บริษัท รวยทรพัยอ์นนัต ์จ ากดั      I,S        
บริษัท วินเทจ บา้นและท่ีดิน จ ากดั I,S             

บริษัท แสตนดารด์ โพลีเมอร ์จ ากดั    I,S I,S         

บริษัท แสตนดารด์ รีไซเคิล จ ากดั    I,S  I,S        
บริษัท เอ็กซท์รีม ซิสเต็มส ์จ ากดั   I,S           
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ดร. กฤษณะ  

วจีไกรลาศ 

ดร. ศนัธยา  

กิตติโกวิท 

นายสธีุร ์ 

สธนสถาพร 

นายซุง ชง 
ทอย 

นายสมิทธ ์
ทอย 

นายกิตติ  

ปิยะตรงึส ์

นางสาววศินี  

ปิยะตรงึส ์

นางสาว 

มจุรินทร ์ 

บวัหอม            

นายเสนีย ์ 

หมุสิน 

นายสชิุน  

ศิริประภานกุลู 

นายสภุเดช 
ธนากรฐิติคณุ 

นางรสสคุนธ ์
ศานติกลุวงศ ์

นางสาว
ชมพนูทุ    
แสงดารา 

บรษัิท มณีมงคล อิมปอรต์-เอ็กซ
ปอรต์ จ ากดั 

     XI   
     

บรษัิท มณีอดุมสขุ จ ากดั       XI       

บรษัิท เอ.ที.เอ็ม.พรอ็พเพอรตี์ ้
จ ากดั 

     I,S   
     

บรษัิท จีดีดี เอ็นเนอรย่ี์ จ  ากดั      I,S I,S       

บรษัิท ฟอรค์ลฟิท ์เซน็เตอร ์
จ ากดั 

      I,S  
     

 
หมำยเหตุ C – ประธานกรรมการ IV – กรรมการบรหิาร   I – กรรมการบรษัิท                     
 S – กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม V  – กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน X – กรรมการอิสระ 
 II – ประธานกรรมการตรวจสอบ VI – กรรมการบรหิารความเสี่ยง  XI -ผูบ้รหิาร 
 III – กรรมการตรวจสอบ      XII –อ่ืน อาท ิที่ปรกึษา 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
บริษัท ชริ�งเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย  



 บรษิัท ชริ�งเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
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รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ของบริษัทย่อย 

- ไม่มี -  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสำรแนบ 3 
รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัตงิำนของบริษัท 



 บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
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รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัตงิำนของบริษัท 

บรษัิทไดว้า่จา้งหนว่ยงานภายนอก คือ บรษัิท เอ็มเอ คอนซลัติง้ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษัิท โดยบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษัิท เอ็มเอ คอนซลัติง้ จ ากดั  
ใหเ้ป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีคณุสมบตัิ วฒุกิารศกึษา และประสบการณใ์นการท างาน ดงันี  ้

ช่ือ-สกุล/ ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

สัดสว่น
กำรถือหุน้  

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงผู้บริหำร 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ช่วงเวลำ บริษัท ต ำแหน่ง หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 

นายสมชาติ กาลสขุ 
Audit Partner  

40 
 

- ปรญิญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (CPA) 
ทะเบียนเลขท่ี 9669 

 

ไมมี่ ไมมี่ 2556 – ปัจจบุนั บรษัิท เอ็มเอ คอนซลัติง้ จ  ากดั Audit Partner บริหารงาน สอบทานและ
ควบคมุงาน 

2543 - 2556 บรษัิท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบ 
บญัชี จ  ากดั 

Auditor ค วบ คุ ม แ ล ะป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบบญัชี 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษัท ชริ�งเฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
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รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 
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เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

 -ไมม่ี - 
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SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
เอกสารแนบ 5 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2563 (แบบ 56-1)                                                                                                                       เอกสารแนบ 5 หนา้ 1 

                                                                                                                  

 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชริ �งเฟล็กซ(์ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบดว้ย

กรรมการที�มีความเป็นอิสระ จํานวน 3 ท่าน ซึ�งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีประสบการณ์และคุณสมบัติครบถ้วนตามที�

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด โดยมี ดร. ศนัธยา กิตตโิกวิท เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  ดร.กฤษณะ วจีไกร

ลาศ และ นายสธีุร ์สธนสถาพร เป็นกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎิบตัิงานภายใต ้ขอบเขต หนา้ที� 

และ ความรบัผิดชอบที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุ

อย่างสมํ�าเสมอรวม 5 ครั�ง  และมีการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบรหิารและฝ่ายจัดการเขา้รว่มประชุม 1 ครั�ง ซึ�งสอดคลอ้งกบั

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนใหค้าํแนะนาํในเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งไดร้บัความรว่มมือ

อย่างดีจากฝ่ายบรหิาร  ผูต้รวจสอบภายใน และ ผูส้อบบญัชีของบรษิัท  โดยไดป้ระชมุหารอืรว่มกนัแสดงความเห็น และ 

ใหข้อ้เสนอแนะอย่างอิสระตามที�พงึจะเป็น ซึ�งสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี �  

 

 การสอบทานงบการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2563 พรอ้มทั�งงบ

การเงินรวม รว่มกบัผูส้อบบญัชีและฝ่ายบรหิาร การสอบทานมุ่งเนน้รายการบญัชีที�สาํคญั รายการที�มีการเปลี�ยนแปลง

อย่างมีนยัสาํคญั เพื�อใหม้ั�นใจว่างบการเงินดงักลา่วไดจ้ดัทาํขึ �นอย่างถกูตอ้งตามมาตรฐานการบญัชี มีการเปิดเผยขอ้มลู

ครบถว้น ถกูตอ้ง เชื�อถือได ้เหมาะสม ทนัเวลา และเป็นประโยชนอ์ย่างแทจ้รงิต่อผูถื้อหุน้และบคุคลอื�นๆ ที�ใชป้ระโยชน์

จากงบการเงนิ  

 

 การสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

   บรษัิทใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน โดยจัดจา้งผูต้รวจสอบภายในจากบรษัิทภายนอกที�มี

มาตรฐานวิชาชีพเป็นที�ยอมรบั และสามารถดาํเนินการตรวจสอบภายในไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั�งไม่มีส่วนไดเ้สีย

ใดๆ กบับรษัิท มคีวามเป็นอิสระในการรายงานขอ้มลูอนัเป็นขอ้เท็จจรงิที�เกิดขึ �นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งจะช่วยให้

การกาํกับดแูลกิจการ และ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ�งขึ �น โดย

พิจารณาคดัเลอืก บรษัิท เอ็มเอ คอนซลัติ �ง จาํกดั  เป็นผูต้รวจสอบภายใน และจดัใหมี้การสอบทานประเมินผลระบบการ

ควบคมุภายในและการบรหิารความเสี�ยง ใหอ้ยู่ในระดับที�ยอมรบัได ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยงมีความเหมาะสมเพียงพอ  รวมทั�งใหค้วามเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบ

ประจาํปี รายงานผลการตรวจสอบ และติดตามการปรบัปรุงการปฎิบตัิงานตามที�ผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ พรอ้มกบั

ใหข้อ้สงัเกตเพื�อเป็นประโยชนใ์นการปรบัปรุงอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  
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 การปฎบิัตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย ์และ 

การกาํกบัดแูลการปฎบิัตติามกฎหมายที�เกี�ยวข้อง รวมทั�งระเบียบและนโยบายตา่งๆ  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการสอบทานการปฎิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ มาตรฐานการบญัชีทกุฉบบัที�ประกาศใช ้

รวมทั�งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท เพื�อใหม้ั�นใจว่าบรษัิทถือปฎิบตัติามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�

เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี � คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบรษัิทไดถื้อปฎิบัติตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งอย่างถกูตอ้ง

แลว้  

 

 การกาํกบัดแูลรายการที�อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกัน 

เพื�อใหม้ั�นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล  เป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษัิท และเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์อง

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักล่าวไดด้าํเนินการตามเงื�อนไข

การทาํธุรกิจตามปกติ รวมทั�งมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นเพียงพอ และไดใ้หค้วามเห็นแก่ฝ่ายบรหิารเพื�อใชเ้ป็น

แนวทางมาตรฐานการปฎิบตัิงาน  

 

 การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฎิบตัิงานของผูต้รวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบรษัิททราบ

ทกุไตรมาส โดยไดข้อ้เสนอแนะที�เป็นประโยชนต์่อการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร ซึ�งฝ่ายบรหิารไดด้าํเนินการปรบัปรุง

แกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม  

 

 การพจิารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตั�งผู้สอบบญัชี  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชุมร่วมกันผูส้อบบัญชี ซึ�งไม่พบประเด็นสาํคัญเกี�ยวกับรายงาน

ทางการเงิน และผูส้อบบญัชีไดป้ฎิบตัิงาน การตรวจสอบไดอ้ย่างเหมาะสมแลว้ จึงพิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบรษัิท เพื�อเสนอที�ประชุมผูถ้ือหุน้ใหอ้นุมตัิแต่งตั�งผูส้อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาํปี 2564 โดย

เสนอผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท สาํหรบัรอบปีบญัชีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2564 ต่ออีกวาระหนึ�ง โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�ง ไดแ้ก่ นายธนะวฒุิ พิบลูยส์วสัดิ� ผูส้อบบญัชีรบั

อนญุาตเลขที�   6699 และ/หรอี นางสาวเตชินี  พรเพ็ญพบ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที� 10769  และ/หรอื นางสาวพจน

รตัน ์  ศิรพิิพฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที�  9012 และ/หรอื นางสาวรุง่นภา  แสงจนัทร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที�  
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10142  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิท เนื�องจากการปฎิบตัิงานที�ผ่านมาของสาํนกั

งานสอบบญัชีดงักล่าวอยู่ในเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ มีความเขา้ใจธุรกิจของบรษัิทเป็นอย่างด ีและมีความรบัผิดชอบใน

การสง่มอบงานตรงต่อเวลาโดยสมํ�าเสมอ  

 โดยผูส้อบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

กาํหนด ทั�งนี � สาํนักงานสอบบญัชี และ ผูส้อบบัญชีดังกล่าวขอ้งตน้ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบรษัิท 

ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูเ้กี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด  

  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่าในปี 2563 บรษิัทจดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบ

ภายในที�เพียงพอ เหมาะสม รวมทั�งมีกระบวนการที�ช่วยใหม้ั�นใจว่าการปฎิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของบรษิัท อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เชื�อถือได ้ 

 

 

 

    

    

  

  

วนัที�  22  กมุภาพนัธ ์ 2564 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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