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เป็นผู้ นําด้านผู้ผลติบรรจภุณัฑ์หดรัดรูป 

ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

                ตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 

           ด้วยการสง่มอบสนิค้าและบริการที>มีคณุภาพสงูสดุ  
       โดยมุง่เน้นการพฒันาความสมัพนัธ์ 

จากคูค้่าไปสูพ่นัธมิตรเชิงกลยทุธ์ 

พนัธกจิ 

วสัิยทศัน์ 

Highly 
Diverse 

SFT คือบริษัทแรก 

ในตลาดเอม็ เอ ไอ ที;

ประกอบธรุกิจฉลาก

ฟิล์มหดรัดรูป

โดยเฉพาะ 

SFT คือบริษัทแรก 

ในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ที;สามารถผลติ

ฉลากฟิล์มหดรัดรูป

ด้วยระบบการพิมพ์

แบบดจิิตอลในเชิง

พาณิชย์ 

SFT คือบริษัทที;มี

ความเชี;ยวชาญใน

การผลติฉลากฟิล์ม

หดรัดรูปโดยเฉพาะ 

ด้วยทีมงานที;มี

ประสบการณ์สงู 

SFT มีฟิล์มที;หลากหลาย 

พร้อมตอบโจทย์และพฒันา

ไปกบัลกูค้า ในหลายกลุม่

อตุสาหกรรม อาทิเชน่ กลุม่

อาหารและเครื;องดื;ม เครื;อง 

สาํอาง ผลติภณัฑ์ใน

ครัวเรือน เป็นต้น 

 

The 1st The 1st 15 years Diverse 
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2565 

2566 

2568 

“Strengthening Foundation” 
สร้างพื +นฐานที0แข็งแรง 
 

“New Business for Growth” 
เพิ0มผลิตภณัฑ์ใหม่เพื0อการเตบิโต 

“Solution for Packaging and Labeling” 
ตอบโจทย์ทั +งเรื0องฉลากและบรรจุภณัฑ์ 
 

พร้อมเป็นหนึ;งในผู้ นําของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

โดยเทคโนโลยีที;ทนัสมยัตอบโจทย์ลกูค้า 

เพิ;มการทําบรรจภุณัฑ์ออ่นตวั (Flexible Packaging)  

และผลติภณัฑ์อื;น ๆ ที;สง่เสริมให้เกิดการบริการแบบครบวงจร 

พร้อมเตบิโตไปกบัลกูค้าที;กลายเป็นพนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ (Strategic Partner) 

ขยายฐานลกูค้าไปยงับริษัทข้ามชาต ิมุง่เน้นการพฒันาที;ยั;งยืน 

2564 
• SFT มีรายได้จากการดําเนินงานและกําไรสทุธิเตบิโตขึ jนจากปี 2563 ร้อยละ 17.2 และ 42.7 ตามลาํดบั ซึ;งบรรลตุามเปา้หมายที;

วางไว้  แม้ยงัคงเผชิญหน้ากบัสถานการณ์โควิด 19 

• SFT ขยายกําลงัการผลติ รองรับการเตบิโตของบริษัทฯ ด้วยการตดิตั jงเครื;องพิมพ์ระบบกราเวียร์ ตวัที; 5 พร้อมเดนิหน้าสร้าง

โรงงานแหง่ที; 2 โดยคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2565  

• SFT มุง่เน้นการพฒันาที;ยั;งยื;น (ESG) ผา่นการแบง่ปันความรู้และนําเสนอนวตักรรมเพื;อสิ;งแวดล้อมให้แก่คูค้่า โดยการจดั

สมัมนา ‘The Road to Sustainability with Shrinkflex’ และยงัคงจดักิจกรรมเพื;อสงัคม (CSR) อยา่งตอ่เนื;อง 

• SFT ยกระดบับริษัทฯ สูก่ารเป็นผู้ นําในภมูิภาค การันตีด้วยมาตรฐานระกบัสากล และรางวลัมากมาย 
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สารจากประธานกรรมการบริษัท 
 

กวา่ 15 ปีที;ผา่นมา บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

เป็นหนึ;งในผู้ นําการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วย

ผลติภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภมูิภาคอาเซียน  อีกทั jง มีบริการรับ

ออกแบบและผลติแมพ่ิมพ์ และนําเข้าผลติภณัฑ์ฟิล์มยืดเพื;อใช้ในการหอ่รัด

สนิค้า ดงันั jน บริษัทได้ดําเนินธรุกิจที;ครบวงจร และ ในวนัที; 29 ตลุาคม 2563 

บริษัท ได้นําหลกัทรัพย์ของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย และเริ;มทําการซื jอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั jงแรก โดยทีม

ผู้บริหารมีความตั jงใจ ในการประกอบธรุกิจด้วยความโปร่งใส รักษาฐานะ

การเงินอยา่งมั;นคง และการบริหารจดัการต้นทนุการผลติที;มีประสทิธิภาพ 

       อตุสาหกรรมอาหารและเครื;องดื;ม สนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์ในครัวเรือน 

เครื;องสาํอาง และกลุม่อื;น ๆ มีความต้องการใช้ฉลากฟิล์มหดรัดรูปเพิ;มขึ jน 

ตามการเตบิโตของอตุสาหกรรม ทางบริษัทฯ จงึมีแผนงานลงทนุก่อสร้าง

โรงงานแหง่ที; 2 พร้อมลงทนุเครื;องจกัร รองรับการขยายธรุกิจไปสูต่ลาดใหม ่

ๆ เพื;อรองรับการเตบิโตในอนาคต แม้วา่ 2 ปีที;ผา่นจะต้องประสบกบั

สถานการณ์ โควิด จะพบวา่อตุสาหกรรมอาหารและเครื;องดื;ม สนิค้าอปุโภค

บริโภค ได้รับผลกระทบน้อยเมื;อเทียบกบัอตุสาหกรรมอื;น และการเริ;มฉีด

วคัซีนให้แก่ประชาชนในประเทศไทยและประเทศเพื;อนบ้าน ยอ่มทําให้

สถานการณ์โควิดผา่นพ้นไปในเวลาอนัใกล้นี j อนัจะสง่ผลให้อตุสาหกรรม

กลบัมาเตบิโตอยา่งก้าวกระโดดอีกครั jง ทางบริษัทฯ จงึมีความพร้อมในการ

รองรับความต้องการของอตุสาหกรรมตอ่ไป 

        แม้วา่ ปี 2564 จะเป็นปีที;เตม็ไปด้วยความท้าทาย ผู้บริหารได้ปรับ 

กลยทุธ์ การทํางาน ภายใต้การบริหารที;เข้มแข็ง และตลอดระยะเวลาที;ผา่น

มา บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุ จากลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และทกุฝ่ายที;เกี;ยวข้อง ทํา

ให้บริษัทจงึมีความมั;นใจ ที;จะเตบิโตอยา่งยั;งยืนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ 

ประธานกรรมการบริษัท 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที5บริหาร 

 

บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (SFT) 

ดําเนินธรุกิจในฐานะผู้ผลติและจดัจําหนา่ยฉลากฟิล์มรัดรูปโดยมี

ประสบการณ์ และความเชี;ยวชาญในการผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูปมา

นานกวา่ à5 ปี เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ในวนัที; 

âä ตลุาคม 2563 โดยเงินที;ได้จากการระดมทนุครั jงนี j ได้ใช้ในการ

ชําระหนี jสถาบนัเรียบร้อยแล้ว สว่นหนึ;งจดัสรรเป็นเงินทนุหมนุเวียน

ของบริษัทฯ และลงทนุก่อสร้างโรงงานแหง่ใหมพ่ร้อมเครื;องจกัร เพื;อ

ขยายกําลงัการผลติการพิมพ์ทั jงระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์ และ

ระบบการพิมพ์แบบดจิิตอล เตรียมเพิ;มไลน์ผลติภณัฑ์ใหม ่ ๆ พร้อม

ผลกัดนัให้ SFT เป็นหนึ;งในผู้ นําการให้บริการ Labeling Solutions 

แบบครบวงจร ด้วยผลติภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภมูิภาคอาเซียน 

ชว่ยตอบโจทย์ทางการตลาดในการสร้างภาพลกัษณ์และมลูคา่ให้แก่

แบรนด์สนิค้า (Brand Identity) ผา่นการให้บริการที;มุง่ตอบสนอง

ความต้องการสงูสดุของลกูค้าในหลากหลายกลุม่อตุสาหกรรม อาทิ 

กลุม่อาหารและเครื;องดื;ม เครื;องสาํอาง ผลติภณัฑ์ความงามและของ

ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น 

ทาง SFT มีเปา้หมายการเตบิโตและพฒันาที;ชดัเชน พร้อม

กลยทุธ์และแผนการปฏิบตังิานที;เป็นรูปธรรม ถงึแม้ปี 2564 จะมี

เหตกุารณ์ที;สง่ผลกระทบเศรษฐกิจในวงการ แต ่ SFT ยงัคงสร้างการ

เตบิโตของบริษัทอยา่งตอ่เนื;อง ในปีนี jเรายงัคงมุง่เน้นการดําเนินธรุกิจ

อยา่งยั;งยืน คํานงึถงึสิ;งแวดล้อม สงัคม และการกํากบัดแูลกิจการที;ดี 

(ESG) นําเสนอนวตักรรมใหม ่ๆ ที;ชว่ยรักษ์โลกให้แก่พนัธมิตรของเรา 

SFT พร้อมที;จะเป็นผู้ นําด้านฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภมูิภาคเอเชีย 

ด้วยการเตบิโตอยา่งมั;นคงและยั;งยืน 

 

 
 

 

 

 

 

 

       นาย ซงุ ชง  ทอย 

ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร  
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1.โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท  
 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

บริษัท ชริ jงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SFT”) จดทะเบียนจัดตั jงขึ jนเมื;อวันที; 20 

มิถนุายน 2550  ด้วยทนุจดทะเบียนเริ;มแรกที; 20 ล้านบาท โดยเกิดจากการร่วมมือหลกัระหว่าง (1) กลุ่มครอบครัวทอย 

(2) กลุ่มครอบครัวปิยะตรึงส์/1 และ (3) นายธารินทร์ สทุธิธรรม และนายวลัลภ สกณุาไพบลูย์ โดยมีวตัถปุระสงค์เริ;มแรก

เพื;อประกอบธุรกิจผลิตและให้จําหน่ายฉลากสินค้าประเภทฟิล์มหดรัดรูปโดยมีโรงงานตั jงอยู่เลขที; 68/2-5 หมุ่ที; 5 ตําบล

บางสมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีเนื jอที;ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา บริษัทเริ;มต้นธุรกิจจากการผลิต

และจําหน่ายฟิล์มหดรัดรูปให้แก่ลกูค้ากลุม่อาหารและเครื;องดื;ม ด้วยกําลงัผลิตเริ;มแรกที; 2 ล้านเมตรตอ่เดือน หรือ 2,000 

ม้วน/เดือน อยา่งไรก็ตาม ในปี 2551 นายธารินทร์ สทุธิธรรม และนายวลัลภ สกณุาไพบลูย์ ได้จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท

ออก  

ในช่วงปี 2551 บริษัทเริ;มใช้ระบบการพิมพ์กราเวียร์ 9 สี (Nine-Colors Rotogravure Printing) เข้ามาใช้ใน

กระบวนการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป รวมถึงมีการลงทนุเครื;องจกัรอื;นๆ เพิ;มเติม อาทิ เครื;อง Doctoring Machine เครื;อง 

Slitting Machine เครื;อง Cutting Machine เครื;อง Glue Sealing  และเครื;อง Proofing Machine เพื;อรองรับการขยายตวั

ของธุรกิจ ต่อมาบริษัทได้มีการทยอยลงทนุในเครื;องจกัรอย่างต่อเนื;อง รวมถึงขยายไปสูร่ะบบการพิมพ์ระบบดิจิตอล โดย

ซื jอเครื;องพิมพ์ระบบการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) เข้ามาเสริมในกระบวนการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป เพื;อสามารถ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าที;หลากหลายได้ ภายใต้การรับรองคณุภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ มาตรฐาน 

ISO 9001: 2015 นอกจากนี j ในปี 2559 บริษัทได้ขยายการให้บริการ โดยรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (Printing 

Cylinder) เพื;อให้สามารถผลิตฉลากฟิล์มได้ในรูปแบบที;สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเพื;อควบคุม

ประสิทธิภาพในการผลิต จากการขยายการลงทนุอย่างต่อเนื;องและพฒันาด้านการผลิตเพื;อให้ได้มาซึ;งผลิตภณัฑ์ฉลาก

ฟิล์มหดรัดรูปที;มีคณุภาพ รูปลกัษณ์สวยงาม ทําให้บริษัทสามารถขยายฐานลกูค้าได้ครอบคลมุในหลากหลายกลุม่ธุรกิจ

อาทิ ธุรกิจอาหารและเครื;องดื;ม ธุรกิจเครื;องสําอางและผลิตภณัฑ์เสริมความงาม ธุรกิจเครื;องใช้ในครัวเรือนและเคมีภณัฑ์ 

เป็นต้น 

ในปี 2563 บริษัทได้เลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจเกี;ยวกบัผลิตภณัฑ์ฟิล์มยืด (Stretch Film) ที;ปัจจบุนัได้มีบทบาทใน

ขั jนตอนการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื;อเพิ;มความสะดวกในการขนส่งและป้องกนัการตกหล่นของสินค้า โดยบริษัทได้มีการ

นําเข้าผลติภณัฑ์ฟิล์มยืด เพื;อใช้ในการขนสง่ของบริษัท รวมถงึจําหนา่ยให้แก่ลกูค้าของบริษัท 

ทั jงนี j ด้วยคณะผู้บริหารที;มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจเกี;ยวกบัผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปเป็นเวลากว่า 

14 ปี ประกอบกบับริษัทมุ่งมั;นพฒันากระบวนการผลิต ตลอดจนประสิทธิภาพของบุคลากรและคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 

สง่ผลให้บริษัทมีผลการดําเนินงานที;เติบโตอย่างตอ่เนื;อง ทําให้ปัจจบุนั SFT เป็นผู้ผลิตฉลากสินค้าประเภทฟิล์มหดรัดรูป

ชั jนนําของประเทศ SFT มีความชํานาญในงานผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป พร้อมบริการขนส่ง ด้วยทีมงานมืออาชีพที;

ให้บริการด้วยความมุง่มั;นตั jงใจและตรงตอ่เวลา 

หมายเหต ุ1/ กลุม่ครอบครัวปิยะตรึงส์ เป็นกลุม่ครอบครัวที;มีประสบการณ์ในธรุกิจผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์บรรจภุณัฑ์

พลาสตกิ อาทิ ถงุพลาสตกิ ตราป ูและตราส้ม และธรุกิจจําหนา่ยพลาสตกิ มานานกวา่ 40 ปี 

 

 

ส่วนที5 1  

การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 
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ปัจจบุนั การประกอบธรุกิจของบริษัทแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี j   

1. ผลติภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทตามระบบการพิมพ์ ดงันี j 

1.1 ระบบการพิมพ์กราเวียร์ เป็นระบบการพิมพ์ที;มีคณุภาพความละเอียดสงูทั jงตวัหนงัสือ ภาพลายเส้น ภาพลาย

สกรีน และภาพลายธรรมชาติ และมีความรวดเร็วและประหยดัเวลาในการพิมพ์ เหมาะสําหรับงานพิมพ์ที;มี

ปริมาณมากซึ;งจะทําให้ต้นทนุตอ่หนว่ยตํ;า 

1.2 ระบบการพิมพ์ดิจิตอล เป็นระบบการพิมพ์ที;ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ แตจ่ะใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยระบบเลเซอร์ 

ทําให้สามารถพิมพ์งานลายเส้นหรือภาพพิมพ์ที;มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ที;ได้มีคุณภาพและความ

ละเอียดสูง และเนื;องจากไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ในการผลิต จึงสามารถรองรับงานพิมพ์ที;มีปริมาณน้อย และ

สามารถเปลี;ยนแปลงรูปแบบเพื;อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

2. ผลติภณัฑ์อืJน ได้แก่ 

2.1 แม่พิมพ์ (Printing Cylinder) บริษัทรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ เพื;อใช้ในการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปใน

ระบบการพิมพ์กราเวียร์ 

2.2 ฟิล์มยืด (Stretch Film) บริษัทมีการนําเข้าผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืด เพื;อใช้ในการพันพาเลทและห่อรัดสินค้าบน 

พาเลทเพื;อลาํเลยีงขนสง่ให้กบัลกูค้า รวมถงึจําหนา่ยให้แก่ลกูค้าของบริษัท 

 

1.1.1 วสัิยทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับวสิยัทศัน์ วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัการเตบิโตของบริษัทฯในชว่ง

ตลอดหลายปีที;ผา่นมาดงันี j 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

วสัิยทศัน์ 

คือการเป็นผู้ นําด้านผู้ผลติบรรจภุณัฑ์หดรัดรูปในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 
 

                 พันธกจิ 

ตอบสนองความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้าด้วยการสง่มอบสนิค้าและบริการที?มีคณุภาพสงูสดุ  
โดยมุง่เน้นการพฒันาความสมัพนัธ์จากคูค้่าไปสูพ่นัธมิตรเชิงกลยทุธ์ 

 

กลยุทธ์  

ให้ความสําคญักบั Customer Value ไมว่า่จะเป็นราคา คณุภาพ การบริการ  
รวมถงึความสมัพนัธ์ และสง่เสริมการพฒันาที?ยั?งยืน (ESG Policy) 
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1.1.2 การเปลีJยนแปลงและพฒันาการทีJสาํคัญ  

ปี เหตุการณ์สาํคัญ 

2550 

 
บริษัทจดทะเบียนจดัตั jง เมื;อวนัที; 20 มิถนุายน 2550  ด้วยทนุจดทะเบียนเริ;มต้น 20.00 ล้านบาท แบง่เป็น

หุ้นสามญัจํานวน 2,000,000 หุ้น มลูค่าที;ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื;อประกอบธุรกิจผลิตและให้บริการ

ทางด้านฉลากสนิค้าประเภทฟิล์มหดรัดรูป   

เริ;มมีการลงทุนในเครื;องจกัรที;ใช้ในกระบวนการผลิตระบบการพิมพ์กราเวียร์ อาทิ เครื;องกรอม้วนฟิล์ม 

(Doctoring  machine) เครื;องผ้าม้วนฟิล์ม (Slitting machine) เครื;องตดัตามขนาด (Cutting machine) 

เครื;องทากาว (Glue Sealing machine) 

2551 บริษัทเริ;มใช้ระบบการพิมพ์กราเวียร์ 9 สี (Nine-Colors Rotogravure Printing) ในกระบวนการผลติฉลาก

ฟิล์มหดรัดรูป และซื jอเครื;อง Proof ส ีเพิ;มเตมิ 

2552 ในเดือนพฤษภาคม 2552 ได้มีการเพิ;มทนุจดทะเบียนอีก 20.00 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 20.00 

ล้านบาท รวมเป็น 40.00 ล้านบาท เพื;อรองรับการขยายตวัทางธรุกิจ  

บริษัทได้รับใบอนญุาตประกอบกิจการที;เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  

2554 บริษัทได้ลงทนุซื jอเครื;องพิมพ์กราเวียร์ 9 ส ีเพิ;มเตมิเพื;อรองรับการขยายตวัทางธรุกิจ 

เดือนตลุาคม บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ;งรับรองคณุภาพในด้านระบบบริหาร

คณุภาพและบริการ ในการผลติฟิล์มพลาสตกิสาํหรับสนิค้าบรรจภุณัฑ์  

2555 ในเดือนธนัวาคม ได้มีการเพิ;มทนุจดทะเบียนอีก 15.00 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 40.00 ล้านบาท 

รวมเป็น 55.00 ล้านบาท เพื;อรองรับรองรับการขยายตวัทางธรุกิจ  

2556 บริษัทได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที; 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวง

อตุสาหกรรม เป็นครั jงแรก 

2557 บริษัทขยายธุรกิจการพิมพ์ โดยเริ;มนําระบบการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) เข้ามาใช้ในกระบวนการ

ผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป เพื;อเพิ;มประสิทธิภาพในการผลิตและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่าง

รวดเร็ว  

บริษัทมีการซื jอเครื;องพิมพ์กราเวียร์ 10 สเีพิ;มเตมิ  

บริษัทเข้าร่วมโครงการสนบัสนนุการให้คําปรึกษาเพื;อลดต้นทนุพลงังานในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดเลก็ จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

เดือนตลุาคม บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ;งรับรองคณุภาพในด้านระบบบริหาร

คณุภาพและบริการ ในการผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูปสาํหรับสนิค้าบรรจภุณัฑ์ 

2558 บริษัทได้ลงทนุซื jอเครื;อง Electric Shrink Tunnel เพิ;มเติมเพื;อมาเพิ;มความสามารถในพฒันาสินค้าใหม่ๆ 

โดยเป็นเครื;องที;ให้ความร้อนในการอบฟิล์ม ทําให้ฟิล์มหดตวัลงเข้ากบับรรจภุณัฑ์ 

2559 บริษัทได้ขยายการให้บริการ โดยรับออกแบบและผลติแมพ่ิมพ์ (Printing Cylinder) 

 

2560 
 

บริษัทได้รับรางวลั Digital Printing Innovation Award จาก HP Inc. 

ในเดือนตลุาคม บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สําหรับการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป

สาํหรับสนิค้าบรรจภุณัฑ์ 

2561 บริษัทลงทนุซื jอเครื;องพิมพ์ดจิิตอลเพิ;มเตมิ 
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ปี เหตุการณ์สาํคัญ 

2562 ในเดือนกมุภาพนัธ์  ได้มีการเพิ;มทนุจดทะเบียนอีก 45.00 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 55.00 ล้าน

บาท รวมเป็น 100.00 ล้านบาทเพื;อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจ โดยเป็นการเพิ;มทนุจาก

ผู้ ถือหุ้นเดมิ 

ในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้ลงทนุซื jอเครื;องพิมพ์กราเวียร์ 10 สี เพิ;มเติม (เครื;องที; 2) รวมถงึซื jอเครื;องจกัร

ผสมสี (Ink Dispenser) รุ่น Inkmaker Croma จากประเทศอิตาล ีจํานวน 1 เครื;อง   

ในเดือนธันวาคม  บริษัทได้ลงนามในสญัญาจ้างเหมาโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

บนหลงัคาโรงงานของบริษัท ขนาดกําลงัติดตั jง 450 กิโลวตัต์ เพื;อช่วยในการประหยดัต้นทนุด้านพลงังาน

และอนรัุกษ์สิ;งแวดล้อม   

2563 
 

ที;ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ชริ jงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ครั jงที;  1/ 2563 เมื;อวันที;  30 

พฤษภาคม 2563 มีมตอินมุตั ิ 

§ แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจํากดัและเปลี;ยนชื;อเป็น บริษัท ชริ jงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)  

§ เปลี;ยนแปลงมลูค่าหุ้นที;ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 10.00 บาท เป็นมลูค่าที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท  

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

240,000,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นละ 0.50 บาท ซึ;งจะทําให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ;มขึ jนจากทุนจด

ทะเบียนปัจจบุนัจํานวน 100,000,000 บาท เป็น 220,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 440,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้ นที;ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท ทั jงนี j ที;ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ;มทุนของ

บริษัท จํานวนไมเ่กิน 240,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นดงันี j 

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

เสนอขายให้ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 

(2) จํานวนหุ้นสามัญเพิ;มทุน จํานวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื;อ

เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั;วไปครั jงแรก (Initial Public Offering: IPO) 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ;มทุน จํานวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

เพื;อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท ในราคาเดียวกนักบั

ราคาที;เสนอขายให้แก่ประชาชนทั;วไปเป็นครั jงแรก (Initial Public Offering) ทั jงนี j หากมีหุ้น

สามญัเพิ;มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน

ของบริษัท ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ;มทุนจํานวนที;เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่ประชาชน

ทั;วไปเป็นครั jงแรก (Initial Public Offering) 

วนัที; 1 มิถนุายน 2563 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

 ในเดือนมิถนุายน บริษัทได้มีการเพิ;มทนุชําระแล้ว 60.00 ล้านบาท จากทนุชําระแล้วเดมิ 100.00 ล้านบาท 

รวมเป็น 160.00 ล้านบาท เพื;อรองรับรองรับการขยายตวัทางธรุกิจ 

 บริษัทได้รับรางวลั Digital Print Excellence Award จาก HP Inc. 

 บริษัทเริ;มดําเนินธรุกิจนําเข้าและจําหนา่ยฟิล์มยืด (Stretch Film) ให้แก่กลุม่ลกูค้าปัจจบุนั 

 ในเดือนตุลาคม บริษัทได้สนอขายหุ้นสามญัเพิ;มทุนจํานวน 120 ล้านหุ้น มลูค่าที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ระหวา่งวนัที; 19 – 22 ตลุาคม  2563  และเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและ

ได้เข้าทําการซื jอขายเป็นวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ วนัที; 29 ตลุาคม 2563   

 บริษัทได้รับรางวัล Corporate Excellence Category ประเภท Manufacturing Industry จากงาน Asia 

Pacific Entrepreneurship Awards 2020 (APEA 2020) 
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ปี เหตุการณ์สาํคัญ 

2564 ในเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะการประกวดจาก  HP Inkspiration Awards 2021 (HP 

Indigo Digital Print) ในประเทศสงิคโปร์ สาขาฉลากฟิ ล์มหดรัดรุป (Shrink Sleeves) 

ในเดือนมิถนุายน บริษัทฯ ได้ลงทนุและตดิตั jงเครื;องพิมพ์กราเวียร์ à† ส ี(เครื;องที; °) สาํหรับ Line ผลติที; ¢ 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GHP (Good Hygiene Practice) และ HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Points) 

ในเดือน กันยายน บริษัทเริ;มก่อสร้างโรงงานแห่งที; 2 เพื;อเสริมสร้างความสามารถในการในการผลิต 

ผลติภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป ตลอดจนการขยายไปสูบ่รรจภุณัฑ์ออ่นตวั (Flexible Packaging) 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั;งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability 

Strategy) รุ่น 4 จดัขึ jนโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัทฯ จดังานสมัมนาออนไลน์ให้พนัธมิตรทางธุรกิจ และ คู่ค้า ในหวัข้อ ‘The Road to Sustainability 

with Shrinkflex’  เป็นการนําเสนอนวตักรรมใหม่ๆ  ของฉลากฟิล์มหดรัดรูปที;เป็นมิตรตอ่สิ;งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Leading Manufacturer and Distributor of Shrink Sleeve Thailand และ Best 

High-Definition Printing Service Provider Thailand 2021 Awards จาก World Business Outlook 
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1.1.3 การใช้เงนิทีJได้จากการระดมทนุ 

 ตามที;บริษัท ชริ jงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ;มทนุต่อประชาชน

เป็นครั jงแรก (IPO) เมื;อวนัที;  19-22 ตลุาคม 2563  จํานวน 120,000,000 หุ้น ในราคา 3.80 บาท รวมเป็นเงินทั jงสิ jน 456 

ล้านบาท โดยภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นแล้ว คงเหลือเงินเพิ;มทุนสทุธิ 428.02 ล้านบาท  บริษัทฯ จึงขอ

รายงานการใช้เงินเพิ;มทนุซึ;งเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ สิ jนสดุ ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564  ดงันี j   

 

 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน 

จํานวนเงินที;คาดวา่จะใช้

จากการเพิ;มทนุ 

(ล้านบาท) 

จํานวนเงินที;ใช้ไปสิ jนสดุ 

ณ วนัที; 31 ธ.ค 2564 

(ล้านบาท) 

จํานวนเงินคงเหลือ 

ณ วนัที; 31 ธ.ค 2564 

(ล้านบาท) 

1. ชําระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบนั

การเงิน 

160.- 160.- - 

2. โครงการลงทนุในโรงงานผลติ

แหง่ใหม ่

260.- 102.87 157.13 

3. เงินทนุหมนุเวียนและใช้

สาํหรับการ 

    ดําเนินการทั;วไป  

8.02 8.02 - 

รวมทั aงสิ aน 428.02 270.89 157.13 

หมายเหต ุ: ปัจจบุนัโรงงานผลติแหง่ใหมอ่ยูร่ะหวา่งก่อสร้างคาดวา่จะสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2565 

 

1.1.4 ข้อผูกพนัทีJบริษัทให้คาํมัJนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือ

เงืJอนไขการอนุญาตของสาํนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงืJอนไขการรับทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี)  

- ไมมี่ – 
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1.1.5 ข้อมูลทัJวไปของบริษัท  

 

ชื5อบริษัท บริษัท ชริ {งเฟลก็ซ์  ประเทศไทย ( จํากดั  ) มหาชน 

ชื5อย่อหลักทรัพย์ SFT 

ที5ตั Lงสาํนักงานใหญ่ 68/2-5 หมูที่? 5 ตําบล บางสมคัร อําเภอ บางปะกง  
จงัหวดั ฉะเชิงเทรา  24130 ประเทศไทย 

ประเภทธุรกจิ ผลติภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป และผลติภณัฑ์อื?น  

ทุนจดทะเบียน  220,000,000 บาท (สองร้องยี?สบิล้านบาทถ้วน) 

ทุนจดทะเบียนที5ชาํระ

แล้ว  

220,000,000 บาท (สองร้องยี?สบิล้านบาทถ้วน) 

ชนิดของหุ้น  หุ้นสามญั 

เลขทะเบียนบริษัท  0107563000126 

โทรศัพท์  3854 )+66(  0000 

โทรสาร (+66) 3884 2032 

เวบ็ไซต์บริษัท www.shrinkflexthailand.com 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 

 1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษัทสาํหรับปี 2562 – 2564 มีรายละเอียดดงันี j   

ประเภทของรายได้ 2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ 559.17 95.35 656.14 96.75 771.39 95.06 

รายได้จากการขายอื;น       
  - รายได้จากการขายแมพ่ิมพ์ 20.45 3.49 19.62 2.89 19.61 2.42 

  - รายได้จากการขายหมกึ และ   
ผลติภณัฑ์ที;เกี;ยวข้อง/1 

5.57 0.95 
- - -  

- รายได้จากการขายฟิล์มยืดพนัพา

เลท /2 
- - 

1.49 0.22 2.56 0.32 

รวมรายได้จากการขาย 585.19 99.79 677.25 99.86 793.56 97.79 

รายได้อื;น/3 
1.21 0.21 0.93 0.14 17.93 2.21 

รวมรายได้ 586.40 100.00 678.18 100.00 811.49 100.00 

หมายเหต ุ  /1 บริษัทได้หยดุการจําหนา่ยหมกึและผลติภณัฑ์ที;เกี;ยวข้องดงักลา่ว ตั jงแตเ่ดือนมิถนุายน 2562  
   /2  เมื;อเดือนมกราคม ปี 2563 บริษัทเริ;มดําเนินธรุกิจเทรดดิ jงผลติภณัฑ์ฟิล์มยืดพนัพาเลท 
   /3  รายได้อื;น อาทิ กําไรจากอตัราแลกเปลี;ยน ดอกเบี jยรับ รายได้จากการขายเศษฟิล์ม เป็นต้น 

 

1.2.2 ข้อมูลเกีJยวกับผลติภณัฑ์และบริการ   

(1) ลักษณะของผลติภณัฑ์และบริการและการพฒันานวัตกรรม 

แบง่ได้เป็น 2 กลุม่ ดงันี j 

 

1. ผลติภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป  

บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูป สําหรับผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

อาหารและเครื;องดื;ม ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรส และเครื;องสําอางและผลิตภณัฑ์เสริมความงาม เป็นต้น ตามคําสั;งซื jอของ

ลกูค้า โดยบริษัทให้บริการครบวงจร ครอบคลุมตั jงแต่การให้คําปรึกษาเกี;ยวกับบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้

เหมาะกบัผลติภณัฑ์ การเลือกรูปทรงของบรรจภุณัฑ์ และการออกแบบฉลาก เพื;อให้ฉลากฟิล์มมีการหดตวัแนบสนิทบรรจุ

ภณัฑ์และมีความสวยงาม ตลอดจนการให้บริการให้คําปรึกษาเกี;ยวกบัเทคนิคการหดตวัของฉลากฟิล์ม (“ชริ jง”) เพื;อให้

กราฟฟิกเข้ากบัรูปร่างของบรรจภุณัฑ์ รวมถึงให้คําปรึกษาเกี;ยวกบัเทคนิคพิเศษต่างๆ เช่น ฉลากฟิล์มที;สามารถเปลี;ยนสี

ได้เมื;อมีการเปลี;ยนแปลงของอณุหภูมิ เป็นต้น และก่อนเริ;มกระบวนการผลิต บริษัทจะจดัให้มีทีม Graphic Design ใน

การจดัการภาพ ตกแต่ง ปรับภาพ ก่อนการพิมพ์จริง เพื;อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที;มีลกัษณะตรงตามความต้องการของลกูค้า 

ภายใต้ระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 

“ฉลากฟิล์มหดรัดรูป (Shrink Film หรือ Sleeve Label)” คือ ฉลากที;มีคุณสมบัติในการหดรัดได้กับบรรจุ

ภณัฑ์ในทกุรูปร่าง และทกุวสัด ุอาทิ โลหะ แก้ว พลาสติก ดงันั jน สามารถพิมพ์ลวดลาย รูปภาพ ข้อความ และสามารถนํา

สีสันต่างๆ มาตกแต่งบนฉลากได้ตามความต้องการ ซึ;งจะเป็นการช่วยเพิ;มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี j จาก

คณุสมบตัิพิเศษของ ฉลากฟิล์มหดรัดรูป เมื;อฉลากสมัผสักบันํ jา ฉลากจะยงัคงรูปลกัษณ์สวยงามอยู่เหมือนเดิม ดงันั jน 
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ฉลากฟิล์มหดรัดรูปจึงเป็นที;นิยมในสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื;องดื;ม เครื;องสําอาง และ

ผลติภณัฑ์ที;ใช้ในครัวเรือน เป็นต้น   

ปัจจบุนัฉลากฟิล์มหดรัดรูปที;นํามาใช้ในการหุ้มบรรจภุณัฑ์ สามารถแบง่ตามประเภทวตัถดุบิออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ 1) พีวีซี (PVC) หรือ Poly Vinyl Chloride ฟิล์มหดที;มีความโดดเด่นเรื;องความใส ง่ายต่อการขึ jนรูป ในตลาดฉลาก

ฟิล์มหดรัดรูปถือเป็นฟิล์มหดที;นิยมใช้กนัมากที;สดุ และ 2) พีอีที (PET) หรือ Polyester เป็นฟิล์มใส ที;มีความโดดเด่นใน

เรื;องอตัราการหดที;มากกวา่ฟิล์มพีวีซี (PVC) รวมถงึเป็นมิตรตอ่สิ;งแวดล้อมมากกวา่ฟิล์มพีวีซี (PVC) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

 

 ประโยชน์ของฉลากฟิล์มหดรัดรูป อาท ิ 
 

 360 Label: เพราะ Shrink Sleeve Label เป็นฉลากที;สามารถหดรัดรูปเข้าได้กบับรรจภุณัฑ์ในทกุรูปร่าง   

ดงันั jนสามารถพิมพ์ลวดลาย รูปภาพ รวมถงึข้อความตา่ง ๆ ลงบนฉลากได้อยา่งเตม็พื jนที; 

 

 

Contours to Special Shapes: ด้วยคณุสมบตัขิอง Shrink film ที;สามารถหดรัดกบัทกุวสัดไุมว่า่จะเป็น   

โลหะ แก้ว พลาสตกิ ทําให้ขวดที;มีรูปร่างพิเศษ สามารถหดรัดได้ 

 

 

 

Temper - Evident (Capseal Safety): ปอ้งกนัการเปิดบรรจภุณัฑ์ และรักษาผลติภณัฑ์ก่อนถงึมือผู้บริโภค 
 

 

 

 

Increase Recyclability: Shrink film ชว่ยลดภาวะโลกร้อน โดยสามารถแยกขยะเพื;อนําขวดมา Recycle ได้ 
 

 Moisture Resistant: ด้วยคณุสมบตัขิอง Shrink film เมื;อสมัผสักบันํ jา ก็ไมทํ่าให้ฉลากฉีกขาด ยงัคงรูปลกัษณ์ให้

สวยงามอยูเ่หมือนเดมิ 

 
 

Reduce Bottle Stock: Shrink film ชว่ยลดจํานวนการเก็บของขวด ให้ลดน้อยลง อีกทั jงยงัประหยดัพื jนที;ได้ 
 

 Abrasion Resistant: ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สีด้านในของฉลาก ชว่ยปอ้งกนัรอยขดูขีดรักษารูปภาพ ข้อความ

และสีสนั ให้คงอยู ่
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ผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปของบริษัทที;ผลิตและจําหน่าย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระบบการ

พิมพ์ ได้ดงันี j 

1) ระบบการพมิพ์กราเวียร์ 

ระบบการพิมพ์กราเวียร์เป็นระบบการพิมพ์ที;มีคณุภาพความละเอียดสงูทั jงตวัหนงัสือ ภาพลายเส้น ภาพลายสกรีน และ

ภาพลายธรรมชาติ และมีความรวดเร็วและประหยดัเวลาในการพิมพ์ เหมาะสําหรับงานพิมพ์ที;มีปริมาณมากซึ;งจะทําให้

ต้นทนุต่อหน่วยตํ;า กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปจากระบบการพิมพ์กราเวียร์ จะเริ;มจากการจดัเตรียม

แมพ่ิมพ์ตามรูปแบบที;ลกูค้าต้องการ และนําแมพ่ิมพ์ที;ได้พร้อมวตัถดุิบที;ใช้ในการพิมพ์เข้าสูเ่ครื;องพิมพ์ระบบกราเวียร์ โดย

หลงัจากที;ได้แผ่นฟิล์มที;ผ่านกระบวนการพิมพ์แล้ว จะเข้าสูก่ระบวนการหลงัพิมพ์ ซึ;งประกอบด้วย การนําแผ่นฟิล์มมาทา

กาวแล้วม้วนเป็นท่อ และผ่านกระบวนการกรอ เพื;อตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์ก่อนนําบรรจลุงกลอ่ง ในบางกรณีที;

ลกูค้าต้องการฟิล์มหดรัดรูปแบบชิ jน บริษัทจะตดัตามขนาดที;ลกูค้าต้องการก่อนบรรจลุงกลอ่ง ซึ;งลกูค้าที;สั;งซื jอผลิตภณัฑ์

ฉลากฟิล์มด้วยระบบการพิมพ์กราเวียร์ ได้แก่ ลูกค้าชั jนนําในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื;องดื;ม ธุรกิจเครื;องสําอางและ

ผลติภณัฑ์เสริมความงาม เป็นต้น  

 รูปแบบ 

ฉลากฟิล์ม 
รูปภาพ ขนาด  ตวัอย่างลูกค้า 

1 ม้วน (Roll Form) 

 

500 – 1,000  

เมตร/ม้วน 

1.Oishi 

2.DutchMill 

3.Neo Factory 

2 ชิ jน (Cut Form) 

 

 

 

 

  

30– 280 มิลลเิมตร 1.Tofusan 

2.Yan Wal Yun 

3.Lion 

   

ตารางแสดงคณุสมบตัเิบื jองต้นของผลติภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปด้วยระบบการพิมพ์กราเวียร์ 

วตัถดุบิ PVC, PET Film  

จํานวนส ี สงูสดุที; 10 ส ี 

ความหนาของฉลากฟิล์ม 35-40 ไมครอน 

ปริมาณการสั;งขั jนตํ;า (MOQ) 50,000 – 100,000 ชิ jน (ขึ jนอยูก่บัขนาด) 

ขนาด (ความกว้างสงูสดุ * ความยาวสงูสดุ) 280 มิลลเิมตร * 650 มิลลเิมตร 
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ภาพแสดงระบบพิมพ์กราเวียร์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ที;ผลติจากระบบการพิมพ์กราเวียร์ 

 

 

2) ระบบการพมิพ์ดจิติอล 

ระบบการพิมพ์ดจิิตอล เป็นระบบการพิมพ์ที;ไมต้่องใช้แมพ่ิมพ์ แตจ่ะใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยระบบเลเซอร์ ทําให้

สามารถพิมพ์งานลายเส้นหรือภาพพิมพ์ที;มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ผลติภณัฑ์ที;ได้มีคณุภาพและความละเอียดสงู และเนื;องจาก

ไมต้่องใช้แมพ่ิมพ์ในการผลติ จงึสามารถรองรับงานพิมพ์ที;มีปริมาณน้อย และสามารถเปลี;ยนแปลงรูปแบบเพื;อตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว กระบวนการผลติผลติภณัฑ์จากระบบการพิมพ์ดจิิตอล จะเริ;มจากนําม้วนฟิล์มไป

เคลือบสาร primer (สารประเภทกาวชนิดหนึ;ง) เพื;อให้สทีี;พิมพ์ลงบนแผน่ฟิล์มตดิทน แล้วจงึนําเข้าสูเ่ครื;องพิมพ์ระบบ

ดจิิตอล และนําเข้าสูข่ั jนตอนงานหลงัพิมพ์เชน่เดียวกบักระบวนการผลติระบบกราเวียร์ ซึ;งลกูค้าที;สั;งซื jอผลติภณัฑ์ฉลาก

ฟิล์มด้วยระบบการดจิิตอล ได้แก่ ลกูค้าชั jนนําในกลุม่ธรุกิจอาหารและเครื;องดื;ม ธรุกิจเครื;องสาํอางและผลติภณัฑ์เสริม

ความงาม เป็นต้น ทั jงนี j ลกูค้าสามารถเลอืกรูปแบบฉลากฟิล์ม ได้หลากหลายรูปแบบขึ jนอยูก่บัความต้องการของลกูค้า 

ได้แก่ รูปแบบม้วน (Roll Form) และรูปแบบชิ jน (Cut Form)  
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 รูปแบบ 

ฉลากฟิล์ม 
รูปภาพ ขนาด  ตวัอย่างลูกค้า 

1 ม้วน (Roll Form) 

 

 

 

 

 500 – 1,000 

(เมตร/ม้วน) 

1.ฉตัรชยัแพทย์แผน

โบราณ (หมอเสง็) 

2.Nirvana 

3.CPF 

2 ชิ jน (Cut Form) 

 

 

 

 

 30– 155 

มิลลเิมตร 

 

 

 

1.โอสถสภา 

2.Watson 

3.นํ jาตาลมิตรผล 

  ตารางแสดงคณุสมบตัเิบื jองต้นของผลติภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปด้วยระบบการพิมพ์ดจิิตอล  

วตัถดุบิ PVC, PET Film 

จํานวนส ี สงูสดุที; 7 ส ี(16 เลเยอร์) 

ความหนาของฉลากฟิล์ม 35-40 ไมครอน 

ปริมาณการสั;งขั jนตํ;า (MOQ) ไมกํ่าหนดปริมาณการสั;งขั jนตํ;า 

ขนาด (ความกว้างสงูสดุ * ความยาวสงูสดุ) 155 มิลลเิมตร * 975 มิลลเิมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงระบบพิมพ์ดจิิตอล 
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ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ที;ผลติจากระบบการดจิิตอล 

 

2. ผลติภณัฑ์อืJน ๆ 

จากประสบการณ์และความชํานาญของผู้บริหารในธรุกิจการผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูปมากกวา่ 12 ปี ทําให้บริษัทมี

ความเข้าใจในลกัษณะการประกอบธรุกิจ และเลง็เหน็โอกาสทางธรุกิจเกี;ยวกบัผลติภณัฑ์อื;น โดยสามารถแบง่ผลติภณัฑ์

อื;น ๆ ได้ดงันี j 

1) แม่พมิพ์ (Printing Cylinder) 

ในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์จากระบบการพิมพ์กราเวียร์นั jน แมพ่ิมพ์ (Printing Cylinder) ถือเป็นหวัใจสําคญัใน

การสร้างสรรค์รูปแบบ ลวดลายตา่งๆ บนผลติภณัฑ์ และจากประสบการณ์ในการผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูปมากกวา่ 

12  ปี และความชํานาญของผู้บริหาร ทําให้บริษัทมีความเข้าใจถึงคณุลกัษณะ และรูปแบบของแม่พิมพ์ที;มีความ

เหมาะสมกบับรรจภุณัฑ์สนิค้าแตล่ะรูปแบบ ดงันั jน ในปี 2559 บริษัทจงึได้ขยายการให้บริการ โดยรับออกแบบและ

ผลิตแม่พิมพ์ (Printing Cylinder) เพื;อให้สามารถผลิตฉลากฟิล์มได้ในรูปแบบที;สอดคล้องกบัความต้องการของ

ลกูค้า โดยแม่พิมพ์ที;บริษัทผลิตขึ jน จะต้องถูกตรวจสอบคุณภาพ ทั jงในด้านความถูกต้องของแบบพิมพ์และค่า

ความแข็ง ความหนา ความหยาบของแมพ่ิมพ์ (Printing Cylinder) ก่อนที;จะนําไปใช้ในระบบการพิมพ์กราเวียร์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพตวัอย่างแม่พมิพ์ 

2) ฟิล์มยดื (Stretch Film)   

เมื;อต้นปี 2563 บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเกี;ยวกบัผลิตภณัฑ์ฟิล์มยืด (Stretch Film) ที;ปัจจบุนัได้มีบทบาท

ในขั jนตอนการขนสง่และโลจิสติกส์ เพื;อเพิ;มความสะดวกในการขนสง่และปอ้งกนัการตกหลน่ของสนิค้า โดยบริษัท

จะใช้ฟิล์มยืดในการพันพาเลทและห่อรัดสินค้าบนพาเลทเพื;อลําเลียงขนส่งให้กับลูกค้า นอกจากนี j ฟิล์มยืด

ดงักลา่ว ลกูค้าของบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้ในการพนัพาเลทและหอ่รัดสนิค้าบนพาเลทก่อนขนสง่ไปยงัผู้บริโภค

ในขั jนตอ่ไป ดงันั jน บริษัทจงึได้มีการนําเข้าผลิตภณัฑ์ฟิล์มยืด เพื;อใช้ในการขนสง่ของบริษัท รวมถึงจําหน่ายให้แก่

ลกูค้าของบริษัท 
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โดยผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดที;บริษัทจําหน่าย เป็นฟิล์มยืดคุณภาพสูงที;ขึ jนรูปแบบ 55 ชั jน (55-layers Nano Stretch 

Film) จึงทําให้ฟิล์มมีความเหนียวและยืดหยุ่นตวัได้สงู รวมถึงสามารถต้านทานแรงฉีกขาดและการเจาะทะลไุด้

เป็นอย่างดี เหมาะกบัการนํามารวมหน่วยสินค้า การจดัเรียงสินค้าบนพาเลทปกป้องสินค้าจากรอยขีดข่วนต่างๆ 

และรักษาความปลอดภยัในการขนส่งสินค้า โดยฟิล์มยืดที;บริษัทจําหน่าย มีความหนา 20 ไมครอน ความกว้าง 

500 มิลลเิมตร ความยาว 1,800 เมตร 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

ภาพตวัอยา่งผลติภณัฑ์ฟิล์มยืด 

 

 

คลังสนิค้าและการจดัส่งสนิค้า  

เนื;องจากผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าประเภทฉลากฟิล์มหดรัดรูป ซึ;งฉลากฟิล์มอาจมีการหดตวัลงจากเดิม หากมีการ

จดัเก็บในอณุหภมูิที;ไมเ่หมาะสม ดงันั jน บริษัทจงึให้ความสําคญักบัการบริหารสนิค้าคงคลงั เพื;อหลีกเลี;ยงการเสื;อมสภาพ

ของฉลากฟิล์มหดรัดรูป รวมถึงวตัถดุิบประเภทอื;นๆ โดยปัจจบุนัคลงัสินค้าของบริษัทแบง่ออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนฟิล์ม 

โซนหมึกและสารเคมี โซนแพคเกจจิ jง โซนแม่พิมพ์ และโซนสินค้าสําเร็จรูป ซึ;งการจดัเก็บวตัถดุิบประเภทฟิล์มและสินค้า

สาํเร็จรูป จะจดัเก็บโดยควบคมุอณุหภมูิในชว่ง 22 -28 องศาเซลเซียส และในการบริหารสนิค้าคงคลงั บริษัทใช้ระบบ SAP 

B1 ที;เป็นระบบ ERP ที;สามารถควบคมุปริมาณสินค้าคงคลงั และอายุสินค้าคงคลงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี j 

บริษัทยงักําหนดให้มีการตรวจนบัสตอ็กสนิค้า ทกุๆ สิ jนเดือนอีกด้วย  

ผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที;จดัพิมพ์แล้วเสร็จ จะถกูจดัส่งให้แก่ลกูค้าด้วยรถขนส่งที;ควบคมุอณุหภมูิในช่วง 22 -28 

องศาเซลเซียส เนื;องจากต้องเก็บรักษาที;อณุหภมูิที;เหมาะสมเพื;อไมใ่ห้ฉลากฟิล์มเกิดการหดตวั ทั jงนี j เพื;อลดความเสียหาย

ของสินค้าที;จะเกิดขึ jนในขณะขนส่ง อีกทั jงยังป้องกันการปนเปื jอนจากมลภาวะภายนอกอีกด้วย (Delivery with 

Temperature Controlled Truck) โดยปัจจบุนับริษัทมีรถขนสง่ทั jงสิ jน 13 คนั ซึ;งบริษัทจดัให้มีการตรวจเช็คคณุภาพรถเป็น

ประจํา เพื;อให้เชื;อมั;นได้วา่การควบคมุอณุหภมูิของรถมีประสทิธิภาพ รวมถงึมีการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกกรณีที;

มีปริมาณรถขนสง่ไมเ่พียงพอ  
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ภาพตวัอยา่งคลงัสนิค้าและรถขนสง่ 

 

 

นโยบายการวจิยัและพฒันาในด้านต่างๆ  

 

บริษัทฯ ได้พยายามนําเสนอผลติภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ๆ  ที;ตอบโจทย์การรักษ์โลก โดยได้มีการดําเนินการเพื;อ

นําเสนอการใช้ฟิล์ม r-PET (recycled polyethylene terephthalate) คือฟิล์ม PET ที;มีสว่นผสมของ post-consumer 

recycle (PCR) 30% ซึ;งเป็นการนําพลาสตกิที;ใช้งานแล้วมาผา่นกระบวนเพื;อนํากลบัมาใช้ใหมใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

สอดคล้องกบัหลกัการ Circular Economy หรือการหมนุเวียน ผลติ-ใช้-วนกลบั ( Make-Use-Return) ที;ปรับเปลี;ยน

กระบวนการตา่งๆ เพื;อเพิ;มประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทําให้เกิดของเสยีน้อยที;สดุ และเพิ;ม

ประสทิธิภาพของการจดัการของเสยีให้ถกูนํากลบัไปเป็นทรัพยากรที;หมนุเวียนอยูใ่นระบบ ด้วยกระบวนการที;เหมาะสม 

โดยบริษัทฯ ยงัคงมุง่เฟน้หา และพฒันากระบวนตา่งๆ เพื;อให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาที;ยั;งยืนทั jงของบริษัทฯ และในระดบั

สากล 

 

 นอกจากนี j ทางบริษัทฯ ยงัพฒันาการระบบและเทคนิคพิมพ์ เพื;อสง่เสริมการทําการตลาดของลกูค้าด้วยลกูเลน่

ที;หลากหลายกวา่เดมิ อาทิ การพิมพ์ฉลากแบบ Running Number หรือ Serial Number  โดยจะมีรหสัที;อยูด้่านในของ

ฉลาก ตวัเลขจะมีการรันลาํดบัตวัเลขไว้โดยที;ตวัเลขไมซ่ํ jากนั และเทคนิคอื;นๆ อีกทั jงเพื;อเป็นการสง่เสริมภาพลกัษณ์ของ

สนิค้าไทยให้ก้าวไกลทดัเทียมผลติภณัฑ์ระดบัสากล 
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(2) การตลาดและการแข่งขัน 

 

ก. การทาํการตลาด 

 
นโยบายการตลาดในปีทีJผ่านมา  

   ในปี 2564 ที;ผา่นมา เป็นปีที;ประเทศไทยยงัคงเผชิญอยูก่บัสถานการณ์การระบาดของโควิด àä ตลอด

ปี และการระบาดระลอกใหม่ของเชื jอกลายพนัธุ์โอไมครอน ทําให้การกระเตื jองและการฟืjนตวัทางเศรษฐกิจไทย

ไม่เป็นไปอย่างที;คาดการณ์ไว้เดิม เมื;อกลบัมามองที;บริษัทฯ ซึ;งมีการทําธุรกิจการค้าระหว่างหน่วยงานธุรกิจกบั

หน่วยธุรกิจ (Business to Business) อาศยัการพบปะพดูคยุ การประชมุงาน รวมถึงการตรวจสอบงานกบัลกูค้า

อยา่งสมํ;าเสมอ   การแพร่ระบาดของโควิด àä จงึสร้างความลําบากในการทํางานสว่นนี jไมน้่อย   อยา่งไรก็ดี สว่น

ที;ได้รับผลกระทบอีกส่วนคือ แผนการตลาดในส่วนของการออกงานแสดงสินค้า เพื;อขยายฐานลกูค้า สู่ลกูค้า

ใหม่ๆ ตามแผนเดิมบริษัทฯ จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั jงหมด 4 งาน ทั jงนี jทั jง 4 งานถกูเลื;อนจากการจดัแสดงใน

ปี 2564 เป็นปี 2565 ทั jงหมด ดงันั jนการตลาดในปี 2564 ที;ผ่านมา  บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัไปกบัการพฒันา

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าปัจจบุนัเป็นหลกั และขยายฐานลกูค้าใหมผ่า่นกลยทุธ์ดงันี j  

 

• กลยทุธ์ด้านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ทําการพฒันาสื;อออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ (1) การใช้สื;อออนไลน์

ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทรวมถงึสื;อโซเชียลมีเดียในการประชาสมัพนัธ์ตา่ง เชน่ Facebook และ Inter (2) 

การใช้สื;อออฟไลน์ผา่นทางนิตยสารและสื;อสิ;งพิมพ์ เชน่ นิตยสาร Food Focus Thailand หรือหนงัสอืพิมพ์

ตา่ง ๆ เป็นต้น และ เพื;อให้ลกูค้าเข้าถงึได้สะดวกมากขึ jน  

(1) การใช้สื;อออนไลน์  

 

  

Facebook                 Website 

(2) การใช้สื;อออฟไลน์  

 

 

Magazine - FOOD Focus Thailand 

 

• กลยทุธ์ด้านการให้บริการ และความสมัพนัธ์ โดยการยกระดบัการดแูลลกูค้า ผา่นชอ่งทางตา่งๆ 

• กลยทุธ์ด้านคณุภาพผลติภณัฑ์ โดยปี 2564 จะเป็นปีที;มีการ Up-Skill และ Re-Skill พนกังานทกุแผนก เพื;อ

เพิ;มศกัยภาพในการผลติสนิค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้า 

• กลยทุธ์ด้านนวตักรรมและสิ;งแวดล้อม เพื;อการพฒันาที;ยั;งยืน โดยมุง่เน้นนวตักรรมในเรื;องฟิล์มพลาสตกิ

เพื;อสิ;งแวดล้อม ร่วมถงึขบวนการพิมพ์เพื;อทําให้เกิดการนําของเสยีหรือวสัดทีุ;ใช้แล้วมาผา่นกระบวนการ

แปรรูป เพื;อให้ของเสยีกลบัมามีคณุภาพเทียบเทา่หรือใกล้เคียงของเดมิ หรือให้ได้วตัถดุบิใหม ่ หรือ

ผลติภณัฑ์ใหม ่
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อธิบายเชงิเปรียบเทยีบกับคู่แข่งในภาพรวม 

 

อุตสาหกรรมฉลากฟิล์มหดรัดรูปถือเป็นอุตสาหกรรมที;มีการแข่งขันไม่รุนแรงนัก เนื;องจากเป็น

อตุสาหกรรมที;ต้องใช้เทคโนโลยีและความเชี;ยวชาญในการผลิตที;ค่อนข้างมาก ประกอบกบัลกูค้าสว่นใหญ่ของ

บริษัทเป็นลกูค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ;งให้ความสําคญักบัคณุภาพและการให้บริการของผู้ผลิตจงึไม่นิยม

ที;จะเปลี;ยนผู้ผลิตบ่อย เพราะอาจทําให้คณุภาพและรูปลกัษณ์ฉลากของผลิตภณัฑ์ อาทิ เช่น สี ฟิล์ม เป็นต้น 

เกิดความแตกต่างจากเดิมและทําให้เกิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ได้ ทําให้โอกาสที;จะมีคู่แข่งราย

ใหม่เกิดขึ jนอยู่ในระดับตํ;า เนื;องจากผู้ ที;จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี j จะต้องมีความเชี;ยวชาญและเข้าใจใน

ผลิตภัณฑ์ในระดับสูง มีฐานลูกค้าเพื;อให้เกิดการผลิตในสัดส่วนมากเพื;อก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 

(Economy of scale) รวมถึงต้องมีแหล่งเงินทุนที;ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื;องเพื;อนําเสนอความ

แตกต่างในสินค้าและบริการได้ ในปัจจบุนั อตุสาหกรรมฉลากฟิล์มหดรัดรูปมีผู้ประกอบการทั jงขนาดเล็ก กลาง

และขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมแตล่ะรายมีความโดดเดน่ในการให้บริการแก่ลกูค้าที;แตกตา่ง

กนั อาทิ การเป็นผู้ผลติฟิล์มเอง การมีระบบการพิมพ์ครบทกุรูปแบบ การผลติแมพ่ิมพ์ เป็นต้น  

การเข้าร่วมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี â¢¨° ทําให้บริษัท ชริ jงเฟล็กซ์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทแรกในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที;มีความเชี;ยวชาญด้านฉลากฟิล์มหดรัดรูป

โดยเฉพาะ ตอกยํ jาความเป็นผู้ นําการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์ม

หดรัดรูปด้วยระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์ และระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล โดยปัจจุบนัมีเครื;องพิมพ์กราเวียร์ 

จํานวน 5 เครื;อง และเครื;องพิมพ์ดิจิตอลจํานวน 2 เครื;อง พร้อมกนันี jยงัมีการผลิตแม่พิมพ์เพื;อรองรับลกูค้าที;มี

คําสั;งซื jอด้วยการพิมพ์แบบกราเวียร์อีกด้วย อีกทั jงบริษัทฯ ยงัมีการขายฟิล์มยืด เพื;อการบริการแบบครบวงจรอีก

ด้วย พร้อมกันนี j บริษัทฯได้พัฒนาบุคคลกรฝ่ายต่างๆ รวมถึงฝ่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (new product 

development) ชว่ยลกูค้าในการตอบโจทย์การสร้างภาพลกัษณ์แก่แบรนด์ไปยงักลุม่ผู้บริโภคเปา้หมาย ผา่นการ

นําเสนอสินค้าและบริการในการผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปอย่างครบวงจร ตั jงแต่การให้คําปรึกษาเกี;ยวกบับรรจุ

ภณัฑ์ การเลือกรูปทรงบรรจภุณัฑ์ และการออกแบบฉลากให้กบัผลิตภณัฑ์ รวมถึงการให้คําปรึกษาด้านเทคนิค

การหดตัวของฉลากฟิล์ม (ชริ jง) ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอาหารและเครื;องดื;ม เครื;องสําอาง 

ผลติภณัฑ์ความงาม และของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น  

               อีกทั jง บริษัทฯ ได้ร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจให้แก่พนัธมิตรทางธรุกิจ คูค้่า และผู้ประกอบการในกลุม่

อตุสาหกรรมตา่งๆ ถงึความสาํคญัของสิ;งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในการตอบโจทย์เทรนรักษ์โลก และ

พร้อมสร้างภาพลกัษณ์ที;ดีให้แก่ตราสนิค้าของลกูค้า รองรับเทรนด์ของผู้บริโภคที;มองหาสนิค้าที;ไมทํ่าลาย

สิ;งแวดล้อม ชว่ยเพิ;มขีดความสามารถการแขง่ขนัและสร้างมลูคา่เพิ;มให้แก่ผลติภณัฑ์ที;สง่ไปจําหนา่ยยงั

ตา่งประเทศได้มากขึ jน  ตั jงแตเ่รื;องฟิล์ม การพิมพ์ รวมถงึคาร์บอนฟตุพริ jนท์องค์กรสะท้อนการเป็นหว่งโซอ่ปุทาน

ให้แก่ลกุค้าอีกด้วย ทั jงนี jเพื;อการเป็นพนัธมิตรและธรุกิจที;พร้อมเตบิโตอยา่งมั;นคงและยั;งยืน 

 

ลักษณะลูกค้า ความสัมพนัธ์ 

ด้วยประสบการณ์ในการผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูปมากกวา่ 14 ปี ทําให้บริษัทฯ สามารถสร้างงานที;ตอบ

โจทย์กลุม่ลกูค้าที;หลากหลาย ไมว่า่จะเป็นกลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมเครื;องดื;ม กลุม่อาหาร กลุม่เครื;องสาํอาง 

กลุม่ผลติภณัฑ์ในครัวเรือน กลุม่เวชภณัฑ์ และอื;นๆ ที;มีความต้องการในฉลากที;ตา่งกนั จงึจําเป็นต้องอาศยั

เทคนิคและความชํานาญในการพิมพ์สงู ซึ;งการจดัสรรกลุม่ลกูค้าที;หลากหลายนี;เอง เป็นอีกหนึ;งความโดดเดน่

ของบริษัทฯ ที;แตกตา่งจากบริษัทฉลากฟิล์มหดรัดรูปอื;นๆ   
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แผนภมูิวงกลมแสดงสดัสว่นกลุม่ลกูค้าของบริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ปี 2564 

 

 

นอกเหนือไปจากการที;บริษัทฯ สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้เป็นอยา่งดีทั jงในด้าน

ของคณุภาพสนิค้า ระยะเวลาในการกระบวนตา่งๆ ในปี 2564 บริษัทฯ มุง่เน้นถงึการพฒันาที;ยั;งยืน โดยให้

ความสาํคญักบัการพฒันาความสมัพนัธ์กบัคูค้่า ให้กลายเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจ (Strategic Partner) ที;พร้อม

เตบิโตไปด้วยกนั ทําให้บริษัทฯ ได้รับความไว้ใจในการรองรับคําสั;งผลติจากบริษัทชั jนนําตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื;อง 

โดยบริษัทฯ ยงัคงให้ความสาํคญัในเรื;องความเสี;ยงจากการกระจกุตวัของลกูค้ารายใหญ่ โดยไมมี่ลกูค้ารายใดมี

สดัสว่นยอดขายถงึร้อยละ 30 ของรายได้จากการขายรวม  จากยอดขายของลกูค้า 5 ลาํดบัแรกมีสดัสว่น

ยอดขายคดิเป็นร้อยละ 39.7 ของรายได้จากการขายรวม 793.56 ล้านบาท  

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ด้วยระบบการพิมพ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปทั jงการพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์กราเวียร์ และระบบการพิมพ์

ดจิิตอล กลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัทฯ ยงัคงเน้นไปที;กลุม่สนิค้าระดบักลาง ไปถงึกลุม่สนิค้าระดบัพรีเมียม ซึ;ง

เป็นกลุม่ลกูค้าที;พิจารณาการเลอืกซื jอสนิค้าจากคณุภาพ และการบริการเป็นสาํคญั อยา่งไรก็ดี  

บริษัทมีกลยทุธ์การแขง่ขนัในการรักษาฐานลกูค้าเดมิ รวมถงึสร้างฐานลกูค้าใหม ่โดยเปา้หมายที;วางไว้

สาํหรับปี 2564 คือการยกระดบัมาตรฐานของบริษัทฯ ในด้านตา่งๆ อาทิเชน่ มาตรฐานสขุลกัษณะที;ดีในการผลติ

อาหาร หรือ จี เอช พี (GHP, Good Hygiene Practice) เพื;อพร้อมตอบโจทย์ และดงึดดูกลุม่ลกูค้าแบรนด์ข้าม

ชาต ิ(Multinational Brand) หรือกลุม่ลกูค้าสง่ออกได้มากขึ jน   

 

การจดัจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

ทางบริษัทฯ ทําธรุกิจแบบการค้าระหวา่งผู้ ค้ากบัหนว่ยธรุกิจเชน่กนั หรือ Business to Business (B2B) 

โดยจะมีพนกังานขาย ที;ผา่นการอบรมจากบริษัทฯ รับหน้าที;เป็นผู้ให้คําแนะนํา และรับคําสั;งซื jอจากลกูค้า  

 

 

 

 

 

เครื&องดื&ม 
59%

อาหาร 
26%

 
เครื&องสําอาง  8%

ผลติภณัฑ์ในครัวเรือน  4%

เวชภณัฑ์ 
1%

อื&นๆ 
2%
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สัดส่วนการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 

บริษัทมีสดัสว่นรายได้แยกตามเขตภมูิศาสตร์ สาํหรับปี 2562 – 2564 คดิเป็นร้อยละดงันี j  

 หมายเหต ุในปี â¢¨â  บริษัทมีรายได้ต่างประเทศจากการขายหมึกให้แก่บริษัทที;เกี;ยวข้องกนั โดยเพื;อเป็นการ

ปอ้งกนัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจงึหยดุดําเนินการขายหมกึให้แก่บริษัทที;เกี;ยวข้องกนัแล้ว

ตั jงแตเ่ดือนมิถนุายน â¢¨â เป็นต้นมา  

 

 

 

 

 
 

 

 

ลูกค้าสาํคัญของทางบริษัทฯ 

ด้วยพนัธกิจหลกัในการสง่มอบคณุคา่ในสายตาของลกูค้า (Customer value) ไมว่า่จะเป็นในเรื;อง

คณุภาพ ราคา การบริการ และความสมัพนัธ์เชิงพนัธมิตร ที;ทางบริษัทฯ มอบให้ลกูค้านั jน สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับ

ความไว้ใจ และเชื;อใจในการผลติฉลากให้กบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื;อง อาทิเชน่ บริษัท โออิชิ เทรดดิ jง จํากดั, 

บริษัท  โตโย ไซกนั (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน), บริษัท สยาม ไวเนอรี; จํากดั, บริษัท 

เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จํากดั, บริษัท คอสมอส บริวเวอรี; (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท เอฟแอนด์เอน็ แดรี;ส์ 

(ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท ฟูด้สตาร์ จํากดั, บริษัท เอเซียตคิ อตุสาหกรรมเกษตร จํากดั, บริษัท ไทย อก

ริ ฟูด้ส์ จํากดั (มหาชน), และอื;นๆ โดยจากแผนภมูิด้านลา่งนี j จะเหน็ได้วา่บริษัทฯ ไมมี่การพึ;งพาลกูค้ารายใดราย

หนึ;งเกิน °†% ของรายได้รวม ในปี 2564 และ 5 ปีย้อนหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิวงกลมแสดงสดัสว่นลกูค้าบริษัทตา่งๆ ของบริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ปี 2564 

แหลง่รายได้ 2562 2563 2564 

- ในประเทศ 99.05 99.98 99.95 

- ตา่งประเทศ  0.95 0.02 0.05 

รวม 100.00 100.00 100.00 

13% 

10% 

4% 

3% 

3% 

52% 
For example: 

Other
s 8% 

4% 

3% 
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  ข. สภาพการแข่งขัน 

 

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีทีJผ่านมา 

จากสถานการณ์โควิด àä ในปี 2564 อตุสาหกรรมอาหารและเครื;องดื;มได้รับผลกระทบจากนโยบาย

การลอ็กดาวน์ อนัเป็นเหตใุห้ผู้บริโภคไมส่ามารถออกไปจบัจา่ยใช้สอยได้ รวมไปถงึการรับประทานอาหารที;

ร้านอาหารเชน่กนั อยา่งไรก็ดี 2 กลุม่อตุสาหกรรมทั jงเครื;องดื;ม และอาหาร ถือได้วา่เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท

ฯ โดยผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมอาหารและเครื;องดื;มตา่งมีการปรับตวัเพื;อให้ธรุกิจสามารถอยูร่อดได้ บาง

รายการกลบัสร้างรายได้อยา่งนา่สนใจ โดยเฉพาะกลุม่ผลติภณัฑ์เครื;องดื;มและอาหารเพื;อสขุภาพ หรือบางราย

มุง่เน้นการสง่ออกสูป่ระเทศเพื;อนบ้าน ทั jงนี jฉลากฟิล์มหดรัดรูปยงัคงเป็นที;นิยมในอตุสาหกรรมดงักลา่วด้วย

ความพิเศษกวา่ฉลากประเภทอื;น ซึ;งถือวา่มีความนา่สนใจเป็นอยา่งมาก  

อยา่งไรก็ดี อีกหนึ;งเหตผุลที;ผลกัดนัการเตบิโตของฉลากฟิล์มหดรัดรูปคือเทรนรักษ์โลก ไมว่า่จะเป็น

การเลือกใช้ฟิล์ม PET แทน PVC หรือการใช้ rPET เพื;อรองรับการสง่ออกไปยงับางประเทศ โดยทางบริษัทฯ ใน

การก้าวเป็นผู้ นําในการผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูป นอกจากบริษัทฯ มีความพร้อมด้านวตัถดุบิ และความรู้ในการ

จดัพิมพ์ฉลากที;เป็นมิตรตอ่สิ;งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยงัพร้อมสนบัสนนุและให้ความรู้กบัลกูค้า เพื;อการสร้าง

ความตระหนกัรู้ถงึกฎระเบียบ และการเปลี;ยนแปลงที;จะเกิดขึ jนอีกด้วย ซึ;งนบัวา่เป็นจดุเดน่ในสภาพการแขง่ขนั  

อีกหนึ;งปัจจยัที;มองข้ามไมไ่ด้ คือสถานการณ์ราคานํ jามนัและปัจจยัการผลติปรับตวัสงูขึ jนมาตอ่เนื;อง

ตั jงแตปี่ 2564 ซึ;งได้สง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลติสนิค้าเป็นอยา่งมาก การเพิ;มขึ jนของราคาวตัถดุบิดงักลา่วมี

สว่นกดดนัอตุสาหกรรมการผลติไทยจากการฟืjนตวัจากโควิด-àä โดยบริษัทฯ ยงัคงสร้างความสมัพนัธ์ที;ดีกบั

ลกูค้าในการก้าวผา่นวิกฤตนี jไปด้วยกนั ผา่นการเจรจาราคาที;เป็นเหตเุป็นผล และพยายามอยา่งมากในการ

บริหารจดัการต้นทนุผา่นแนวทางตา่งๆ ซึ;งสะท้อนออกมาผา่นรายได้ที;เตบิโตขึ jนจากปี 2563 

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 

จากบทวิเคราะห์จากสถาบนัตา่งๆ เศรษฐกิจไทยในปี â¢¨¢ มีปัจจยัสาํคญัที;จะชว่ยกระตุ้นเศรษฐกิจ

มากจากการขยายตวัของการสง่ออก การขยายตวัของการอปุโภคบริโภค และอื;นๆ โดยบริษัทฯ มีกําลงัการผลติ

รองรับการขยายของคําสั;งซื jอในปี 2565 รวมถงึการสร้างโรงงานแหง่ที; 2 ที;จะแล้วเสร็จในปีเดียวกนั ในขณะที;

ยงัคงต้องเผชิญหน้ากบัความไมแ่นน่อนของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-àä ความผนัผวนของเศรษฐกิจ

และการเงินของโลกภาคอตุสาหกรรมยงัคงได้รับผลกระทบจากต้นทนุวตัถดุบิ โดยทางบริษัทฯ จะคงเดนิหน้า

บริหารจดัการต้นทนุเพื;อให้เกิดประโยชน์ และการประหยดัตอ่ขนาดสงูสดุ  

ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ยงัคงไมห่ยดุพฒันาทกัษะความรู้ในเรื;องนวตักรรมใหม่ๆ  ที;ตอบโจทย์เรื;อง

สิ;งแวดล้อม พร้อมเป็นสว่นหนึ;งในการผลกัดนัให้สนิค้าแบรนด์ไทยก้าวสูเ่วทีโลก ผา่นตั jงแตต้่นนําไปสูป่ลายนํ jาให้

ได้มาซึ;งฉลากสนิค้า ที;เป็นมิตรตอ่สิ;งแวดล้อม ภายใต้คา่มาตรฐานของคาร์บอนฟตุพริ jนท์ บริษัทฯ เตรียมพร้อมสู่

มาตรฐานสากลตามวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ นําในการผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูปในระดบัภมูิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้  

 

จาํนวนคู่แข่งขันโดยประมาณ 

ตารางแสดงรายได้ของตวัอยา่งผู้ประกอบการหลกัในอตุสาหกรรมตลาดฉลากฟิล์มหดรัดรูป (Shrink 

Label) โดยตวัอยา่งผู้ประกอบการลาํดบัที; à และ 3-4 ไมไ่ด้มีรายได้หลกัมาจากฉลากฟิล์มหดรัดรูปโดยในหลาย

บริษัทมีทั jงมีการผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูป และบรรจภุณัฑ์พลาสตกิชนิดออ่น (Flexible Packaging) นอกจากนี j 

ยงัมีบริษัทขนาดเลก็อีกประมาณ 40 กวา่บริษัท ที;สามารถผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูปได้ 
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ตารางแสดงรายได้ของตวัอย่างผู้ประกอบการหลักในอุตสาหกรรมตลาดฉลากฟิล์มหดรัดรูป (Shrink Label) 

            หนว่ย: ล้านบาท 
ชื&อบริษัท ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. บริษัท ฟจิู ซีล แพคเกจจิ Xง (ประเทศไทย) จํากดั1/            4,187.64 4,394.27 4,567.68 4,077.44 3,661.95 
2. บริษัท ชริ Sงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 387.75 429.36 585.19 677.25 793.56 

3. บริษัท สาลี& พริ Xนติ Xง จํากดั (มหาชน)  498.38 439.36 375.55 411.19 445.77 
4. บริษัท พงศ์ศลิป์พลาสตกิ จํากดั  421.88 464.76 476.89 462.59 N/A 
5. บริษัท ไทยศลิป์ลาเบลแพค  จํากดั   378.46 

 
410.04 

 
428.83 432.74 N/A 

6. บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพค็เกจจิ Xง จํากดั 285.64 
 

259.57 
 

325.58 292.62 N/A 

7. บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลโีพรดกัส์ 323.02 319.46 264.15 249.21 N/A 
8. บริษัท มิลเลี&ยน โพลซีีล อินดสัตรี X 231.54 193.34 270.42- 255.74 N/A 
9. บริษัท อีสเทิร์น พลาสแพค็ 167.82 154.54 144.23 116.61 N/A 
10. บริษัท บางกอกแพคเกจจิ Xงแอนด์คอมโพเน้นท์ จํากดั 43.67 49.52 40.83 55.43 N/A 
11. บริษัท โอ พี พี กาเวียร์ พริ Xนติ Xง 43.15 47.21 60.21 62.80 N/A 

ที&มา  บสิซเินสออนไลน์ 
หมายเหต ุ 1/ รอบระยะเวลาบญัชีเริ&มต้นวนัที& 1 เมษายน และสิ Xนสดุวนัที& 31 มีนาคม 
                 

 

ขนาดของบริษัทเมืJอเทยีบกับคู่แข่งขัน 

บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ผู้ นําด้านการผลติและให้บริการทางด้านฉลากฟิล์ม

หดรัดรูป (Shrink Sleeve Label) โดยระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์ และระบบดจิิตอลคณุภาพสงู โดยมียอดการ

สั;งซื jอเป็นลาํดบั 2 ในตลาดฉลากฟิล์มหดรัดรูป   

จากการที;ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ตั jงแตปี่ 2563 ทําให้บริษัทฯ เป็นบริษัท

แรกในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอที;มีความเชี;ยวชาญในการผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูปโดยเฉพาะ ซึ;งการก้าวสู่

มหาชนในครั jงนี j สร้างความนา่เชื;อถือให้กบับริษัทฯเป็นอยา่งมาก อีกทั jงยงัเป็นการเพิ;มศกัยภาพในการแขง่ขนัใน

ทกุด้าน  โดยในปี 2564   ทางบริษัทฯ ได้มีนําเงิน จาการระดมทนุ มาลงทนุในการขยายกําลงัการผลติ และมีการ

สร้างโรงงานหลงัใหมบ่นพื jนที;  5-2-45  ไร่  หรือ 2,245 ตารางวา เพื;อรองรับความต้องการที;มากขึ jน และเพิ;ม

ศกัยภาพการแขง่ขนัในตลาด  

 

 

(3) การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ  

ลักษณะการจดัให้ได้มาซึJงผลิตภณัฑ์   

ปัจจบุนั โรงงานของบริษัทตั jงอยู่ เลขที; 68/2-5 หมู่ที; 5 ตําบลบางสมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา บน

เนื jอที;ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา  ประกอบด้วยอาคาร 4 หลงั ซึ;งเป็นอาคารสํานกังาน และสว่นงานการผลิตและ

คลงัสนิค้า มีพื jนที;อาคารรวม 5,812 ตารางเมตร  

บริษัทผลิตผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปทั jงจาก (1) ระบบการพิมพ์กราเวียร์  ซึ;งเป็นระบบการพิมพ์ที;มีความ

รวดเร็ว มีคณุภาพความละเอียดสงูทั jงตวัหนงัสือ ภาพลายเส้น ภาพลายสกรีน และภาพลายธรรมชาติ และ (2) ระบบการ

พิมพ์ดจิิตอล ซึ;งเป็นระบบพิมพ์ที;ไมต้่องใช้แมพ่ิมพ์ แตจ่ะใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยระบบเลเซอร์ ทําให้สามารถพิมพ์งาน

ลายเส้นหรือภาพพิมพ์ที;มีเอกลกัษณ์เฉพาะ งานที;ได้มีคุณภาพและความละเอียดสูง และมีการควบคุมคุณภาพและ

ตรวจสอบในทกุกระบวนการทั jงก่อนและหลงัการผลิต เพื;อให้สามารถรักษาระดบัคณุภาพผลิตภณัฑ์ได้   และในสว่นของ

เครื;องจกัร เครื;องมือและอปุกรณ์ต่างๆ ที;ใช้ในกระบวนการผลิต บริษัทมีการซื jอทั jงจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิ 

ไต้หวนั เยอรมนั ญี;ปุ่ น เชน่ 
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- เครื;องพิมพ์กราเวียร์ เป็นเครื;องจกัรที;ผลติจากประเทศไต้หวนั ใช้พิมพ์งานระบบกราเวียร์ โดยสามารถพิมพ์ได้ทั jง

แบบ Solvent based และ water based , SFT ใช้พิมพ์ระบบ Solvent based มีเครื;องพิมพ์ 10 สี จํานวน 3 

เครื;อง และเครื;องพิมพ์ 9 ส ีจํานวน 2 เครื;อง  

- เครื;องกลูซิล (Glue sealing machine) เป็นเครื;องจักรจากประเทศไต้หวนั ใช้สําหรับทากาว เพื;อทําให้ฟิล์มมี

ลกัษณะเป็นทอ่ สามารถปลอ่ยม้วน และเก็บม้วนแบบอตัโนมตัไิด้  

นอกจากนี j  บริษัทได้เช่าคลงัสินค้าจากบริษัทที;เกี;ยวข้องกนั เพื;อเป็นคลงัสินค้าในการจดัเก็บวตัถดุิบและสินค้าสําเร็จรูป 

และบริษัทมีแผนที;จะขยายการลงทุนในโรงงานผลิตแห่งใหม่ซึ;งตั jงอยู่ที; ตําบลบางปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  และลงทุนในเครื;องจักร อาทิ เครื;องพิมพ์กราเวียร์ 10 สี เครื;อง Slitting เครื;องทากาว K5 (Glue sealing 

machine) เครื;องกรอ (Doctoring machine) และเครื;อง Cutting และเครื;องเจาะแม่พิมพ์ เพื;อรองรับโครงการลงทุนใน

โรงงานผลติแหง่ใหม ่ 

ตวัอย่างภาพเครืJองจกัร  

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

  

 

เครื;อง Slitting  เครื;อง Glue Sealing 

 

 

 

 

 

 

 

เครื;อง Hot Melt  เครื;อง Doctoring 

 

 

 

 

 

 

เครื;อง Cutting  เครื;อง QC Sorting 
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การผลติ  

สาํหรับปี 2562-2564 บริษัทมีกําลงัการผลติ ดงันี j   

การผลติ  
2562 

 
2563 

 

2564 
ระบบการพมิพ์กราเวียร์ 

จํานวนสีเปา้หมาย ส ี 27,517               28,603             33,484  

จํานวนเครื;องจกัร เครื;อง 4 4 5 

กําลงัการผลติ  เมตร 121,229,342       133,898,257          143,766,239 

จํานวนการผลติจริง เมตร 82,466,753         94,026,497  107,455,420 

Utilization  % 68.03 70.22 74.74 

ระบบการพมิพ์ดจิติอล    

จํานวนสีเปา้หมาย ส ี 15,600 15,600 15,600 

จํานวนเครื;องจกัร เครื;อง 2 2 2 

กําลงัการผลติ  เมตร 3,928,860 3,928,860 3,928,860 

จํานวนการผลติจริง เมตร 1,365,379    1,783,306  1,443,482 

Utilization  % 34.75 45.39 36.74 

แม่พมิพ์    

กําลงัการผลติ ลกู 7,440 7,440 7,440 

จํานวนการผลติจริง ลกู 2,971 3,614 3,166 

Utilization % 39.93 48.58 42.55 

หมายเหต ุ    

1. สมมตฐิานในการคํานวณกําลงัการผลติ 

ระบบการพิมพ์กราเวียร์ กําลงัผลติ = เวลาที&ใช้พิมพ์ * 9,000 เมตรตอ่ชั&วโมง กรณีเครื&องพิมพ์ 1 และ 2  
                   (หรือ 10,800 เมตรตอ่ชั&วโมง กรณีเครื&องพิมพ์ 3 และ 4) โดยที& 
(ก) เวลาที&ใช้พิมพ์   = (ข) เวลาทํางานทั Xงปี หกั (ค) เวลาในการ Set up ส ี
(ข) เวลาทํางานทั Xงปี   = (312 วนัตอ่ปี * 22 ชั&วโมง/วนั) * จํานวนเครื&องจกัร 
(ค) เวลาในการ Set up ส ี = (จํานวนส ีx 30 นาทีตอ่ส)ี / 60 นาที 

ระบบการพิมพ์ดจิิตอล กําลงัผลติ = เวลาที&ใช้พิมพ์ * (9 เมตรตอ่นาที * 60 นาที) โดยที& 
(ก) เวลาที&ใช้พิมพ์   = (ข) เวลาทํางานทั Xงปี หกั (ค) เวลาในการ Set up ส ี
(ข) เวลาทํางานทั Xงปี   = (312 วนัตอ่ปี * 22 ชั&วโมง/วนั) * จํานวนเครื&องจกัร 
(ค) เวลาในการ Set up ส ี = (จํานวนส ีx 9 นาทีตอ่ส)ี / 60 นาที 

แมพิ่มพ์ กําลงัการผลติ คดิจาก ประมาณการจํานวนลกูที&เจาะได้ตอ่ปี โดย ทํางานประมาณ 312 วนัตอ่ปี 

2. ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทมีการเพิ&มเครื&องจกัรในระบบพิมพ์กราเวียร์จํานวน 1 เครื&อง   และ ในเดือน มิถนุายน 2564 บริษัทมี
เพิ&มเครื&องจกัรไลน์ผลติที& 5 ของระบบงานพิมพ์การ์เวียร์  (รวมมีเครื&องพพิมพ์ทั Xงหมด 5 เครื&อง) โดยบริษัทมีกําลงัการผลติเฉลี&ยทั Xง
ปีของ ปี 2563 และปี 2564 อยูที่&ร้อยละ  70.22 และ ร้อยละ 74.74 ตามลาํดบั   
 

 

 



 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 

28 

การจดัหาวัตถุดบิ  

 บริษัทจดัหาวตัถดุบิหลกั ได้แก่ ฟิล์ม หมกึพิมพ์ สารเคมี แมพ่ิมพ์ และแพค็เก็จจิ jง โดยในปี 2562-2564 เป็นการ

สั;งซื jอในประเทศเฉลี;ยคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 39.40 และซื jอจากตา่งประเทศ คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 60.60 บริษัทซื jอวตัถดุบิ

จากผู้ จําหนา่ยหลายราย และไมมี่การสั;งซื jอวตัถดุบิจากผู้ จําหนา่ยรายใดรายหนึ;งเกินกวา่ร้อยละ 30 ของการสั;งซื jอวตัถดุบิ

ทั jงหมด   

รายละเอียดหลกัของวตัถดุบิที;สาํคญัของบริษัทมีดงันี j 

1. วตัถดุบิฟิล์ม (Film) 

วตัถดุบิฟิล์มหดรัดรูปที;บริษัทนํามาใช้ในการหุ้มบรรจภุณัฑ์ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1.1 พีวีซี (PVC) หรือ Poly Vinyl Chloride ฟิล์มหดที;มีความโดดเดน่เรื;องความใส งา่ยตอ่การขึ jนรูป ในตลาดฉลาก

ฟิล์มหดรัดรูปถือเป็นฟิล์มหดที;นิยมใช้กนัมากที;สดุ และ 

1.2 พีอีที (PET) หรือ Polyester พีอีที (PET) หรือ Polyester เป็นฟิล์มใส ที;มีความโดดเดน่ในเรื;องอตัราการหดที;

มากกวา่ฟิล์มพีวีซี (PVC) รวมถงึเป็นมิตรตอ่สิ;งแวดล้อมมากกวา่ฟิล์มพีวีซี (PVC)  

ในปี 2562-2564  บริษัทสั;งซื jอวตัถดุิบฟิล์ม คิดเป็นร้อยละ 65.80 ร้อยละ 62.52 และร้อยละ 70.49 ของมลูคา่การซื jอ

วตัถดุบิรวม ตามลาํดบั โดยบริษัทสั;งซื jอวตัถดุบิฟิล์มจากผู้ผลติทั jงในประเทศและตา่งประเทศจํานวนมากกวา่ 9 ราย   

2. หมกึพิมพ์ (Ink) 

ในปี 2562-2564 บริษัทสั;งซื jอหมึกพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 19.40 ร้อยละ 20.21 และร้อยละ 15.60 ของมลูค่าการซื jอ

วตัถดุบิรวม ตามลาํดบั โดยบริษัทสั;งซื jอหมกึพิมพ์จากผู้ผลติในประเทศและตา่งประเทศ 2-3 ราย  

3. สารเคมี 

ในปี 2562-2564 บริษัทสั;งซื jอสารเคมี เชน่ สารทําละลาย (นํ jามนั 6.2.22) โทลอีูน เป็นต้น คดิเป็นร้อยละ5.76 ร้อยละ 

7.24 และร้อยละ 7.44 ของมลูค่าการซื jอวตัถดุิบรวม ตามลําดบั โดยบริษัทสั;งซื jอสารเคมีจากผู้ผลิตในประเทศเป็น

สว่นใหญ่  

4. แมพ่ิมพ์ (Printing Cylinder) 

ในการให้บริการพิมพ์ระบบกราเวียร์แรกเริ;ม บริษัทมีการจ้างการผลิตแม่พิมพ์สําหรับระบบการพิมพ์กราเวียร์จาก

บริษัทภายนอก อยา่งไรก็ดี ในปี 2559 บริษัทได้มีลงทนุเครื;องผลติแมพ่ิมพ์เอง จํานวน 1 ชดุ แตย่งัไมส่ามารถรองรับ

การให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเพียงพอ ทําให้ในปัจจุบนั บริษัทยังคงมีการจ้างผลิตแม่พิมพ์จากบริษัทภายนอก

บางส่วน โดยในปี 2562-2564 บริษัทสั;งซื jอแม่พิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 7.30 ร้อยละ 7.88 และร้อยละ 4.71 ของมลูค่า

การซื jอวตัถดุบิรวม ตามลําดบั 

 

 

สัดส่วนการซื aอวตัถุดบิในประเทศและต่างประเทศ  

นโยบายการจดัซื aอวัตถุดบิ  

เพื;อให้การจดัซื jอวตัถุดิบมีประสิทธิภาพและมั;นใจได้ว่าบริษัทจะได้รับวตัถุดิบตรงตามคุณภาพและ

ปริมาณที;สั;งซื jอในราคาที;เหมาะสม สําหรับวัตถุดิบหลัก บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบราคาวัตถุดิบอย่าง

สมํ;าเสมอ เพื;อป้องกนัความเสี;ยงจากการผนัผวนของราคาวตัถดุิบ และจะมีวตัถดุิบในปริมาณที;เพียงพอ โดย

บริษัทมีนโยบายในการสั;งซื jอวตัถดุบิแตล่ะประเภทให้สามารถรองรับการผลติได้ประมาณ 4 เดือน 
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ในการจดัซื jอวตัถดุบิ โดยทั;วไปบริษัทมีสั;งซื jอวตัถดุบิลว่งหน้าประมาณ 6 -12 เดือน แตจ่ะสั;งซื jอในราคา

ตลาดโดยใช้คําสั;งซื jอ (Purchase Order) เป็นคราวๆ ไป และ บริษัทจะพิจารณาคดัเลือกผู้ จําหน่ายวตัถดุิบ โดย

ประเมินจาก คณุภาพของผลิตภณัฑ์ ราคาและแนวโน้มของราคาวตัถดุิบ การบริการและการสง่มอบสินค้าที;ตรง

ตอ่เวลา และความน่าเชื;อถือของผู้จดัจําหน่ายวตัถดุิบ เป็นสําคญั นอกจากนี j บริษัทจะเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที;

ใกล้ชิดและยาวนานกบัผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุบิแตล่ะประเภท เพื;อปอ้งกนัสภาวะการขาดแคลนวตัถดุบิ   

 

สัดส่วนการซื aอวัถุดบิในประเทศและต่างประเทศ  ในปี 2562-2564 

     
รายการ 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

วตัถดุบิฟิล์ม 200.01 65.80 186.19 62.52 325.11 70.49 

หมกึพิมพ์ 58.96 19.40 60.20 20.21 71.94 15.60 

สารเคมี 17.51 5.76 21.55 7.24 34.32 7.44 

แมพ่ิมพ์ 22.18 7.30 23.46 7.88 21.71 4.71 

แพคเกจจิ jง 5.31 1.75 6.42 2.16 8.16 1.77 

รวมยอดซื jอ 303.98 100.00 297.82 100.00 461.23 100.00 

ซื jอวตัถดุบิในประเทศ 132.34 43.54 121.69 40.86 164.73 35.72 

ซื jอวตัถดุบิตา่งประเทศ 171.64 56.46 176.13 59.14 296.50 64.28 

รวมยอดซื aอ 303.98 100.00 297.82 100.00 461.23 100.00 

 

 

(4) ทรัพย์สนิทีJใช้ในการประกอบธุรกจิ  
 

รายละเอียดทรัพย์สินทีJใช้ในการประกอบธุรกจิ  

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม   2564 บริษัทมีสนิทรัพย์สทุธิที;ใช้ในการประกอบธรุกิจ เทา่กบั 294.07 ล้านบาท  

โดยมีรายละเอียดสนิทรัพย์ดงันี j   

รายการ กรรมสทิธิ 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 

ณ  °à  ธ.ค. â¢¨∞ 

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

à. ที;ดนิ  บริษัท 71.84 ตดิภาระคํ jาประกนัสนิเชื;อกบัสถาบนัการเงิน 

ล้านบาท  

â. อาคารเชา่และสว่น

ปรับปรุง  

บริษัท 11.62 

 

ไมมี่ภาระผกูพนั 

°. เครื;องจกัร บริษัท 138.25 

 

เครื;องจกัรมลูคา่ทางบญัชีสทุธิ  °∞.â° ล้านบาท    

ตดิภาระคํ jาประกนัสนิเชื;อกบัสถาบนัการเงิน  

∞. เครื;องมือและ

อปุกรณ์ 

บริษัท 23.50 ไมมี่ภาระผกูพนั 

¢. เครื;องใช้สาํนกังาน/& บริษัท 4.21 ไมมี่ภาระผกูพนั 
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รายการ กรรมสทิธิ 

มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ 

ณ  °à  ธ.ค. â¢¨∞ 

(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

¨. ยานพาหนะ /' บริษัท 14.67 ไมมี่ภาระผกูพนั 

±. เครื;องตกแตง่

สาํนกังานและ

คอมพิวเตอร์ 

บริษัท 1.02 ไมมี่ภาระผกูพนั 

≤. สนิทรัพย์ระหวา่ง

ก่อสร้างและตดิตั jง/( 

บริษัท 28.96 ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 294.07  

หมายเหตุ  /1 เครื&องใช้สาํนกังานตามสญัญาเชา่ซื Xอจํานวน 1 รายการถกูบนัทกึสนิทรัพย์สทิธิการใช้ จํานวน 0.41 ล้านบาท 
  /2 ยานพาหนะ ทั Xงหมด 28 คนั แบ่งเป็นรถที&เป็นของบริษัท  19 คนั และรถตามสญัญาเช่าซื Xอ 9 คนั โดยรถตามสญัญาเช่าซื Xอ

ถกูบนัทกึสนิทรัพย์สทิธิการใช้ จํานวน 5.98  ล้านบาท  
  /3 สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและตดิตั Xงณ วนัที& 31 ธนัวาคม 2564 จํานวน  28.96 ล้านบาท เป็นคา่ก่อสร้างโรงงานแหง่ที& 2 และ

เงินมดัจําเครื&องจกัร 
 

รายละเอียดสินทรัพย์ไม่มีตวัตนทีJใช้ในการประกอบธุรกจิ  

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัท ประกอบด้วย ระบบคอมพิวเตอร์และสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เช่น โปรแกรมที;ใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ โปรแกรมเกี;ยวกบัระบบการทําบญัชี เป็นต้น ณ วนัที;  31 ธนัวาคม  2564 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสุทธิที;ใช้ในการประกอบธุรกิจ เท่ากับ  5.03 ล้านบาท ทั jงนี j ณ วนัที;  31 ธันวาคม  2564  

บริษัทมีสญัญาที;สาํคญัที;เกี;ยวข้องในการดําเนินธรุกิจดงันี j   

สัญญาขอเช่าพื aนทีJ   

1. บริษัทมีการทําสญัญาเชา่ใช้พื jนที;อาคารโรงงานพร้อมสาํนกังานจากบริษัทที;เกี;ยวข้องกนั โดยมีสาระสาํคญัดงันี j 

คูส่ญัญา : ฝ่ายที; 1 : บริษัท ศรีรุ่งเรืองพลาสตกิ จํากดั “ผู้ ให้เชา่”  

ฝ่ายที; 2 : บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) หรือ “ผู้ เชา่” 

ชื;อสญัญา : สญัญาเชา่ที;ดนิและอาคาร 

วนัที;ลงนาม : 30 ธนัวาคม 2562 และบนัทกึข้อตกลงแนบท้ายสญัญา ลงวนัที; 20 พฤษภาคม 2563 และ วนัที; 

7 สงิหาคม 2563 

พื jนที;เชา่ : 7,932 ตารางเมตร 

คา่เชา่และคา่บริการ : คา่เชา่ชําระเป็นรายเดือน ในอตัราเดือนละ 700,000 บาท 

ระยะเวลา : 10 ปี (ตั jงแตว่นัที; 1 มกราคม 2563 ถงึวนัที; 31 ธนัวาคม 2572)  

เงื;อนไขที;สาํคญั 

 

: - ก่อนสญัญาเช่านี X จะสิ Xนสดุลงภายในปีที& 9 หากผู้ เช่าประสงค์จะเช่าที&ดินและอาคารพร้อมพื Xนที&
รอบข้างอาคารต่อไป ผู้ เช่าต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ ให้เช่าทราบ โดยผู้ ให้เช่าจะ
พิจารณาอายสุญัญาเช่าตอ่ไปอีกคราวละ 10 ปี โดยคูส่ญัญาจะพิจารณาอตัราคา่เช่าและเงื&อนไข
การเช่าโดยคํานึงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจ ราคาค่าเช่าในตลาดของช่วงเวลาที&ต่อสญัญา การ
เปลี&ยนแปลงของคา่เงินและเหตปัุจจยัอื&นประกอบการพิจารณา 

- ตลอดอายุการเช่าตามสญัญา ผู้ ให้เช่าตกลงว่าในกรณีที&ผู้ ให้เช่าประสงค์จะขายทรัพย์สินที&เช่า 
ผู้ ให้เช่าตกลงที&จะขายทรัพย์สินที&เช่าให้แก่ผู้ เช่าแต่เพียงผู้ เดียวเท่านั Xน และจะไม่ขายทรัพย์สินที&
เชา่ให้แก่บคุคลอื&นใด ไมว่า่กรณีใดๆ  
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2. บริษัทมีการทําสญัญาเชา่พื jนที;คลงัสนิค้า  จากบริษัทที;เกี;ยวข้องกนั โดยมีสาระสาํคญัดงันี j  

คูส่ญัญา : ฝ่ายที; 1 : บริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลงัสินค้า จํากัด (เดิมชื;อ บริษัท ไทยโพลีฟิล์ม 

จํากดั) “ผู้ ให้เชา่”  

ฝ่ายที; 2 : บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) หรือ “ผู้ เชา่” 

ชื;อสญัญา : สญัญาเชา่พื jนที;คลงัสนิค้า 

วนัที;ลงนาม : 1 กนัยายน  2564  

พื jนที;เชา่ : 5,682 ตารางเมตร  

คา่เชา่และคา่บริการ : อัตราค่าเช่า 100 บาท ต่อ ตารางเมตร ค่าเช่าชําระเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 

568,200 บาท ทั jงนี jคูส่ญัญาจะพิจารณาปรับคา่เชา่เพิ;มขึ jนได้ไมเ่กินอตัราร้อยละ 10 ของ

ค่าเช่าเดิม โดยจะพิจารณาตามภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการโดยรวมของผู้ เช่า

เป็นหลกั  

ระยะเวลา : 2 ปี (ตั jงแตว่นัที; 1 กนัยายน 2564  ถงึวนัที; 31 สงิหาคม  2567)  

 

3. บริษัทมีการทําสญัญาเชา่พื jนที;คลงัสนิค้า  จากบริษัทที;ไมเ่กี;ยวข้องกนั โดยมีสาระสาํคญัดงันี j  

คูส่ญัญา : ฝ่ายที; 1 : บริษัท ผลติผลพื jนเมือง จํากดั “ผู้ ให้เชา่”  

ฝ่ายที; 2 : บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) หรือ “ผู้ เชา่” 

ชื;อสญัญา : สญัญาเชา่พื jนที;คลงัสนิค้า 

สัญญาฉบบัทีJ 1    

วนัที;ลงนาม : 1 เมษายน  2564   

พื jนที;เชา่ : 460 ตารางเมตร 

คา่เชา่และคา่บริการ : อัตราค่าเช่า 100 บาท ต่อ ตารางเมตร ค่าเช่าชําระเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 

46,000 บาท  

ระยะเวลา : 1 ปี    (ตั jงแตว่นัที; 1 เมษายน 2564  ถงึวนัที; 31 มีนาคม 2565)  

สัญญาฉบบัทีJ 2   

วนัที;ลงนาม : 22  ธนัวาคม  2564   

พื jนที;เชา่ : 690 ตารางเมตร 

คา่เชา่และคา่บริการ : อัตราค่าเช่า 100 บาท ต่อ ตารางเมตร ค่าเช่าชําระเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 

69,000 บาท  

ระยะเวลา : 1 ปี    (ตั jงแตว่นัที; 1 มกราคม 2565  ถงึวนัที; 31 ธนัวาคม  2565)  

 

สัญญาประกันภยั 

 ณ  31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีการทําประกนัภยัในทรัพย์สนิที;ใช้ในการดําเนินธรุกิจ ดงันี j 

(1). ประกนัภยัความเสี;ยงสาํหรับทรัพย์สนิ – อาคารโรงงานที;เชา่กบับริษัท ศรีรุ่งเรืองพลาสตกิ จํากดั 

 

 อาคารโรงงานทีJเช่า 

บริษัทประกนั บริษัท เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

ผู้ เอาประกนั บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ประเภทกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกนัภยัความเสี;ยงภยัสาํหรับทรัพย์สนิ 

ทรัพย์สนิที;เอาประกนัภยั • เฟอร์นิเจอร์ รวมส่วนที;ปรับปรุงต่อเติมอาคาร เครื;องติดตั jงตรึงตรา เครื;องตกแต่ง อปุกรณ์ 

และเครื;องใช้สํานักงานทุกชนิด ฝ้า เพดาน พื jน ระบบเครื;องคอมพิวเตอร์ เครื;องใช้ไฟฟ้า
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 อาคารโรงงานทีJเช่า 

พร้อมอปุกรณ์ ระบบเครื;องปรับอากาศ เสาอากาศ ระบบเสาอากาศทีวีจานดาวเทียม ระบบ

อคัคีภยั อปุกรณ์ดบัเพลิงต่างๆ สายล่อฟ้า ทีวีวงจรเปิด ระบบสญัญาณเตือน ระบบรักษา

ความปลอดภัย ระบบสื;อสารโทรทศัน์ และระบบอื;นๆ ทุกชนิด และทรัพย์สินต่างๆ ที;เป็น

ทรัพย์สินที;เกี;ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของผู้ เอาประกันภัย และอื;นๆ รวมทั jงทรัพย์สิน

ภายนอกอาคาร รวมสว่นที;ปรับปรุงตอ่หลงัคาโซลา่เซลล์ 

• เครื;องจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ อะไหล่ ชิ jนส่วนอปุกรณ์เครื;องจกัรในการบํารุงรักษาซ่อมแซม 

เครื;องมือเครื;องใช้ตา่งๆ ทกุชนิดรวมถงึสต๊อกอะไหลอ่ปุกรณ์ตา่งๆ ที;ใช้ในการผลติ และใช้ใน

โรงงาน หม้อไอนํ jา รถโฟร์คลิฟท์ ระบบไฟฟ้า รวมหม้อแปลงไฟฟ้า เครื;องปั;นไฟฟ้าสํารอง 

ทรัพย์สินและเครื;องจักรต่างๆ ที;เกี;ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ รวมทั jงทรัพย์สินภายนอก

อาคาร เครื;องมือห้องแลบ็ เครื;องผลติแมพ่ิมพ์ และเครื;องจกัรอื;นๆ ทั jงหมด 

• สต๊อกสินค้าทุกชนิด วตัถุดิบ เคมีภณัฑ์ สินค้าสําเร็จรูป สินค้าอยู่ระหว่างการผลิต สินค้า

ตวัอยา่ง และวตัถดุิบของลกูค้า และสนิค้าที;ขายให้ลกูค้าเพื;อรอการสง่มอบสต๊อกอื;นๆ ที;เป็น

ของผู้ เอาประกนัภยั วสัดสุิ jนเปลืองต่างๆ และอื;นๆ รวมทั jงทรัพย์สินที;อยู่ในการครอบครอง

ดแูลหรือรักษาสินทรัพย์โดยผู้ เอาประกนัภยัและภายนอกอาคาร รวมฟิล์ม หมึกพิมพ์ FG, 

WIP พสัดใุนการบรรจหีุบห่อ หรือพิมพ์ต่างๆ ทรัพย์สินสต๊อกสินค้าต่างๆ ทีเกี;ยวข้องกบัการ

ดําเนินธรุกิจ 

• แมพ่ิมพ์ หรือ แบบพิมพ์ ทกุชนิด (Mold) 

วงเงินคุ้มครอง  558,901,855 บาท 

ระยะเวลาเอาประกนั 9 พฤศจิกายน 2564  ถงึวนัที; 9 พฤศจิกายน 2565 

(2). ประกันภยัความเสี;ยงสําหรับทรัพย์สิน – อาคารโรงงานที;เช่ากับบริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลงัสินค้า จํากัด และ 

บริษัท ผลติผลพื jนเมือง จํากดั  

 อาคารโรงงานที;เชา่ 

บริษัทประกนั บริษัท เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั จํากดั (มหาชน)  

ผู้ เอาประกนั บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ประเภทกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกนัภยัความเสี;ยงภยัสาํหรับทรัพย์สนิ 

ทรัพย์สนิที;เอาประกนัภยั • สิ;งปลกูสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมสิ;งปรับปรุงต่อเติมอาคาร ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 

ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ ระบบดบัเพลงิอปุกรณ์ปอ้งกนัอคัคีภยั 

• เฟอร์นิเจอร์ เครื;องตกแตง่ตดิตั jงตรึงตรา เครื;องใช้สาํนกังาน ระบบระบายความร้อนด้วย

เครื;องทําความเยน็ ผนงัพิเศษ ระบบ AHU ทอ่นํ jา รบบไฟฟา้ มา่น PVE ฝา้ T-Bar มา่น

เหลอืงกนักระแทก ระบบและเครื;องปรับอากาศ พดัลมไอนํ jา รถโฟคลฟิท์ ชั jนวางตา่งๆ และ

อื;นๆ ที;อยูภ่ายในอาคาร หม้อแปลงไฟฟา้ และทรัพย์สนิตา่งๆ ที;เกี;ยวข้องกบัการดําเนินธรุกิจ 

• แมพ่ิมพ์ แบบฟิล์มตา่งๆ (Mold) และอปุกรณ์ตา่งๆ 

• สต๊อกสนิค้าสาํเร็จรูป และวตัถดุบิ (ฟิล์ม) รวมถงึสต๊อกสนิค้าที;อยูใ่นการดแูลรักษาของผู้ เอา

ประกนัภยัในฐานะผู้ รักษาทรัพย์ 

• เครื;องจกัรและอปุกรณ์  

• ระบบสาธารณปูโภค กล้องวงจรปิด เครื;องปรับอากาศ ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั และ ระบบ

ตา่งๆ  

วงเงินคุ้มครอง 366,114,962 บาท 

ระยะเวลาเอาประกนั 22 ตลุาคม 2564 ถงึวนัที; 22 ตลุาคม 2565 
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สัญญาเงนิกู้ยืมกับสถาบนัการเงนิ  

ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีวงเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินเพื;อใช้ในการดําเนินธรุกิจ ดงันี j   

สถาบนัการเงนิ ประเภทสนิเชืJอ 
วงเงนิ 

(ล้านบาท) 

ภาระหนี a 

ณ ÉÑ/ÑÖ/ÖÜá4 

(ล้านบาท) 

หลักประกัน  

สถาบนัการเงิน 

แหง่ที; 1 

วงเงินกู้ ยืมระยะยาว 20.00 8.33 1) เค รื; องจักร จํานวน ∞  เค รื; อง 

กรรมสทิธิ≥ของบริษัท  

วงเงินเบกิเกินบญัชี 10.00 - à)  เครื;องจกัรจํานวน °¢ เครื;อง 

กรรมสทิธิ≥ของบริษัท /& 

 

วงเงินตั¥วสญัญาใช้เงิน 30.00 - 

 

à) เครื;องจกัรจํานวน °¢ เครื;อง 

กรรมสทิธิ≥ของบริษัท /& 

 

วงเงิน L/C, T/R 80.00 32.50 2) โฉนดที;ดนิเลขที; 29580  

ต.บางปะกง อ.บางปะกง  

จ.ฉะเชิงเทรา   

วงเงินสญัญาซื jอขาย

ลว่งหน้าและอนพุนัธ์ 

80.00 18.67  

สถาบนัการเงิน 

แหง่ที; â  

วงเงินเบกิเกินบญัชี 2.00 - ไมมี่ 

วงเงิน L/C, T/R 44.00 28.57 

วงเงินสญัญาซื jอขาย

ลว่งหน้าและอนพุนัธ์ 

46.00 17.21 

สถาบนัการเงิน 

แหง่ที; ° 

วงเงิน L/C, T/R 30 3.93 ไมมี่ 

วงเงินสญัญาซื jอขาย

ลว่งหน้าและอนพุนัธ์ 

30 10.04 

สถาบนัการเงิน 

แหง่ที; 4  

 

วงเงินเบกิเกินบญัชี 5 - ไมมี่ 

วงเงิน L/C, T/R 50 -  

วงเงินสญัญาซื jอขาย

ลว่งหน้าและอนพุนัธ์ 
15 -  

หมายเหตุ  /1 เครื;องจกัรข้างต้น เป็นเครื;องจกัรกลุม่เดียวกนัซึ;งใช้คํ jาประกนัวงเงินร่วมกนั 

   
 

นโยบายการลงทนุและการกาํกับดแูลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษัท ชริ jงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) มีนโยบายที;จะลงทนุในธุรกิจที;เกี;ยวเนื;อง ใกล้เคียง

กัน หรือก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื;อเสริมสร้างความมั;นคงและผลการ

ดําเนินงานของบริษัท บริษัทจะทําการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพิจารณาความเสี;ยงจากการ

ลงทนุ ผลตอบแทน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ทั jงนี j การอนมุตัิการลงทนุต่าง ๆ ของ

บริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและที;ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจอนุมัติที;

กําหนดไว้  
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นอกจากนี j ในการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม บริษัทจะพิจารณาสง่ตวัแทน

ของบริษัทซึ;งมีคุณสมบตัิและประสบการณ์ที;เหมาะสมกับธุรกิจที;บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ

ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทดงักลา่วตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือตามข้อตกลง

ระหวา่งผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมแตล่ะบริษัทกําหนด  

ทั jงนี j เพื;อให้บริษัทสามารถควบคมุดแูลกิจการ ทิศทางและการบริหารงานให้สอดคล้องกบัการดําเนิน

ธรุกิจของบริษัท บริษัทจงึกําหนดให้ตวัแทนของบริษัทจะต้องบริหารจดัการธรุกิจของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้

เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ;งกําหนดไว้ในข้อบงัคบั และกฎหมายที;เกี;ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทยอ่ย และ/หรือบริษัทร่วมนั jน ๆ รวมถงึรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่วให้ที;

ประชมุคณะกรรมการของบริษัททราบ 

อีกทั jง บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่าง

ใกล้ชิด รวมถงึกํากบัให้มีการจดัเก็บข้อมลูและบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ และ

รวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมให้ทนัตามกําหนดเวลา 

 

(5) งานทีJยงัไม่ส่งมอบ ณ  31 ธันวาคม 2564  

 

ระบบการพิมพ์ มลูคา่งานที;ยงัไมส่ง่มอบ (ล้านบาท) คาดวา่จะสง่ได้แล้วเสร็จ 

1. ผลติภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปจาก

ระบบการพิมพ์กราเวียร์ 

48.12  

ภายในไตรมาส 2 ปี 2565 
2. ผลติภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปจาก

ระบบการพิมพ์ดจิิตอล 

0.70 

3. แมพ่ิมพ์  0.69 

รวม 49.51 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  

1.3.1  โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท  

แผนภาพโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัท และสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที; 10 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 บคุคลที;อาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นที;มีสทิธิ

ออกเสยีงของบริษัทดงักลา่ว ให้อธิบายเหตผุลประกอบ 

  - ไมมี่ -   

 

1.3.3 ความสมัพนัธ์กบักลุม่ธรุกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- ไมมี่โครงสร้างหรือสถานภาพของบริษัทที;เป็นสว่นหนึ;งของกลุม่ธรุกิจของผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

- ไมมี่การพึ;งพิงหรือสนบัสนนุระหวา่งกนั และ ไมมี่ความสาํคญัเชิงกลยทุธ์ตอ่กลุม่ธรุกิจของผุ้ ถือหุ้น

ใหญ่ 

- ไมมี่โครงสร้างธรุกิจของบริษัทที;มีการแขง่ขนักนัอยา่งมีนยัสาํคญั  

 

1.3.4 ผู้ ถือหุ้น  

 

1. รายชื;อผู้ ถือหุ้นใหญ่  

(ก) รายชื;อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วนัที; 10 มกราคม 2565  มีดงันี j  

ผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 

1. กลุม่ซงุ ชง ทอย /1   

      1.1 นายซงุ ชง ทอย 104,010,000 23.64 

      1.2 นางสกุญัญา ทอย  64,000,000 14.55 

      1.3 นายสมิทธ์ ทอย  32,000,000 7.27 

นางสุกัญญา ทอย นาย ซุง ซง ทอย นายกิตติ ปิยะตรึงส์ 

นายสมิทธ์ ทอย นางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน 

นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ 

นางสาวศิริพร ปิยะตรึงส์ 

ครอบครัวปิยะตรึงส์ ครอบครัวซุง ชง ทอย 

14.55% 23.64% 

7.27% 

3.82% 3.82% 

3.82% 16.85% 

28.31% 45.46% 
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ผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น

ร้อยละ 

2. กลุม่ปิยะตรึงส์ /1   

      2.1 นายกิตต ิปิยะตรึงส์ 16,800,000 3.82 

      2.2 นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์  16,800,000 3.82 

      2.3 นางสาวศริิพร ปิยะตรึงส์ 16,799,900 3.82 

      2.4 นางสาวจไุรรัตน์ พงษ์สอน  74,153,500 16.85 

      2.5 นายมนสั  ปิยะตรึงส์ 2,338,500 0.53 

3. นางจารุณี   ชินวงศ์วรกลุ 30,369,200 6.90 

4. นางสาวกนกวรรณ   ปาลพนัธุ์ 7,558,700 1.72 

5. นางสาวพวงเพชร   ปิยะตรึงส์ 6,500,000 1.48 

6. นายคเชนทร์   เบญจกลุ 4,075,300 0.93 

7. นายสมหมาย  อภิวนัทน์คณุากร 2,577,600 0.59 

8. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 2,171,088 0.49 

9. นางสาวธิตมิา   สถิรชวาล 2,100,000 0.48 

10. นางสาวศวิรัตน์   โชตหิิรัญวรศริิ 2,000,000 0.45 

รวม  384253788 87.33 

ผู้ถอืหุ้นอืJน 55,746,212 12.67 

รวมทั aงสิ aน 440,000,000 100.00 

หมายเหต ุ
1/ ความสมัพนัธ์ของกลุม่ซงุ ชง ทอย และความสมัพนัธ์ของกลุม่ปิยะตรึงส์ สามารถสรุปได้ดงันี X 

- การรวมกลุม่ซุง ชง ทอย ข้างต้นเป็นการนบัรวมกลุม่ครอบครัวตามความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตและการจดักลุม่นี Xเป็นไปตามนิยาม
บคุคลที&อาจมีความขดัแย้งตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที& กจ. 17/2551 ลงวนัที& 15 ธนัวาคม 
2551 โดยที&นางสกุญัญา ทอย เป็นคูส่มรสนายซงุ ชง ทอย และนายสมิทธ์ ทอย เป็นบตุรของนายซงุ ชง ทอย 

- การรวมกลุ่มปิยะตรึงส์ ข้างต้นเป็นการนบัรวมกลุ่มครอบครัวตามความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตและการจดักลุ่มนี Xเป็นไปตามนิยาม
บคุคลที&อาจมีความขดัแย้งตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที& กจ. 17/2551 ลงวนัที& 15 ธนัวาคม 
2551 โดยที&นายกิตติ ปิยะตรึงส์ นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ และนางสาวศิริพร ปิยะตรึงส์ เป็นบตุรลําดบัที& 1-3 ของนางสาวจไุรรัตน์ 
พงษ์สอน และ นายมนสั  ปิยะตรึงส์ 

- ภายในกลุ่มซุง ชง ทอย เป็นการจดักลุ่มตามหลกัการความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที&เข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกบับุคคลอื&น 
(Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที&  ทจ. 7/2552 เรื& อง การกําหนดลักษณะ
ความสมัพนัธ์ หรือพฤตกิรรมที&เข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกบับคุคลอื&น และการปฏิบตัติามมาตรา 246 และ 247 

- ภายในกลุ่มปิยะตรึงส์ เป็นการจดักลุ่มตามหลกัการความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที&เข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกับบุคคลอื&น 
(Acting in concert) ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที&  ทจ. 7/2552 เรื& อง การกําหนดลักษณะ
ความสมัพนัธ์ หรือพฤตกิรรมที&เข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกบับคุคลอื&น และการปฏิบตัติามมาตรา 246 และ 247  

- ระหว่างกลุ่มซุง ชง ทอย และกลุ่มปิยะตรึงส์ ไม่ได้มีความสมัพนัธ์ หรือพฤติกรรมที&เข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกับบุคคลอื&น 
(Acting in concert) 

 

1. กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที;โดยพฤตกิารณ์มีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบาย การจดัการ หรือการ

ดําเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั 

- ไมมี่ - 
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1.4 จาํนวนทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแล้ว 

1.4.1 ทนุจดทะเบยีน  ทนุชาํระแล้ว และจาํนวนหุ้น   

 

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน  220,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 

จํานวน  440,000,000 หุ้น มลูคา่ที;ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท   และมีทนุจดทะเบียนที;ชําระแล้ว 220,000,000  บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 440,000,000 หุ้น  มลูคา่ที;ตราไว้หุ้นละ  0.50 บาท  

 

ชื;อตลาดหลกัทรัพย์ที;จดทะเบียน   : ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ที;อยู ่93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400     

 

1.4.2 หุ้นประเภทอืJนทีJมีสิทธิหรือเงืJอนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ       

 - ไมมี่ - 

 

1.5  การออกหลักทรัพย์อืJน  

- ไมมี่ - 

 

1.6. นโยบายการจ่ายปันผล 

 

นโยบายการจ่ายปันผล บริษัท ชริ aงเฟลก็ซ์(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  (“บริษัท”) 

บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ํ;ากวา่ร้อยละ °† ของกําไรสทุธิจาก

งบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลและการจดัสรรทนุสาํรองตา่งๆ ทกุประเภทตามที;ได้

กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ทั jงนี j บริษัทจะพิจารณาการจา่ยเงินปันผลโดยคํานงึถงึปัจจยั

ตา่งๆ เพื;อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั และการจา่ยปันผลนั jนจะต้องไมมี่ผลกระทบตอ่การ

ดําเนินงานตามปกตขิองบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการ

เปลี;ยนแปลงได้ ขึ jนอยูก่บัผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่งทางการเงิน แผนการลงทนุ 

กระแสเงินสด ความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนเพื;อบริหารกิจการและการขยายธรุกิจ ภาวะเศรษฐกิจ

และปัจจยัอื;นๆ ตามที;คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 

นอกจากนี j การจา่ยเงินปันผลประจําปีจะต้องได้รับอนมุตัจิากที;ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแต ่กรณีการ

จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัใิห้ดําเนินการได้เมื;อเหน็วา่บริษัทมีกําไร

สมควรพอที;จะจา่ยเงินปันผลโดยไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทแล้วรายงานให้ที;ประชมุผู้ ถือ

หุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย  

ปัจจบุนั บริษัทยงัไมมี่บริษัทยอ่ย อยา่งไรก็ดี ในกรณีที;บริษัทจดัตั jงบริษัทยอ่ยในอนาคต การ

พิจารณาจา่ยเงินปันผลของบริษัทยอ่ยจะอยูภ่ายใต้อํานาจการพิจารณาอนมุตัิของคณะกรรมการ และ/

หรือ ที;ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ยแตล่ะบริษัท โดยจะต้องคํานงึถงึผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน 

สภาพคลอ่งทางการเงิน แผนการลงทนุ กระแสเงินสด ความจําเป็นในการใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื;อ

บริหารกิจการและการขยายธรุกิจ ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยัอื;น ๆ ตามที;คณะกรรมการของบริษัทยอ่ยแต่

ละบริษัทเหน็สมควร ทั jงนี j เพื;อให้การจา่ยเงินปันผลของบริษัทยอ่ยเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล มีความ

โปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื;อบริษัทยอ่ยมีการจา่ยเงินปันผล ตวัแทนของบริษัทซึ;งเป็นกรรมการในบริษัท

ยอ่ยแตล่ะบริษัทจะทําการรายงานให้ที;ประชมุคณะกรรมการของบริษัททราบในการประชมุคราวถดัไป 
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2. การบริหารจัดการความเสี5ยง  
 

2.1   นโยบายและแผนบริหารความเสีJยง  

 บริษัทฯได้ตระหนกัถงึความเสี;ยงที;มีอยูแ่ละอาจกระทบตอ่การดําเนินธรุกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ;ง

ปัจจยัความเสี;ยงอาจมีที;มาจากปัจจยัภายใน และ ปัจจยัภายนอก คณะกรรมการบริษัทฯ จงึได้กําหนด  นโยบายด้าน

บริหารความเสี;ยง กฏบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี;ยงซึ;งเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของ  

 บริษัท รวมทั jงแตง่ตั jงคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง เพื;อทําหน้าที;ในการกํากบัดแูล การวางแผนบริหารความ

เสี;ยง รวมทั jงมีการประเมินผลความเสี;ยงทั jงในเชิงคณุภาพและปริมาณ โดยปัจจยัความเสี;ยงที;จะกลา่วเป็นลาํดบัตอ่ไป

หากเกิดขึ jนจะสง่ผลลบตอ่การดําเนินธรุกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานทางการเงิน 

 

2.2 ปัจจยัความเสีJยงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท  

 

2.2.1 ความเสีJยงต่อการดาํเนินธุรกจิของบริษัท 

 
1) ความเสีJยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาวกับผู้จัดหาวัตถุดิบ และความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ

หลัก 

        บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป ซึ;งวตัถุดิบหลกัที;สําคญัที;ใช้ในการ

ผลิต ได้แก่ วตัถดุิบฟิล์ม โดยบริษัทมีการสั;งซื jอคิดเป็นร้อยละ 65.80 ร้อยละ 62.52 และร้อยละ  70.49 ของมลูค่าการซื jอ

วตัถดุิบรวมในปี 2562-2564 ปัจจบุนับริษัทไมมี่นโยบายการทําสญัญาซื jอวตัถดุิบในระยะยาว บริษัทอาจมีความเสี;ยงจาก

ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบฟิล์ม ซึ;งปัจจยัที;มีผลตอ่ราคาวตัถดุิบฟิล์ม อาทิ ราคานํ jามนัดิบ, ปริมาณความต้องการของ

ตลาดโลก, สภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เป็นต้น ดงันั jน หากราคาฟิล์มซึ;งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตของบริษัทมีการ

ปรับตวัสงูขึ jน อาจสง่ผลกระทบต่อต้นทนุขายและอตัรากําไรขั jนต้นของบริษัทได้  โดยบริษัทจะมีการสั;งซื jอโดยใช้คําสั;งซื jอ 

(Purchase Order) เป็นคราวๆ ไป แต่ในการสั;งซื jอวตัถุดิบประเภทฟิล์มและหมึกจะเป็นแบบกําหนดราคาล่วงหน้าเป็น

ระยะเวลา 6-12 เดือน ซึ;งในรูปแบบดงักลา่วสามารถลดความผนัผวนในเรื;องของต้นทนุได้ในระยะเวลาหนึ;งๆ  

     อยา่งไรก็ดี บริษัทเชื;อวา่ ด้วยความสมัพนัธ์ที;ใกล้ชิดและยาวนานกบัผู้จดัจําหนา่ยวตัถดุบิฟิล์ม หมกึพิมพ์ กาว 

หลากหลายราย มานานกว่า 10 ปี อีกทั jง บริษัทยังมีการติดตามการเปลี;ยนแปลงราคาวตัถุดิบฟิล์มอย่างใกล้ชิด เพื;อ

ติดตามราคาที;เหมาะสมสําหรับการสั;งซื jอ รวมถึงติดตามข้อมลูข่าวสารเกี;ยวกบัแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที;อาจสง่ผลกระทบ

ต่อราคาวตัถดุิบฟิล์ม และมีกระบวนการต่อรองราคาวตัถดุิบล่วงหน้าเพื;อให้ได้ราคาตามเป้าหมาย หากมีเงื;อนไขที;ดีกว่า

หรือมีการเปลี;ยนแปลงนอกจากนี j ให้ประธานเจ้าหน้าที;บริหารเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ  และมีนโยบายการจดัเก็บวตัถดุิบให้

เพียงพอต่อการวางแผนการผลิต เพื;อส่งมอบสินค้าให้ลกูค้า ตรงตามกําหนดเวลา โดยบริษัทมีการสั;งซื jอวตัถุดิบขั jนตํ;า

สําหรับการผลติเป็นระยะเวลา 4 เดือนลว่งหน้า เพื;อปอ้งกนัความเสี;ยงในเรื;องการขาดแคลนวตัถดุิบและความผนัผวนของ

ราคา  

2)  ความเสีJยงจากการขัดข้องหรือเสียหายของเครืJองจกัรหรืออุปกรณ์ทีJใช้ในการผลติ 

 เครื;องจกัรหลกัของบริษัท อาทิ เครื;อง Digital Printing, เครื;อง Slitting, เครื;อง Glue Sealing, เครื;อง Doctoring, 

เครื;อง Cutting, เครื;อง Sorting ซึ;งบริษัทได้มีการดแูลซอ่มบํารุงเครื;องจกัรทกุปี รวมถงึจดัเตรียมวสัดหุรืออะไหลไ่ว้ลว่งหน้า 

สาํหรับนํามาเปลี;ยนทดแทนหากเกิดเหตขุดัข้องใดๆ ขึ jน หากบริษัทประสบปัญหาเครื;องจกัรที;ใช้ในการผลติหยดุทํางาน 

หรือเกิดการหยดุชะงกัในการผลติฉลากฟิล์มหดรัดรูป อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การดําเนินธรุกิจ และผลประกอบการ

ของบริษัท  

 ทั jงนี j บริษัทยังมีนโยบายการสั;งซื jอเครื;องจักรที;มีคุณภาพสูง มีความทันสมัย ตลอดจน มีการวางแผนการ

ตรวจสอบและซ่อมบํารุงสมํ;าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั jงโดยจะมีการกําหนดช่วงเวลาการตรวจสอบและซ่อมบํารุงให้อยู่

ในชว่งวนัหยดุ ซึ;งการดําเนินการดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่การดําเนินการผลติโดยรวมของบริษัท อยา่งไรก็ดี ในกรณีที;
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ทางบริษัทพบปัญหาของเครื;องจกัรในการผลิต จะรีบดําเนินการแก้ไขทนัที โดยบริษัทมีทีมงานซึ;งมีความเชี;ยวชาญและมี

ความรู้เกี;ยวกบัเครื;องจกัรที;สามารถดแูลและซอ่มบํารุงในกรณีที;เกิดปัญหากบัเครื;องจกัรในกระบวนการผลิตได้ตลอด 24 

ชั;วโมง นอกจากนี j บริษัทยงัทําประกนัภยัความเสี;ยงทกุชนิด (All Risks Insurance) และทําประกนัภยัแบบธรุกิจหยดุชะงกั 

(Business Interruption Insurance) นอกจากนี j ในแตล่ะประเภทเครื;องจกัรหลกับริษัทยงัมีจํานวนเครื;องจกัรที;มากกวา่ 1 

เครื;องทําให้ในกรณีเครื;องจกัรเครื;องใดเครื;องหนึ;งเกิดเหตขุดัข้องไม่สามารถดําเนินการผลิตได้ทางบริษัทก็ยงัสามารถใช้

เครื;องจักรชนิดเดียวกันเครื;องอื;นมาดําเนินการผลิตทดแทนได้ จากปัจจัยดงัที;กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงไม่เคยประสบ

ปัญหาเรื;องการหยดุชะงกัของการผลิตที;ที;ส่งผลที;มีนยัสําคญัต่อการส่งมอบสินค้าให้กบัลกูค้าซึ;งเกิดจากการขดัข้องของ

เครื;องจกัรหรืออปุกรณ์ที;ใช้ในการผลติ 

3) ความเสีJยงจากความเสืJอมสภาพของวัตถุดบิและสนิค้าสาํเร็จรูป  

 เนื;องจากผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็นสนิค้าประเภทฉลากฟิล์มหดรัดรูป ซึ;งฉลากฟิล์มอาจมีการหดตวัจากเดิม หาก

มีการจัดเก็บในอุณหภูมิที;ไม่เหมาะสม ดงันั jน บริษัทจึงให้ความสําคญักับการบริหารสินค้าคงคลงั เพื;อหลีกเลี;ยงการ

เสื;อมสภาพของฉลากฟิล์มหดรัดรูป รวมถึงวตัถดุิบประเภทอื;นๆ โดยจดัเก็บวตัถดุิบประเภทฟิล์มและสินค้าสําเร็จรูป ใน

คลงัสินค้าให้อยู่ในช่วงอณุหภมูิ 22 - 28 องศาเซลเซียส รวมถึง บริษัทบริหารสินค้าคงคลงับริษัทใช้ระบบ SAP B1 ที;เป็น

ระบบ ERP ที;สามารถควบคมุปริมาณสินค้าคงคลงั และอายุสินค้าคงคลงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี j บริษัทยงั

กําหนดให้มีการตรวจนบัสต็อกวตัถดุิบและสินค้า รวมถึงสินค้าที;ไม่เคลื;อนไหว ทกุๆ สิ jนเดือน และเมื;อมียอดสั;งซื jอใหม่เข้า

มา บริษัทจะบริหารจดัการและเลือกใช้วตัถุดิบโดยคํานึงถึงอายุการใช้งาน และคณุภาพที;เหมาะสมกับงานเป็นสําคญั

สําหรับกรณีสินค้าสําเร็จรูปที;ไม่เคลื;อนไหว จะมีการแจ้งฝ่ายขายเพื;อให้ประสานงานกบัลกูค้าในการบริหารจดัการสินค้า

ดงักลา่ว อีกทั jง บริษัทมีการประชมุรายเดือนเพื;อตรวจสอบผลการผลิตที;ผ่านมาเพื;อพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณ

การผลิตในแต่ละงาน เพื;อปรับปรุงการสั;งผลิตสําหรับงานชิ jนถดัไป นอกจากนี j ผลิตภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปที;จดัพิมพ์

แล้วเสร็จ จะถกูจดัสง่ให้แก่ลกูค้าด้วยรถขนสง่ควบคมุอณุหภมูิ เพื;อไมใ่ห้ฉลากฟิล์มเกิดการหดตวั เพื;อกนัการปนเปื jอนจาก

มลภาวะภายนอก และเพื;อลดความเสยีหายของสนิค้าที;จะเกิดขึ jนในขณะขนสง่  

 แม้วา่ บริษัทจะมีมาตรการในการบริหารสนิค้าคงคลงัอยา่งเข้มงวดแล้ว แตว่ตัถดุบิและสนิค้าสําเร็จรูปของบริษัท

อาจมีการเสียหายหรือเสื;อมสภาพจากหลายๆ ปัจจยั ซึ;งบริษัทมีมาตรการในการจดัการสินค้าที;มีความเสื;อมสภาพและ

เสียหาย โดยในสว่นของฟิล์มที;เสียอนัเนื;องมากจากจากกระบวนการผลิตหรือจากการที;ลกูค้ามีการเปลี;ยนแปลงแบบหรือ

จากการผลิตเกินนั jน บริษัทมีมาตรการในการจดัการโดยการนําชิ jนฟิล์มไปวางในจดุรอขายเศษซากที;แดดสอ่งถงึเพื;อทําให้

ฟิล์มมีการเสียสภาพมากขึ jนจนไม่สามารถนําไปใช้ได้และเพื;อป้องกันไม่ให้นําฟิล์มดังกล่าวไปใช้ในการที;ไม่ถูกต้อง 

หลงัจากนั jนบริษัทจะตดิตอ่ให้ผู้ รับซื jอเศษฟิล์มมารับซื jอไป โดยจะมีการดําเนินการในทกุเดือน  

ทั jงนี j ในช่วงปี 2562 – 2564 บริษัทมีการตั jง ค่าเผื;อการเสื;อมสภาพของวตัถุดิบ (Provision) คิดเป็นร้อย 0.33 

ร้อยละ 1.37 และร้อยละ 1.75 ของปริมาณวตัถดุิบคงเหลือทั jงหมด และคา่เผื;อการเสื;อมสภาพของสินค้าสําเร็จรูปคิดเป็น

ร้อยละ 31.32 ร้อยละ 24.12  และ ร้อยละ 15.97  ของปริมาณสนิค้าสําเร็จรูปคงเหลือทั jงหมด  

4) ความเสีJยงจากมาตรการภาครัฐเกีJยวกับฉลากฟิล์มพลาสตกิ 

 จากการที;ทุกภาคส่วนทั jงภาครัฐบาลและเอกชน ได้ตระหนกัถึงผลกระทบต่อสิ;งแวดล้อมและปัญหาจากขยะ

พลาสติก ดังนั jน รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ;งแวดล้อม ได้ออกแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการขยะ

พลาสติก ปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2573 ซึ;งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ;งแวดล้อมแห่งชาติ เพื;อใช้เป็นกรอบ

นโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ โดยตั jงเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติกบาง

ประเภทภายในปี 2562 และใช้วสัดทุดแทนที;เป็นมิตรตอ่สิ;งแวดล้อม เป็นต้น  

 แผนยทุธศาตร์ดงักล่าว อาจส่งผลให้ความต้องการในพลาสติกบรรจภุณัฑ์ลดลง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ลูกค้าของบริษัท เนื;องด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผู้ ผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและ

เครื;องดื;ม ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรส และเครื;องสําอางและผลิตภณัฑ์เสริมความงาม มีการออกผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ที;

ผลิตจากพลาสติกในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื;อง และอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื;องถึงการดําเนินธุรกิจ และผล

ประกอบการของบริษัทได้ ซึ;งบริษัทโดยส่วนงาน New Product Development ได้ร่วมมือและประสานงานกบับริษัทซพั
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พลายเออร์ในการนําวตัถุดิบที;เป็นมิตรต่อสิ;งแวดล้อม มาจดัทําเป็นผลิตภณัฑ์ตวัอย่างและนําเสนอผลิตภณัฑ์ดงักล่าว

ให้กบัลกูค้า   เช่น ฉลากฟิล์มหดรัดรูปประเภท rPET ซึ;งมีส่วนผสมที;มาจากวตัถดุิบ recycle รวมถึงหมึกพิมพ์ที;เป็นมิตร

กบัสิ;งแวดล้อม 

 

5) ความเสีJยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการทั aงรายเดมิและรายใหม่ 

 บริษัทประกอบธรุกิจผลติและจําหนา่ยฉลากฟิล์มหดรัดรูป ซึ;งอยูใ่นอตุสาหกรรมที;มีแนวโน้มและศกัยภาพในการ

เติบโตสูง ในขณะที;ธุรกิจดงักล่าวมีการลงทุนเริ;มต้นไม่สูงนัก ประกอบกับเทคโนโลยีและเครื;องจักรขั jนพื jนฐานที;ใช้ใน

กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน จึงอาจดึงดูดให้มีผู้ ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ;มขึ jน ไม่ว่าจะเป็น

ผู้ประกอบการทั jงในและตา่งประเทศ หรือในกรณีที;ผู้ประกอบการรายเดิมในอตุสาหกรรมอาจใช้วิธีการตดัราคาผลิตภณัฑ์

เพื;อแยง่ลกูค้าของบริษัทได้  

 อย่างไรก็ดี บริษัทได้ตระหนักถึงประเด็นความเสี;ยงดงักล่าวเป็นอย่างดีซึ;งปัจจัยดงักล่าวอาจทําให้ส่วนแบ่ง

การตลาดของบริษัทลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทได้ อย่างไรก็ดี บริษัทได้หาแนวทาง

ป้องกนัโดยการสร้างความสมัพนัธ์ที;ดีกบัคู่ค้าและใส่ใจในคณุภาพการผลิตของบริษัท และราคาของผลิตภณัฑ์ให้อยู่ใน

ระดบัราคาที;สามารถแขง่ขนัได้มาโดยตลอด ประกอบกบัลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นลกูค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ;ง

ให้ความสําคญักับคณุภาพและการให้บริการของผู้ผลิตจึงไม่นิยมที;จะเปลี;ยนผู้ผลิตบ่อย เพราะอาจทําให้คณุภาพและ

รูปลกัษณ์ฉลากของผลิตภณัฑ์ อาทิ เช่น สี ฟิล์ม เป็นต้น เกิดความแตกต่างจากเดิมและทําให้เกิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์

ของผลติภณัฑ์ได้ สง่ผลให้มีการทําธรุกิจร่วมกนัอยา่งตอ่เนื;องยาวนาน อีกทั jง ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์และความ

ชํานาญในธุรกิจ และยังมีวิสยัทัศน์ที;ดี โดยมุ่งเน้นการค้นคว้าและพัฒนาคุณภาพการผลิตของบริษัทอย่างสมํ;าเสมอ 

เพื;อให้สามารถปรับตัวตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การตอบสนองต่อการเปลี;ยนแปลงของผู้ บริโภค และช่วย

สร้างสรรค์และสร้างมลูคา่เพิ;มให้กบัผลติภณัฑ์ของคูค้่า จงึทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากทางลกูค้าเป็นอยา่งดี   

 นอกจากนี j โดยปกติของการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี j ผู้ ที;จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี j จะต้องมีความ

เชี;ยวชาญและเข้าใจในผลิตภณัฑ์ในระดบัสงู มีฐานลกูค้าเพื;อให้เกิดการผลิตในสดัสว่นมากเพื;อก่อให้เกิดการประหยดัตอ่

ขนาด (Economy of scale) รวมถึงต้องมีแหล่งเงินทุนที;ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื;องเพื;อนําเสนอความ

แตกต่างในสินค้าและบริการได้ และจะต้องมีความน่าเชื;อถือและได้รับการยอมรับจากคู่ค้าก่อนร่วมทําธุรกิจ เนื;องจาก

ฉลากฟิล์มหดรัดรูปถือเป็นส่วนสําคญัของบรรจภุณัฑ์ซึ;งแสดงเอกลกัษณ์ที;จะดึงดดูผู้บริโภคให้สนใจผลิตภณัฑ์นั jนๆ ซึ;ง

ด้วยเหตดุงักลา่วจงึอาจลดความเสี;ยงและผลกระทบจากการเข้ามาแขง่ขนัของผู้ประกอบการรายใหมไ่ด้ 

 

6) ความเสีJยงจากการกระจุกตวัของลูกค้ารายใหญ่  

 ในปี 2562-2564  บริษัทมีรายได้จากการขายฉลากฟิล์มหดรัดรูปและแม่พิมพ์ จากการสั;งซื jอของลกูค้ารายใหญ่ 

10  รายแรก เป็นมลูคา่รวมเท่ากบั 296.37 ล้านบาท 351.56  ล้านบาท และ 415.48 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่น 

ร้อยละ 50.65 ร้อยละ 51.91 และร้อยละ 52.29 ของรายได้รวมจากการขายฉลากฟิล์มหดรัดรูปและแม่พิมพ์ ตามลําดบั 

โดยบริษัทไม่มีรายได้จากลกูค้ารายใดรายหนึ;งที;เกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมจากการขายฉลากฟิล์มหดรัดรูปและ

แมพ่ิมพ์   

 บริษัทมีความเสี;ยงหากสญูเสียรายได้จากลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วและไม่สามารถหาลกูค้ารายอื;นทดแทนได้หรือ

ในกรณีลกูค้ารายใหญ่ดงักลา่วจะหนัไปสั;งผลิตจากผู้ผลิตรายอื;น รวมทั jงวงจรชีวิตของสินค้าในแตล่ะรูปแบบมีอายไุมน่าน

นกั อนัเนื;องมาจากกระแสนิยมของผู้บริโภค ส่งผลให้มีการเปลี;ยนแปลงในรูปแบบฉลากฟิล์มเพื;อสร้างมลูค่าเพิ;มให้กบั

สินค้าของลกูค้า ดงันั jน หากลกูค้ารายใหญ่ดงักล่าวขายสินค้าในแต่ละล็อตได้ลดลง อาจเป็นผลให้บริษัทได้รับคําสั;งซื jอ

ฉลากฟิล์มจากลูกค้ารายใหญ่ลดลงตามไปด้วย ซึ;งจะมีผลกระทบต่อรายได้และผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างมี

นยัสาํคญั  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกลยทุธ์การแข่งขนัในการรักษาฐานลกูค้าเดิม รวมถึงสร้างฐานลกูค้าใหม่ โดยบริษัทเป็น

ผู้ผลติผลติภณัฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปครบวงจร ให้บริการครอบคลมุตั jงแตก่ารให้คําปรึกษาเกี;ยวกบับรรจภุณัฑ์ การเลือกใช้

บรรจุภณัฑ์ให้เหมาะกับผลิตภณัฑ์ การเลือกรูปทรงของบรรจุภณัฑ์ และการออกแบบฉลาก ตลอดจนการให้บริการให้
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คําปรึกษาเกี;ยวกับเทคนิคการหดตัวของฉลากฟิล์ม รวมถึงรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ (Printing Cylinder) เพื;อให้

สามารถผลิตฉลากฟิล์มได้ในรูปแบบที;สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างความโดดเด่นของ

ผลิตภณัฑ์เพื;อสามารถเพิ;มมลูค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ของลกูค้าได้  นอกจากนี j บริษัท (1) มีระบบการพิมพ์ทั jงระบบกราเวียร์

และระบบดิจิตอล พร้อมด้วยเครื;องมือและเครื;องจกัรที;มีประสทิธิภาพ ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าทั jง

ในด้านปริมาณและความรวดเร็วในการผลิต (2) มีกําลงัผลิตในระดบัที;เพียงพอทําให้สามารถที;รองรับความต้องการของ

ลกูค้า (3) มีการบริหารจดัการสนิค้าคงคลงัที;มีประสทิธิภาพ  และ(4) มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ามาโดยตลอด โดยจดัให้

มีพนกังานขายในการดแูลลกูค้าอยา่งใกล้ชิด ทําให้ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทสว่นมากมีการสั;งซื jอผลติภณัฑ์กบับริษัทอยา่ง

ตอ่เนื;องเป็นระยะเวลา มากกวา่ 5 ปี  

  

7) ความเสีJยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  

 การแพร่ระบาดของเชื jอไวรัสโควิด-19 ได้สง่ผลกระทบตอ่สงัคมและเศรษฐกิจในวงกว้าง และสง่ผลกระทบตอ่ทกุ

ธรุกิจและอตุสาหกรรม ทําให้ผู้ประกอบการในธรุกิจต้องมีการปรับตวัให้ทนัตอ่เทคโนโลยีและความเปลี;ยนแปลงพฤติกรรม

ของผู้บริโภค อยา่งไรก็ดี บริษัทไมไ่ด้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่วในระดบัที;มีนยัสําคญั โดยบริษัทยงัคงดําเนินการ

ผลิตได้ตามปกติโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆ ที;มีนยัสําคญัต่อการประกอบธุรกิจ เนื;องจาก สดัส่วนรายได้กว่าร้อยละ 80 เป็น

รายได้จากกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื;องดื;มซึ;งเป็นปัจจยัพื jนฐานและยงัเป็นที;ต้องการของตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื jอไวรัสโควิด-19 ประกอบกบัด้วยคณุภาพของผลิตภณัฑ์และศกัยภาพของบริษัทที;สามารถดําเนินการผลิตสินค้า

ได้ตามปริมาณและระยะเวลาที;ลกูค้าต้องการทําให้บริษัทได้รับคําสั;งซื jอที;เพิ;มขึ jนจากลกูค้ารายเดิมพร้อมกบัมีลกูค้าราย

ใหมเ่พิ;มขึ jนโดยสามารถพิจารณาได้จากผลประกอบการของบริษัททั jงในสว่นของรายได้และกําไรสทุธิที;เติบโตขึ jนเมื;อเทียบ

กบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

 ทั jงนี j ในกรณีที;การแพร่ระบาดของเชื jอไวรัสโควิด-19 มีระยะเวลาการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานาน บริษัทได้

ตระหนกัถงึความเสี;ยงดงักลา่วที;อาจกระทบผลการดําเนินงาน บริษัทมีมาตรการและนโยบายที;สําคญัในการปอ้งกนัความ

เสี;ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แก่ การดําเนินการด้านความปลอดภยัในพื jนที;ปฏิบตัิงาน อาทิ การพ่นฆ่า

เชื jอในพื jนที;สํานกังาน คลงัสินค้า และไลน์การผลิต การตรวจคดักรองพนกังาน การสวมหน้ากากอนามยัและทําความ

สะอาดมือก่อนเข้ามาปฏิบัติงานและขณะปฏิบัติงาน การห้ามพนักงานเดินทางไปพื jนที;เสี;ยงตามคําสั;ง/ประกาศของ

รัฐบาล ผู้ว่าราชการจงัหวดัและเจ้าพนกังานควบคมุโรคติดต่อหรือหน่วยงานราชการที;เกี;ยวข้อง และการเว้นระยะห่างใน

พื jนที;ทํางาน (Social distance) ในสว่นของการรับวีคซีน บริษัทฯ มีการผลกัดนัให้พนกังานได้รับการฉีดวคัซีนผา่นช่องทาง

ตา่งๆ โดยในปี â¢¨∞ พนกังานได้รับการฉีดวคัซีน â เข็มกนัครบทกุคน โดยมีพนกังานลาคลอดที;เลือกรับวคัซีน หลงัคลอด

แล้ว 1 ทา่น อยา่งไรก็ดี ทางบริษัทฯ ยงัคงผลกัดนัให้พนกังานฉีดวคัซีนเข็ม ° อยา่งตอ่เนื;อง  

 นอกจากนี j บริษัทมีนโยบายการควบคมุและสํารองปริมาณวตัถดุบิเพิ;มเป็น 2 เทา่ และสํารองให้เพียงตอ่การผลติ

สนิค้าไมน้่อยกวา่ 4 เดือน เพื;อให้สามารถมีวตัถดุบิให้เพียงพอในการผลติ รวมถงึมีการตดิตอ่สื;อสารและหารือกบัซพัพลาย

เออร์และลกูค้าอยา่งใกล้ชิด เพื;อลดความเสี;ยงดงักลา่ว 

   

 

8) ความเสีJยงด้านการเงนิ 

ความเสีJยงจากอัตราแลกเปลีJยนเงนิตราต่างประเทศ  

 บริษัทซื jอวตัถดุบิและเครื;องจกัรบางสว่นสาํหรับการผลติจากตา่งประเทศ โดยในปี 2562-2564 บริษัทมีการสั;งซื jอ

วตัถดุิบ ที;จะต้องชําระเป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 56.46 ร้อยละ 59.14 และร้อยละ 64.28 ของมลูค่า

การสั;งซื jอวตัถดุิบรวม ตามลําดบั  ในขณะที;รายได้จากการขายสินค้าทั jงหมดเป็นสกลุเงินบาท ดงันั jน หากมีความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลี;ยน อาจสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุสนิค้าและอาจสง่ผลตอ่การดําเนินงานของบริษัทได้   
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 ทั jงนี j บริษัทมีนโยบายเพื;อป้องกนัความเสี;ยงที;จะเกิดขึ jนดงักล่าว โดย 1) การทําสญัญาซื jอเงินตราต่างประเทศ

ลว่งหน้า ( Forward Contract) กบัสถาบนัการเงิน ของทกุการสั;งซื jอวตัถดุบิทั jงจํานวน เพื;อปอ้งกนัความเสี;ยงดงักลา่ว และ 

2) การติดตามการเปลี;ยนแปลงของอตัราแลกเปลี;ยนเงินตราต่างประเทศ และติดตามข้อมลูข่าวสารเกี;ยวกับแนวโน้ม

เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการติดตามข่าวสารของภาวะอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ทั jงในและ

ตา่งประเทศเพื;อบริหารต้นทนุการผลติให้มีประสทิธิภาพ  

 ทั jงนี j ในปี 2562- 2564 บริษัทมีกําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี;ยนจํานวน (3.97) บาท จํานวน (1.05)  ล้าน

บาท และจํานวน 14.77 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 
2.2.2            ความเสีJยงต่อการลงทนุของผู้ถอืหลักทรัพย์  

 

ความเสีJยงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนทีJผู้ลงทนุจะได้รับตามทีJคาดหวัง 

ราคาหุ้นของบริษัท อาจเพิ;มขึ jนหรือลดลงขึ jนอยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ ที;บริษัทไมส่ามารถควบคมุได้ เชน่ 

• การเปลี;ยนแปลงตามนโยบาย กฎ ข้อบงัคบั หรือเงื;อนไขตา่ง ๆ ที;มีผลตอ่อตุสาหกรรม 

• ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะวิกฤต สถานการณ์ที;ไมป่กต ิเชน่ โรคโควิด 19 สงครามราคานํ jามนั เป็นต้น 

ปัจจยัดงักลา่ว อาจทําให้ราคาหุ้นลดลงตํ;ากวา่ราคาที;นกัลงทนุซื jอ และ/หรือสงูกวา่ราคาที;นกัลงทนุ

ขายหุ้นออกไปทําให้นกัลงทนุอาจจะมีความเสี;ยงจากความไมแ่นน่อนของผลตอบแทนที;ผู้ลงทนุจะ

ได้รับตามที;คาดหวงั 

 

2.2.3 ความเสีJยงต่อการลงทนุในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  

  -ไมมี่- 
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รายงานความยั*งยนื 
2564 
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มาตรฐานการรับรอง 

บริษัท ชริ Lงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

ISO 9001: 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
ระบบบริหารงานคณุภาพ ได้การรับรองระบบจาก SGS 

Green Industry Level 2 
อตุสาหกรรมสเีขียวระดบัที& 2   

ปฏิบตักิารสเีขียว (Green Activity) 
ได้การรับรองจาก  

กระทรวงอตุสาหกรรม 

โครงการสนบัสนนุการให้คําปรึกษาเพื&อลดต้นทนุ
พลงังาน ในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดเลก็ ได้รับจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนรัุกษ์พลงังาน 

บริษัทฯ ผา่นการรับรองตามมาตรฐาน 
GHP และ HACCP 

 

 

ใบรับรองโครงการ 
คาร์บอนฟตุพริ Xนท์ขององค์กร 

จาก องค์การบริหารจดัการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
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มาตรฐานการรับรอง และรางวัล 

บริษัท ชริ Lงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
 

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

THAI PACK AWARDS 2015  
Awarded to Chapter 1 
Consumer Co.,Ltd. In 
recognition of the 
Outstanding packaging 
design  

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

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

HP Indigo Thailand 
2017 – Digital Printing 
Innovation award 

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

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

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

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

Leading Manufacturer and 
Distributor of Shrink Sleeve 
Thailand  and Best High-
Definition Printing Service 
Provider Thailand from World 
Business Outlook 2021  

HP Inkspiration Awards 
2021 (HP Indigo Digital 
Print) in Shrink Sleeves 
(Tennis Ball Packaging)  
 

HP Inkspiration Awards 
2021 (HP Indigo Digital 
Print) in Shrink Sleeves 
(Shampoo)  
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3. การขับเคลื+อนธุรกจิเพื+อความยั+งยืน 

 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายเพื8อการพฒันาที8ยั8งยืนของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกล

ยทุธ์ทางธุรกิจที8ครอบคลมุในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ8งแวดล้อม เพื8อพฒันาการดําเนินธุรกิจให้มีแนวทางใน

การจดัการที8ยั8งยืน และสามารถตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้ สว่นเสียทกุภาคสว่นในทกุ

กระบวนการดําเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้นําเอาวตัถปุระสงค์หรือความมุง่มั8น (commitment) ที8บริษัทฯ ดํารงอยูใ่น

สงัคมเพื8อสง่มอบคณุคา่ (High Purpose) เพื8อเป็นตวันําในการดําเนินธุรกิจให้ก้าวไปสูค่วามยั8งยืน บริษัทฯ พร้อม

พฒันาความสมัพนัธ์กบัคูค้่าเพื8อสง่มอบสินค้าที8เป็นมิตรตอ่สิ8งแวดล้อมผา่นงานพิมพ์ที8มีคณุภาพ  

 

Sustainability Commitment to High Purpose 

 

 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านนความยัJงยนื 

 

บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัทิางด้านความยั;งยืน โดยมีสาระสาํคญัดงันี j 

• มุง่มั;นพฒันาบริษัทฯ ให้เตบิโตอยา่งยั;งยืนภายใต้หลกับรรษัทภิบาล และการดําเนินธรุกิจตามหลกัการ กํากบั

ดแูลกิจการที;ดี 

• มุง่พฒันากระบวนการผลติ และผลติภณัฑ์ ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสงุ โดยการสรรหา และสนบัสนนุการใช้

นวตักรรมที;เป็นมิตรตอ่สิ;งแวดล้อม พร้อมบริหารจดัการทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ;งแวดล้อม 

• มุง่พฒันาการมีสว่นร่วมกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในทกุภาคสว่น โดยคํานงึถงึหลกัสทิธิมนษุยชน ตามแนวทาง

พฒันาที;ยั;งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhance the  

ECO-EFFIENCECY 

to the system 

Educate employee with 

ESG INTEGRATION 

Engage with customer on 

ECO-INNOVATION 

o Factory Standard Compliance 
with sustainable production 

o Quality Product  

 

o Human Resource Development 

on eco-knowledge, skill and 
mindset   

o Labour Practise with quality 
welfare and wellbeing   

c 

o Supplier to Strategic Partners 
with sustainable supply chain  

o Customer to Strategic Partners 
with sustainable consumption 
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3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ (value chain) 

 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ (Value Chain) 

• ลกัษณะหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกิจ (Value Chain) ที;แสดงถงึความสมัพนัธ์ของผู้ มีสว่นได้เสยีที;สาํคญัในกิจกรรมซึ;ง

เกี;ยวข้องกบัการดําเนินธรุกิจตั jงแตต้่นนํ jาจนถงึปลายนํ jา โดยบริษัทได้มีการปรับหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) 

เพื;อพฒันาเป็นหว่งโซอ่ปุทานอยา่งยั;งยืน (Sustainable Supply Chain)ดงันี j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procurement -> Service -> Manufacturing -> Transportation -> Distribution 

ภาพแสดงหว่งโซค่ณุคา่ธรุกิจของบริษัทฯ 

 

 

การจดัซื jอ กระบวนการจดัหาต้นทนุทางการผลติ การเลือกประเภทของฟิล์ม และวตัถดุบิ ที;พร้อมด้วยนวตักรรมที;

เป็นมิตรตอ่สิ;งแวดล้อม 

 

การบริการ การนําเสนอตวัเลือก และแบง่ปันนวตักรรมการผลติให้กบัคูค้่า  

 

การผลติ กระบวนสร้างชิ jนงานที;ต้องคํานงึถงึคาร์บอนฟตุพริ jนท์ จดัสรรให้เกิดการใช้การหมนุเวียนในเรื;องของ

ทรัพยากรตา่งๆ 
 

การขนสง่  กระบวนการที;ต้องอาศยัเชื jอเพลงิในการนําสง่สนิค้า ซึ;งต้องมีการคํานงึถงึคาร์บอนฟตุพริ jนท์ 

 

การสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า การสร้างหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกิจที;ยั;งยืนจําเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ

ความสมัพนัธ์อนัดี เพื;อเตบิโตอยา่งยั;งยืน  

 

 

 

การจัดซื )อ การบริการ การผลิต 

การขนส่ง 
การสร้าง

ความสัมพนัธ์

กับลูกค้า  
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3.2.2. การวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

• ระบกุลุม่ผู้ มีสว่นได้เสยีที;สาํคญัทั jงภายในและนอกองค์กร 

 

ผู้มีส่วนได้เสียทีJ

ได้รับประโยชน์ 

(Beneficiaries) 

เป้าหมายความสาํเร็จ 

/การเปลีJยนแปลง 

(Goal/Value) 

ตวัชี aวัด 

(Indicator) 

การให้ค่า (Valuation)/ 

การแทนค่า (Proxy) 

พนกังาน 
นําความรู้และทกัษะไปปรับใช้

กบักระบวนการทํางาน 

เปอร์เซน็ต์การ Reject 

หรือ Complain   

มลูคา่ของการ Reject 

หรือ Complain ลดลง  

ความก้าวหน้าในหน้าที;

การงาน 
รายได้เพิ;มขึ jน 

 บริษัท  
ผลติภณัฑ์ จาก Eco-Friendly 

Products  

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ 

จากEco Friendly Products  

 รายได้จากการขาย   

 ผลติภณัฑ์ดงักลา่วเพิ;มขึ jน 

 คูค้่า  

 (Supplier,Customer) 

ผลติภณัฑ์ จาก Eco Friendly 

Products  

คําสั;งซื jอ Eco Friendly 

Products  
 ยอดสั;งซื jอเพิ;มขึ jน  

 ชมุชน และ สงัคม  
สนิค้าที;เป็นมิตรกบัสิ;งแวดล้อม  

ลดผลกระทบด้านขยะพลาสตกิ  

สดัสว่นจากผลติภณัฑ์ Eco 

Friendly Products เพิ;มขึ jน  

คา่กําจดัผลติภณัฑ์หมด

สภาพการใช้งานที;ประหยดัได้ 

 
3.3การจดัการด้านความยัJงยืนในมติสิิJงแวดล้อม 

 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานสิJงแวดล้อม 

 

• นโยบายและแนวปฏิบตัทีิ;สอดคล้องกบักฎหมายระเบียบ และข้อบงัคบัด้านสิ;งแวดล้อมซึ;งเกี;ยวข้องกบัการ

ประกอบธรุกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

บริษัทฯ มุง่มั;นที;จะมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบตอ่สงัคมในเรื;องคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สิ;งแวดล้อมอยา่งจริงจงัและตอ่เนื;องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยตระหนกัถงึความสาํคญัของ

สิ;งแวดล้อมและความปลอดภยัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี ที;เกี;ยวข้องตลอดจนสง่เสริมกิจกรรมทางสงัคมในการรักษา

สิ;งแวดล้อมและพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชนตามหลกัการพฒันาอยา่งยั;งยืน ดงันี j 

แนวปฏิบตั ิ

1.1 บริษัทจะคํานงึถงึทางเลอืกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตโิดยให้มีผลกระทบตอ่ความเสยีหายของ

สงัคม สิ;งแวดล้อม และคณุภาพชีวิตของประชาชนน้อยที;สดุ สนบัสนนุการลดการใช้พลงังาน และทรัพยากร 

1.2 บริษัทสง่เสริมให้ความปลอดภยัเป็นเรื;องสาํคญั โดยจดัทําข้อกําหนดและมาตรฐานทางด้านคณุภาพความ

ปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ;งแวดล้อม ที;มีมาตรการไมน้่อยกวา่ที;กฎหมายกําหนดตามมาตรฐานสากล 

บคุลากรของบริษัทต้องศกึษา และปฏิบตัติามกฎหมายนโยบายข้อกําหนดและมาตรฐานทางด้านคณุภาพ

ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ;งแวดล้อมที;เกี;ยวข้องอยา่งเคร่งครัด 

1.3 บริษัทจะดําเนินการทกุวิถีทางเพื;อควบคมุและปอ้งกนัความสญูเสยีในรูปแบบตา่ง ๆ อนัเนื;องมาจากอบุตัเิหต ุ

อคัคีภยั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทํางาน ทรัพย์สนิสญูหายหรือเสยีหาย การละเมิดระบบรักษาความ

ปลอดภยั การปฏิบตังิานไมถ่กูวิธี และความผิดพลาดตา่ง ๆ ที;เกิดขึ jน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการ
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ทํางานที;ปลอดภยัตอ่บคุลากรของบริษัท และมีการซกัซ้อมแผนการรักษาความปลอดภยัเป็นประจํา ทั jงนี jถือ

เป็นหน้าที;รับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานในการรายงานอบุตัเิหตอุบุตักิารณ์ โดยปฏิบตัติามขั jนตอนที;

กําหนดไว้ 

1.4 บริษัทจะจดัให้มีแผนควบคมุและปอ้งกนัเหตฉุกุเฉินในทกุพื jนที;ปฏิบตักิาร มีแผนจดัการเหตฉุกุเฉินและสภาวะ

วิกฤตขององค์กร เพื;อเตรียมพร้อมตอ่การจดัการเหตฉุกุเฉินตา่ง ๆ  ที;อาจเกิดขึ jน เชน่ เพลงิไหม้ ก๊าซสารเคมี หรือ

ของเสยีรั;วไหลและมีการเตรียมพร้อมตอ่เหตวุิกฤตอื;น ที;อาจทําให้การดําเนินธรุกิจหยดุชะงกั เสื;อมเสยีชื;อเสยีง

และภาพลกัษณ์ขององค์กร 

1.5 บริษัทจะจดัให้มีการประชาสมัพนัธ์ เพื;อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมลูให้กบับคุลากรของบริษัท 

พนกังานของผู้ รับจ้าง ตลอดจนผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีที;เกี;ยวข้อง เพื;อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบ

ขั jนตอนวธีิปฏิบตัแิละข้อควรระวงัตา่ง ๆ ทางด้านคณุภาพความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ;งแวดล้อม

ตลอดจนนําไปยดึถือปฏิบตัไิด้อยา่งถกูต้อง โดยไมก่่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพ ทรัพย์สนิ และสิ;งแวดล้อม 

1.6 หากการปฏิบตังิานใดไมป่ลอดภยั หรือไมอ่าจปฏิบตัติามข้อกําหนดและมาตรฐานทางด้านคณุภาพ 

ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ;งแวดล้อม หรือพบวา่การปฏิบตังิานมีผลกระทบทางด้านสิ;งแวดล้อมอยา่ง

ร้ายแรง ให้บคุลากรของบริษัทยตุกิารปฏิบตังิานเทา่ที;ทําได้ชั;วคราวเพื;อแจ้งผู้ ร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา และ

หนว่ยงานที;รับผิดชอบเพื;อดําเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขตอ่ไป โดยห้ามปฏิบตังิานตอ่ไปโดยเดด็ขาด 

 

3.3.2 ผลการดาํเนินงานด้านสิJงแวดล้อม 

• ผลการดําเนินงานและผลลพัธ์ที;เกี;ยวกบัการจดัการด้านสิ;งแวดล้อม ในเฉพาะประเดน็ที;สาํคญักบักระบวนการ

ดําเนินธรุกิจ  

การบาํบดันํ aาเสีย  (Wastewater Treatment ) 

ผลการดําเนินงาน ปี â¢¨∞ 

1. บริษัทมีมาตรฐานการดแูลระบบนํ jาทิ jงที;ระบายออกสูส่าธารณะให้มีคณุภาพ เพื;อกําจดัมวลสารหรือ

สิ;งปนเปื jอนที;อยูใ่นนํ jาเสยีให้ได้นํ jาที;มีคณุสมบตั ิ เพียงพอที;จะปลอ่ยลงสูแ่หลง่นํ jาธรรมชาตหิรือมี

ปริมาณสิ;งปนเปื jอนในนํ jาลดลงจนมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานนํ jาทิ jง ไมก่่อให้เกิดผลเสยีหายตอ่

แมนํ่ jา ลาํคลอง แหลง่นํ jาธรรมชาตหิรือสิ;งแวดล้อมโดยรอบ เพื;อลดผลกระทบตอ่สิ;งแวดล้อมและชมุชน

ข้างเคียงให้ได้มากที;สดุ  โดยนํ jาเสยีที;ผา่นการบําบดัแล้วจะถกูระบายลงสูแ่หลง่นํ jาสาธารณะ  

2.บริษัทฯ ทําการตรวจวดัคา่ วิเคราะห์นํ jาทิ jง ตามประกาศกระทรวงทรัพย์ยากรธรรมชาตแิละ

สิ;งแวดล้อม โดยคํานงึถงึคา่ปริมาณสารตา่งๆ ในนํ jาที;ผา่นระบบบําบดัให้อยูใ่นเกณณ์มาตรฐานตามที;

กฎหมายกําหนด  โดยทั jงเจ้าหน้าที;ภายในและเจ้าหน้าที;จากหนว่ยงานภายนอก เพื;อให้มั;นใจวา่

คณุภาพของนํ jาที;ผา่นระบบบําบดัยงัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน  

3. ผลการทดสอบคณุภาพของนํ jาเสยีปี 2564 จากหนว่ยงานภายในและหนว่ยงานภายนอกที;ผา่น

ระบบบําบดั ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามที;กฎหมายกําหนด 

 
พลังงานสะอาด (Clean Energy): โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) 

         ผลการดําเนินงาน ปี 2564 

ในปี â¢¨° บริษัทฯ มีการลงทนุตดิตั jงระบบผลติไฟฟา้ด้วยพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar 

Rooftop) ขนาดกําลงัการผลติตดิตั jง ∞¢°.¨ กิโลวตัต์ เพื;อประหยดัต้นทนุพลงังานไฟฟา้ และไม่

ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ;งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปอ้งกนั  (Preventive 

maintenance) ตามหนงัสอืสญัญาการบริการและแผนงานของบริษัทผู้ รับจ้าง ทั jงนี jได้มีการ

สงัเกตการณ์และรายงานตอ่ประธานเจ้าหน้าที;บริหารเป็นประจําทกุเดือน 
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การใช้พลงังานไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมูิภาคร่วมกบัการใช้ไฟฟา้จากระบบ Solar Rooftop โดย

เปรียบเทียบผลประหยดัเป็น THB/kwh (บาทตอ่หนว่ยการใช้ไฟฟา้)โดยบริษัทฯ ได้มีการดําเนินการ

ตดิตั jงและเริ;มใช้งานระบบได้ เมื;อเดือนพฤษภาคม â¢¨° และ ดําเนินการบํารุงรักษาเชิงปอ้งกนัได้ตาม

แผน โดยคา่ไฟฟา้ตอ่หนว่ยการใช้ (THB/kwh) ก่อนตดิตั jงระบบ Solar  Rooftop เฉลี;ยอยูที่; °.±¨ บาท 

เมื;อเปรียบเทียบคา่ไฟฟา้ตอ่หนว่ยการใช้ (THB/kwh) หลงัตดิตั jงและใช้งานระบบ Solar  Rooftop เฉลี;ย

อยูที่; °.àä บาท(ข้อมลูเปรียบเทียบ เดือนพฤษภาคม ถงึเดือนธนัวาคม â¢¨â และ â¢¨°) และ คา่ไฟฟา้

ตอ่หนว่ยการใช้ (THB/kwh) 3.18 บาท ในปี â¢¨∞ (ข้อมลูการใช้ไฟฟา้ ปี â¢¨∞) 

 

การแปรสภาพตวัทาํละลายใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ (solvent recovery)    

ผลการดําเนินงาน ปี 2564 

ในปี 2564 บริษัทฯสามารถลดการทิ jงสารเคมีปนเปื jอนจากเดมิที;ต้องทิ jงเป็นกากส ี  132,944 กิโลกรัม 

โดยเรามีการใช้กระบวนการกลั;นนํ jามนักลบัมาใช้ใหม ่ ซึ;งสามารถกลั;นกลบัมาใช้ได้ 101,953 กิโลกรัม 

ซึ;งคดิเป็น 76.69% ของสทีี;ต้องทิ jงทั jงหมด เหลอืทิ jงเป็นกากส ี 30,991 กิโลกรัมจากผลรายงานสรุปการ

แปรสภาพตวัทําละลายในปี 2564 ที;ยอดการรับเข้านํ jามนัสงูขึ jนจากเดมิ จาก 129,281 กิโลกรัม ในปี 

2563 เป็น 132,944 กิโลกรัม ในปี 2564 เป็นผลมาจากในชว่งเดือน 6 ทางบริษัทมีการเพิ;มเครื;องพิมพ์

จาก 4 เครื;องเป็น 5 เครื;อง เพื;อขยายกําลงัการผลติให้เพียงพอตอ่คําสั;งซื jอ  ทั jงนี j ยอดการกลั;นที;ลด

น้อยลงนั jน เกิดจากการระบาดของเชื jอไวรัสโควิค 19 ทําให้เกิดการกกัตวัพนกังานในหนว่ยงานที;ดแูล

การกลั;นนํ jามนั เพื;อปอ้งกนัความเสี;ยง สง่ผลให้การกลั;นนํ jามนัจงึไมไ่ด้ตามเปา้หมายที;วางไว้ โดยคาด

วา่ในปี 2565 จะสามารถลดการทิ jงสารเคมี และกลั;นนํ jามนักลบัมาใช้ใหมไ่ด้ 

แนวทางในการดําเนินการแปรสภาพตวัทําละลายในปี 2565 ได้แก่ การลดการรับเข้าของนํ jามนักลั;น 

โดยจะทําการคดัแยกนํ jามนัที;มาจากการล้างอปุกรณ์ที; และการเพิ;มความสามารถในการกลั;นให้ได้เตม็

ประสทิธิภาพ  

 

rPET ผลติภณัฑ์ทีJตอบโจทย์ด้านสิJงแวดล้อม     

บริษัทฯ ได้พยายามนําเสนอผลติภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ๆ  ที;ตอบโจทย์การรักษ์โลก โดยได้มีการ

ดําเนินการเพื;อนําเสนอการใช้ฟิล์ม r-PET (recycled polyethylene terephthalate) คือฟิล์ม PET ที;มี

สว่นผสมของ post-consumer recycle (PCR) 30% ซึ;งเป็นการนําพลาสตกิที;ใช้งานแล้วมาผา่น

กระบวนเพื;อนํากลบัมาใช้ใหมใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ สอดคล้องกบัหลกัการ Circular Economy หรือ

การหมนุเวียน ผลติ-ใช้-วนกลบั ( Make-Use-Return) ที;ปรับเปลี;ยนกระบวนการตา่งๆ เพื;อเพิ;ม

ประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ทําให้เกิดของเสยีน้อยที;สดุ และเพิ;มประสทิธิภาพ

ของการจดัการของเสยีให้ถกูนํากลบัไปเป็นทรัพยากรที;หมนุเวียนอยูใ่นระบบด้วยกระบวนการที;

เหมาะสม  

ผลการดําเนินงาน ปี 2564 

บริษัทฯ เริ;มมีการใช้ฟิล์ม rPET ในกระบวนการผลติฉลากฟิล์มหดในปี 2563 สาํหรับลกูค้าที;ความ

ต้องการฟิล์ม rPET อาทิเชน่ มะพร้าวนํ jาหอมพร้อมดื;ม โคโค ทมับ์ ซึ;งได้รับรางวลั Agri Plus Award 

2019 Innovative Product จากกรมการค้าตา่งประเทศ  รางวลั Prime Minister’s Export Award 2020 : 

Best Innovation (นวตักรรมยอดเยี;ยม) และรางวลัDesign Excellenceâ†â† สาขา Packaging อนั

เป็นนวตักรรมที;เป็นมิตรกบัสิ;งแวดล้อม พร้อมกนันี jทางบริษัทฯ ยงัมีการประชาสมัพนัธ์และนําเสนอ

ผลติภณัฑ์ดงักลา่วให้กบัลกูค้าได้ทราบถงึตวัเลอืกเพื;อสิ;งแวดล้อมอีกด้วย ในปี 2564 บริษัทฯ มีการจดั 

Online conference ‘The Road to Sustainability with Shrinkflex’ ซึ;งสว่นหนึ;งเป็นสร้างความเข้าใจ 

และผลกักนัคําสั;งฟิล์มชนิดดงักลา่ว (คําอธิบายในสว่นของความรับผิดชอบตอ่คูค้่า) 
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การจดัการความเสีJยงด้านสิJงแวดล้อม: เสียง แสง ความร้อน สารเคมี 

ผลการดําเนินงาน ปี 2564 

à.บริษัทฯ มีการควบคมุเรื;องเสยีงเป็นอยา่งดี โดยได้ทําการตรวจวดัการประเมินระดบัเสยีงเฉลี;ยตลอด

ระยะเวลาการทํางาน ทั jงหมด 8 จดุ ผลการตรวจวดัผา่นทั jงหมด 8 จดุ โดยเป็นการประเมินของผู้

ประเมินภายนอกสามารถรับรองรายงานผลการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

â.บริษัทฯ มีการควบคมุเรื;องแสงเป็นอยา่งดี โดยได้ทําการตรวจวดัปริมาณความเข้มแสงสวา่งใน

บริเวณการทํางาน ทั jงหมด 59 จดุ ผา่นทั jงหมด 59 จดุ โดยเป็นการประเมินของผู้ประเมินภายนอก

สามารถรับรองรายงานผลการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

°.บริษัทฯ มีการควบคมุเรื;องความร้อนเป็นอยา่งดี โดยได้ทําการตรวจวดัคา่ระดบัความร้อนในบริเวณ

การทํางาน ทั jงหมด 4 จดุ  ผา่นทั jงหมด 4 จดุ โดยเป็นการประเมินของผู้ประเมินภายนอกสามารถรับรอง

รายงานผลการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

∞.บริษัทฯ มีการควบคมุ เฝา้ระวงัเรื;องความสารเคมีเป็นอยา่งดี  โดยเมื;อวนัที; 27 ส.ค. 2564 ได้ทําการ

ตรวจวดัระดบัความเข้มข้นของสารเคมี ในสถานที;ทํางาน ทั jงหมด 3 พารามิเตอร์ สถานที;ตรวจทั jงหมด 

8 จดุ  ผา่นทั jงหมด 8 จดุ โดยเป็นการประเมินของผู้ประเมินภายนอกสามารถรับรองรายงานผลการ

ตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 

การจดัการเพืJอลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  ผลการดําเนินงาน ปี 2564  

1. บริษัทมีมาตรฐานการดแูลระบบนํ jาทิ jงที;ระบายออกสูส่าธารณะให้มีคณุภาพ เพื;อกําจดัมวลสารหรือ

สิ;งปนเปื jอนที;อยูใ่นนํ jาเสยีให้ได้นํ jาที;มีคณุสมบตั ิ เพียงพอที;จะปลอ่ยลงสูแ่หลง่นํ jาธรรมชาตหิรือมี

ปริมาณสิ;งปนเปื jอนในนํ jาลดลงจนมีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานนํ jาทิ jง ไมก่่อให้เกิดผลเสยีหายตอ่

แมนํ่ jา ลาํคลอง แหลง่นํ jาธรรมชาตหิรือสิ;งแวดล้อมโดยรอบ เพื;อลดผลกระทบตอ่สิ;งแวดล้อมและชมุชน

ข้างเคียงให้ได้มากที;สดุ  โดยนํ jาเสยีที;ผา่นการบําบดัแล้วจะถกูระบายลงสูแ่หลง่นํ jาสาธารณะ  

â.บริษัทฯ ทําการตรวจวดัคา่ วิเคราะห์นํ jาทิ jง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ;งแวดล้อม 

โดยคํานงึถงึคา่ปริมาณสารตา่งๆ ในนํ jาที;ผา่นระบบบําบดัให้อยูใ่นเกณณ์มาตรฐานตามที;กฏหมาย

กําหนด  โดยทั jงเจ้าหน้าที;ภายในและเจ้าหน้าที;จากหนว่ยงานภายนอก เพื;อให้มั;นใจวา่คณุภาพของนํ jา

ที;ผา่นระบบบําบดัยงัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน  

3. ผลการทดสอบคณุภาพของนํ jาเสยีปี â¢¨∞ จากหนว่ยงานภายในและหนว่ยงานภายนอกที;ผา่น

ระบบบําบดั ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามที;กฏหมายกําหนด 

∞.บริษัทมีการจดัทํา โครงการ Carbon Footprint เพื;อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ซึ;งการจดัทํา

คาร์บอนฟตุพริ jนท์ขององค์กร (Carbon Footprint Organization : CFO)  เป็นวิธีการประเภทหนึ;งใน

การแสดงข้อมลูปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที;ปลอ่ยออกมาจากกิจกรรมตา่ง ๆ ขององค์กรที;อนัจะนําไปสู่

การกําหนดแนวทางการบริหารจดัการเพื;อลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

ทั jงนี j บริษัทได้รับการรับรองการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือน

กระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ระยะเวลาการประเมินชว่งวนัที; 1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 

2563 โดยสรุปผลได้ดงันี j  

Total Greenhouse Gas Emission (Scoope 1&2): 2,813 tonCO2e/year 

Direct GHG emissions    487 tonCO2e/year 

Energy Indirect GHG emissions   2,326 tonCO2e/year 

Other Indirect GHG emissions   6,282 tonCO2e/year 
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โดยองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจกได้รับรองการจดัทําคาร์บอนฟตุพริ jนท์ขององค์กรวา่อยูใ่น

ระดบัมาตรฐาน (Standard) ณ วนัที; 25 มกราคม 2565 

 

3.4 การจดัการความยัJงยืนในมติสัิงคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานสังคม 

• นโยบายและแนวปฏิบตัทีิ;สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัด้านสงัคม ซึ;งเกี;ยวข้องกบัการประกอบ

ธรุกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ยรวมถงึการเคารพสทิธิมนษุยชน 

 

บริษัทมุ่งมั;นที;จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ;งแวดล้อม และคณุภาพชีวิตของชมุนมุในทกุ ๆ พื jนที;ที;เข้าไป

ดําเนินธุรกิจตามหลกัปฏิบตัิสากล โดยให้ความสําคญัตอ่การมีสว่นร่วมของชมุชนและสงัคม เพื;อพฒันาวิถีชีวิตและความ

เป็นอยู่ที;ดีของชมุชนและสงัคมอย่างยั;งยืน บริษัทจงึกําหนดแนวทางเกี;ยวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมในด้านตา่งๆ โดยที;

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั jงที; 1/2563 (ของมหาชน) วนัที; 2 มิถนุายน 2563 ได้อนมุตัินโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่

สงัคม โดยมีเนื jอหาโดยสรุป ดงันี j 

 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทถือปฏิบตัิแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เพื;อสร้างความเชื;อมั;นต่อผู้ ที;เกี;ยวข้อง อนัจะส่งผลดีต่อ

บริษัทในระยะยาว ดงันี j 

แนวปฏิบตั ิ

1.1 หลกีเลี;ยงการดําเนินการที;อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบวา่มีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์เกิดขึ jน บริษัทจะจดัให้มีกระบวนการไกลเ่กลี;ยที;เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมลูที;สาํคญัอยา่งครบถ้วน  

1.2 สง่เสริมการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรี หลกีเลี;ยงพฤตกิรรมการเลน่พรรคเลน่พวก หรือร่วมสมคบคดิกนั 

1.3 ไมส่นบัสนนุการดําเนินการที;มีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา   

 

2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัJน 

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื jนฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั;นในหลกัการการกํากบัดแูลกิจการ และปฏิบตัิตาม

กฎหมายที;เกี;ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที;ของรัฐหรือ

ภาคเอกชน โดยบริษัทได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที;ความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการ

บงัคบับญัชาในแตล่ะหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพื;อให้มีการถ่วงดลุอํานาจและมีความรัดกมุในการตรวจสอบระหวา่งกนั

อยา่งเหมาะสม 

แนวปฏิบตั ิ

2.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทดําเนินการหรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชั;นในทกุรูปแบบทั jง

ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานที;เกี;ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตนโยบายต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชั;นนี jอยา่งสมํ;าเสมอ 

2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทมีหน้าที;ต้องรายงานให้บริษัททราบถงึการกระทําที;เข้าขา่ย 

การทจุริตคอร์รัปชั;นที;เกี;ยวข้องกบับริษัทโดยแจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที;รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่ง ๆ 

2.3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที;แจ้งเรื;องการทจุริตคอร์รัปชั;นรวมทั jงบคุคลที;ให้ความร่วมมือ 

ในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชั;น 

2.4 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการต้องปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งในการตอ่ต้าน 

การทจุริตคอร์รัปชั;นและมีหน้าที;ในการให้การสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั;น เพื;อสื;อสารไปยงั
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พนกังานและผู้ ที;เกี;ยวข้องทกุฝ่าย รวมทั jงทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตา่ง ๆ เพื;อให้เหมาะสมกบัการ

เปลี;ยนแปลงของสภาพธรุกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

2.5 ผู้ ที;กระทําการทจุริตคอร์รัปชั;นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที;บริษัทกําหนดไว้ และอาจ

ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั jนผิดกฎหมาย 

2.6 บริษัทจัดให้มีการสื;อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;น ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัท  

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนกังาน ระบบสื;อสารภายในของบริษัท เพื;อให้ผู้ เกี;ยวข้องทราบและนํานโยบายไป

ปฏิบตั ิเป็นต้น 

2.7 บริษัทกําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยสง่เสริมให้มีการสื;อสารที;หลากหลายชอ่งทาง เพื;อให้พนกังานและผู้ มี

สว่นเกี;ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั และจดัให้มีมาตรการการปกปอ้งผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกปิดตวัตนของ

ผู้ แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพื;อหลีกเลี;ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที;ไม่เป็นธรรม รวมถึงมีการแต่งตั jงบุคคลเพื;อ

ตรวจสอบตดิตามทกุเบาะแสที;มีการแจ้งเข้ามา  

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

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นของบริษัท 

2.9 บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื;อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล 

การปฏิบตัิงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนกังานและลกูจ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื;อป้องกนั

การทจุริตคอร์รัปชั;นภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและลกูจ้างของบริษัท 

2.10 บริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบการจัดซื jอจัดจ้าง โดยกําหนดวงเงิน ตารางอํานาจอนุมัติ 

วตัถปุระสงค์ในการทํารายการ และผู้ รับ ซึ;งต้องมีเอกสารหลกัฐานที;ชดัเจนประกอบ และมีการกําหนดอํานาจอนมุตัิในแต่

ละระดบัอยา่งเหมาะสม 

2.11 เพื;อความชดัเจนในการดําเนินการในเรื;องที;มีความเสี;ยงสงูกบัการเกิดการทจุริตคอร์รัปชั;นในเรื;องดงัต่อไปนี j ให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทต้องปฏิบตัด้ิวยความระมดัระวงั และตรวจสอบให้แนช่ดั 

(1) การให้ มอบหรือรับของกํานลั และการเลี jยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตาม

ธรรมเนียมทางการค้าปกตหิรือประเพณีนิยมในมลูคา่ที;เหมาะสม 

(2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั;นใจว่า

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุดงักลา่วไมไ่ด้เป็นการอําพรางการตดิสนิบน 

(3) ในการดําเนินกิจการ การติดตอ่ การเจรจา การประมลู และการดําเนินการอื;น ๆ กบัหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี j กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท

จะต้องไมใ่ห้หรือรับสนิบนในทกุขั jนตอนของการดําเนินกิจการ 

 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัJน  

ผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื;องที;จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื;อ ที;อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที;

สามารถตดิตอ่ได้ สง่มายงัผู้ รับข้อร้องเรียนตามชอ่งทางดงันี j 

กรณีผู้ถกูร้องเรียนเป็นพนกังานระดบัตํ;ากวา่ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร:  

แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานเจ้าหน้าที;บริหารที; michael@shrinkflexthailand.com  โทรศพัท์ 081- 841 1923 หรือ

ไปรษณีย์ ผ่านประธานเจ้าหน้าที;บริหาร มายังที;อยู่ เลขที; 68 / 2-5 หมู่ 5 ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 24130 

กรณีผู้ถกูร้องเรียนเป็นพนกังานระดบัตั jงแตป่ระธานเจ้าหน้าที;บริหารขึ jนไป: 

แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงที; santhaya@cbs.chula.at.th  โทรศพัท์085-448 8778 

หรือไปรษณีย์ผ่านประธานกรรมการตรวจสอบมายงัที;อยู่ เลขที; 68 / 2-5 หมู่ 5 ตําบลบางสมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา 24130 
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บคุคลที;สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี;ยวกบัการทจุริตคอร์รัปชั;น คือ ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท ได้แก่ ผู้ ถือ

หุ้น ลกูค้า คูแ่ขง่ทางการค้า เจ้าหนี j ภาครัฐบาล ชมุชน สงัคม ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ทั jงนี j ไมว่า่จะแจ้งด้วยวิธีใด

ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะรักษาความลับของผู้ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นอย่างดี และมีขั jนตอนการดําเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและบทลงโทษตามที;ได้ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทํา

ความผิด  

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจดัอบรมเรื;องการทจุริตคอร์รัปชั;นแก่พนงังานจํานวน 1 ครั jง และได้มีการเพิ;มรายละเอียดช่อง

ทางการแจ้งเบาะแสผา่นการใสร่ายละเอียดเบอร์โทรศพัท์เพื;อตดิตอ่ให้สะดวกยิ;งขึ jน และตดิประกาศในบริษัทฯ โดยในรอบ

ปีที;ผา่นไมมี่การแจ้งเบาะแส  

           3.      การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิตอ่ผู้ ที;มีสว่นเกี;ยวข้องไม่วา่จะเป็นพนกังาน 

ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ ดงันี j 

แนวปฏิบตั ิ

3.1 สนบัสนนุและเคารพในการปกปอ้งสิทธิมนษุยชน โดยหมั;นตรวจตราดแูลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีสว่นเกี;ยวข้อง

กบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน  

3.2 ส่งเสริมให้มีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนษุยชน ภายในธุรกิจของบริษัท และกระตุ้นให้มี

การปฏิบตัิตามหลกัการสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธรุกิจด้านสทิธิ มนษุยชนยงัครอบคลมุ

ไปถงึบริษัทในเครือ ผู้ ร่วมทนุ และคูค้่า  

3.3 ปฏิบตัติอ่บคุลากรของบริษัททกุคนโดยเสมอภาคกนั ไมเ่ลอืกปฏิบตั ิไมแ่บง่แยก ถิ;นกําเนิด เชื jอชาต ิเพศ อาย ุสี

ผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาตติระกลู สถานศกึษา หรือสถานะอื;นใดที;มิได้เกี;ยวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตังิาน 

3.4 ห้ามบุคลากรของบริษัทกระทําการที;ก่อความเดือดร้อน รําคาญ บั;นทอนกําลังใจผู้ อื;น ก่อให้เกิดความเป็น

ปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบตัิงาน ที;มีลกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศไมว่า่ตอ่บคุลากรของบริษัท หรือบคุคลภายนอกที;

เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั jงนี jรวมถึง การล่วงละเมิดทางเพศ การเกี jยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ;งภาพ

ลามกอนาจาร ทั jงทางวาจาและการสมัผสั 

ผลการดําเนินงานปี 2564 

ด้วยจํานวนพนกังานทั jงหมดของบริษัทฯ 481 คน มีพนกังานตา่งด้าว จํานวน 20 คน แบง่เป็นพมา่ 12 คน และกมัพชูา 

8 คน มีพนกังานที;เป็นเพศทางเลอืกจํานวน 14 คน และมีพนกังานที;เป็นผู้พิการจํานวน 6 คน (ตามอตัรากฎหมายกําหนด 

100 : 1) และมั;นตรวจตราไมใ่ห้เกิดการละเมิดสทิธิมนษุยชน โดยในปีที;ผา่นไมมี่ไมมี่การกระทําที;สร้างความเดือดร้อน 

 

4. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที;จะชว่ย

เพิ;มมลูคา่ของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและการเจริญเตบิโตอยา่งยั;งยืนของบริษัทและบริษัทยอ่ย

ในอนาคต ดงันี j 

แนวปฏิบตั ิ

4.1 จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื;อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถงึการกําหนดคา่ตอบแทน และการพิจารณา

ผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานที;เป็นธรรม 

4.2 สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถงึสง่บคุลากรเข้าร่วมสมัมนา และ

ฝึกอบรมวิชาการด้านตา่ง ๆ ที;เกี;ยวข้องเพื;อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถงึปลกูฝังทศันคตทีิ;ดี 

มีคณุธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแก่บคุลากร นอกจากนี j บริษัทยงัสนบัสนนุการพฒันาองค์กรและทรัพยากร

บคุคล โดยเน้นกระบวนการทํางานที;มีประสทิธิภาพ การกําหนดบทบาทหน้าที;ของพนกังานให้ชดัเจน การกําหนด

ผลตอบแทนที;เหมาะสม การพฒันาระบบการประเมินและเพิ;มสมรรถนะการทํางานของพนกังาน 
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4.3 จดัให้มีสวสัดกิารด้านตา่ง ๆ สาํหรับพนกังานตามที;กฎหมายกําหนด เชน่ ประกนัสงัคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจากที;กฎหมายกําหนด เชน่ ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัเิหต ุเป็นต้น รวมถงึการให้เงินชว่ยเหลอืประเภทตา่ง 

ๆ แก่พนกังาน เชน่ เงินชว่ยเหลอืพนกังานสาํหรับคา่พิธีฌาปนกิจบดิามารดาที;เสยีชีวิตของพนกังาน ทนุการศกึษาสาํหรับ

บตุรพนกังาน เป็นต้น 

4.4 ดําเนินการให้พนกังานปฏิบตังิานได้อยา่งปลอดภยัและมีสขุอนามยัในสถานที;ทํางานที;ดี โดยจดัให้มีมาตรการ

ปอ้งกนัการเกิดอบุตัเิหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสาํนกึด้านความปลอดภยั รวมถงึจดัการฝึกอบรม และสง่เสริมให้

พนกังานมีสขุอนามยัที;ดี และดแูลสถานที;ทํางานให้ถกูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยูเ่สมอเปิดโอกาสให้พนกังาน

สามารถแสดงความคดิเหน็ หรือร้องเรียนเกี;ยวกบัการปฏิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมหรือการกระทําที;ไมถ่กูต้องในบริษัท รวมถงึ

ให้การคุ้มครองพนกังานที;รายงานเรื;องดงักลา่ว 

 

ผลการดําเนินงานปี 2564 

การจ้างงานและค่าตอบแทน 

1. บริษัทฯ มีการจ้างงานและคา่ตอบแทนที;ไปตามนโยบายของบริษัทฯ  

การพฒันาความรู้ 

1. บริษัทฯ ได้จดัทําแผนการฝึกอบรมประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมแก่พนกังาน ด้วยการอบรม

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

2. การทํางานกบัเครื;องจกัรที;ต้องใช้ความรู้พิเศษ ทางบริษัทฯ ได้จดัหาชา่งเทคนิคจากตา่งประเทศที;เป็น

ผู้ผลติเครื;องจกัรนั jนๆ เข้ามาผกึสอนอบรมแก่พนกังานเป็นกรณีพิเศษ 

3. บางสว่นงานที;ต้องมีความรู้พิเศษออกไป ทางบริษัทฯ สนบัสนนุการเข้าอบรมตามสถาบนัตา่งๆเพิ;มเตมิ

ด้วย แตเ่นื;องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 การอบรมสมัมนา สว่นใหญ่จงึเป็นแบบออนไลน์ 

การอาํนวยความสะดวกในการเดนิทาง/สวัสดกิาร    

1. บริษัทฯ จดัให้มีรถรับสง่พนกังานด้วยรถตู้ปรับอากาศ สว่นพนกังานที;ใช้ยานพาหนะของตนเองในการ

เดนิทางมาทํางาน ทางบริษัทฯ ยงัจดัให้มีคา่เดนิทางซึ;งนอกเหนือจากคา่แรงให้สว่นหนึ;งด้วย 

2. ทางบริษัทฯ ได้มีการจดัตั jงกองทนุสาํรองเลี jยงชีพเพื;อเป็นสวสัดกิารแก่พนกังาน โดยการเข้ากองทนุ

ขึ jนอยูก่บัความสมคัรใจของพนกังาน และเป็นไปตามข้อบงัคบักองทนุในสว่นของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ มีการจา่ยเบี jยขยนัและคา่อาหารแก่พนกังาน โดยเป็นไปตามเงื;อนไขในกฏระเบียบของบริษัทฯ 

4. สิ jนปีมีการจา่ยโบนสั และรางวลัแก่พนกังาน โดยเป็นไปตามเงื;อนไขของบริษัทฯ 

การดแูลสุขภาพ อนามัย ความปลอดภยัของพนังงาน 

1. บริษัทฯ มีการจดัให้พนกังานได้รับการตรวจสขุภาพประจําปีโดยโรงพยาบาลที;มีชื;อเสยีงเชื;อถือได้ และ

พนกังานที;ปฏิบตังิานในพื jนที;มีความเสี;ยงกบัสารเคมี จะได้รับการตรวจพิเศษตามสภาพการทํางานของ

สถานที;นั jน 

2. บริษัทฯ จดัให้มีการซ้อมดบัเพลงิและซ้อมอพยพหนีไฟ,ซ้อมอพยพกรณีเกิดการรั;วไหลของสารเคมีเป็น

ประจําทกุปี 

3. ทางบริษัทฯ จดัให้มีการสุม่ตรวจสารเสพตดิ และระดบัแอลกอฮอล์ในร่างกายก่อนเริ;มงาน 

4. ในชว่งสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ทางบริษัทฯ จดัให้มีการแจกหน้ากากอนามยัสาํหรับพนกังาน

ทกุคนโดยตลอด มีการพา่ฆา่เชื jอทั jงในบริเวณโรงงาน สาํนกังาน และรถขนสง่ของบริษัทฯ เป็นประจํา และ

ได้มีการจดัเจลแอลกอฮอล์สาํหรับล้างมือไว้ประจดุตา่งๆ อยา่งเพียงพอ 
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5. ปี 2564 มีอบุตัเิหตรุวมทั jงหมด 14 ครั jง เป็นอบุตัเิหตเุลก็น้อย เชน่ มีดบาด  ไมมี่การสญูเสยีอวยัวะ หรือ

รุนแรงถงึขั jนเสยีชีวิต  ทางบริษัทฯ ได้มีการจดัอบรมเกี;ยวกบัอบุตัเิหตแุก่พนกังาน และจดัมาตรการปอ้งกนั

เป็นที;เรียบร้อย 

6. บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจหาเชื jอโควิด-19 จํานวน 10% ของพนกังานทั jงหมด ทกุๆสปัดาห์ ตามนโยบาย

ของผู้วา่ฯ 

7. ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที;เกิดขึ jนตั jงแตปี่ 2563 นั jน ทางบริษัทฯ ได้มีการเรียกประชมุ

ผู้บริหาร และพนงังานแตล่ะแผนกเพื;อแจ้งให้พนกังานรับทราบถงึสถานการณ์ปัจจบุนั รับทราบถงึวิธีการ

ปอ้งกนัที;ถกูต้อง การหลกีเลี;ยงสถานที;เสี;ยงตา่งๆ รวมถงึกฎระเบียบเพิ;มเตมิที;ทางบริษัทฯ กําหนดเพื;อ

ปอ้งกนัโรคดงักลา่ว อาทิเชน่การเพิ;มมาตรการการควบคมุ รถรับสง่สนิค้าและรถรับสง่พนกังาน มาตรการ

ดแูลแรงงานไทย และตา่งชาต ิ 

8. ทางบริษัทฯ ยงัได้ออกมาตรการหากพบผู้ตดิเชื jอไว้เพื;อเตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ที;เกิดขึ jน ทั jงนี j

บริษัทฯ มีผู้ตดิเชื jอโควิด-19 รวมทั jงปีใน พ.ศ. 2564 จํานวน 39 คน โดยการตดิเชื jอไมมี่อาการรุนแรง และไม่

สง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ 

9. บริษัทฯ มีการผลกัดนัให้พนกังานได้รับการฉีดวคัซีนตามชอ่งทางตา่งๆ โดยปี 2564 พนกังานได้รับการ

ฉีดวคัซีน 2 เข็มกนัครบทกุคน (มีพนกังานลาคลอดที;เลอืกรับวคัซีนหลงัคลอด 1 ทา่น) และทางบริษัทฯ 

ยงัคงผลกัดนัให้พนกังานฉีดวคัซีนเข็ม 3 อยา่งตอ่เนื;อง 

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที;เกิดขึ jนในปี 2564 นั jน ทางบริษัทฯ ได้มีการเรียกประชมุ

ผู้บริหาร และพนกังานแตล่ะแผนกเพื;อแจ้งให้พนกังานรับทราบถงึสถานการณ์ปัจจบุนั รับทราบถงึวิธีการ

ปอ้งกนัที;ถกูต้อง การหลกีเลี;ยงสถานที;เสี;ยงตา่งๆ รวมถงึกฎระเบียบเพิ;มเตมิที;ทางบริษัทฯ กําหนดเพื;อ

ปอ้งกนัโรคดงักลา่ว อาทิเชน่การเพิ;มมาตรการการควบคมุ รถรับสง่สนิค้าและรถรับสง่พนกังาน มาตรการ

ดแูลแรงงานไทย และตา่งชาต ิทางบริษัทฯ ยงัได้ออกมาตรการหากพบผู้ตดิเชื jอไว้เพื;อเตรียมพร้อมรับมือกบั

สถานการณ์ที;เกิดขึ jน ทั jงนี jบริษัทฯ ไมมี่ผู้ตดิเชื jอโควิด-19  

 

 

 

 

 

 

 

การพน่ฆา่เชื jอโรคปอ้งกนัสปัดาห์ละ 1 ครั jง 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บริษัทคํานึงถึงความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้าซึ;งเป็นผู้ ที;ซื jอสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั jงผู้บริโภคซึ;งเป็นผู้ ที;ใช้สินค้า

และบริการที;บริษัทผลติ ด้วยราคาที;เหมาะสม มีคณุภาพ และมีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า และผู้บริโภค ดงันี j 
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แนวปฏิบตั ิ

5.1 บริษัทมุ่งมั;นพฒันาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคณุภาพ เพื;อตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้า และผู้บริโภคอย่างตอ่เนื;องบคุลากรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื;อตอบสนองความต้องการของลกูค้า และผู้บริโภคอย่าง

เต็มที;ด้วยราคาที;สมเหตสุมผล ทนัต่อสถานการณ์ มีคณุภาพ ไม่จํากดัสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื;อนไขที;เป็นธรรมสําหรับ

ผู้บริโภค 

5.2 บริษัทจะจัดให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี;ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทที;ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือ

โฆษณาเกินจริง เพื;อให้ลกูค้ามีข้อมลูที;ถกูต้องและเพียงพอในการตดัสินใจ และจะไม่ทําการใดอนัเป็นการหลอกลวง หรือ

ทําให้หลงเชื;อในคณุภาพสนิค้า และบริการของบริษัท 

5.3 บริษัทมุ่งมั;นพฒันาความปลอดภยัในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท โดยความปลอดภยัของผู้บริโภคนั jนมี

ความสําคญัยิ;ง บริษัทจะกําหนดให้มีป้ายเตือนภยั และตรวจสอบความปลอดภยัในสถานประกอบการรณรงค์ รวมทั jง

อบรมพนกังานในเรื;องความปลอดภยัสาํหรับผู้บริโภคอยา่งเคร่งครัดและตอ่เนื;อง 

5.4 บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื;อใช้ในการสื;อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื;องร้องเรียนเกี;ยวกับ

คณุภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื;อให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

5.5 บริษัทจะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางที;มิชอบ 

ผลการดาํเนินงาน 

1. บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพื;อใช้ในการตดิตอ่สื;อสารกบัลกูค้า, อพัเดทขา่วสาร รวมถงึเปิดรับข้อ

ร้องเรียนตา่งๆ ผา่นชอ่งทางออนไลน์  3  ชอ่งทาง คือ 

1.1 Website: www.shrinkflexthailand.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Instagram: @shrinkflexthailand  
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1.3 Facebook: https://www.facebook.com/shrinkflex 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บริษัทฯ มีการจดัทําระบบ CRP (Customer Relationship Program) เพื;อวดัระดบัความพงึพอใจของลกูค้า  

ในการจดัทําข้อมลูปีละ 2 ครั jง โดยคะแนนเฉลี;ย 80% ขึ jนไป 

3. เพื;อความโปร่งใสและความปลอดภยัในการที;ลกูค้าจะใช้สนิค้าของทางบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการสง่สนิค้าของทาง

บริษัทฯ ไปตรวจสอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื;องกําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจทีุ;ทําจาก

พลาสตกิ ที;บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากดั 

4. ทางบริษัทฯ มุง่เน้นที;จะเป็นสว่นหนึ;งในการดแูลและให้ความสาํคญักบัสิ;งแวดล้อมตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน 

(Circular Economy) เพื;อให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธรุกิจได้อยา่งยั;งยืน จงึได้มีนําเสนอฟิล์มหดรัดรูปที;เป็นมิตรกบั

สิ;งแวดล้อม โดยได้มุง่เน้นในการประชาสมัพนัธ์ และให้ความรู้กบัลกูค้า  

 

  

 

เมื;อวนัที; â≤ กนัยายน â¢¨∞ ที;ผา่นมา  บริษัทฯ มีการจดั Online conference ‘The Road to Sustainability with 

Shrinkflex’  ซึ;งเป็นหนึ;งในโครงการที;จดัขึ jนเพื;อการพฒันาที;ยั;งยืน  โดยได้รับเกียรตจิาก ดร.พงษ์วิภา หลอ่สมบรูณ์  รอง

ผู้ อํานวยการองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ  
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คณุ ซงุ ชง ทอย ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  เป็นวิทยากรบรรยาย  เพื;อ

ถ่ายทอดความรู้เรื;อง Circular Economy พร้อมนําเสนอตวัเลอืกนวตักรรมใหม่ๆ  ของฉลากฟิล์มหดรัดรูปที;ตอบโจทย์

สิ;งแวดล้อม เพื;อรณรงค์สร้างความเข้าใจให้แก่พนัธมิตรทางธรุกิจ คูค้่า และผู้ประกอบการในกลุม่ผลติภณัฑ์อาหาร

เครื;องดื;ม เครื;องสาํอางค์ สนิค้าอปุโภคบริโภค ตระหนกัถงึความสาํคญัของการใช้ฉลากฟิล์ม r-PET  การสร้างภาพลกัษณ์

ที;ดีให้แก่ตราสนิค้าของลกูค้า รองรับเทรนด์ของผู้บริโภคที;มองหาสนิค้าที;ไมทํ่าลายสิ;งแวดล้อม ชว่ยเพิ;มขีดความสามารถ

การแขง่ขนั และสร้างมลูคา่เพิ;มให้แก่ผลติภณัฑ์ที;สง่ไปจําหนา่ยยงัตา่งประเทศได้มากขึ jน   

6. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทนําแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสงัคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวตักรรมทางธุรกิจที;สร้างประโยชน์ต่อธุรกิจของ

บริษัทและสงัคม ดงันี j 

แนวปฏิบตั ิ

6.1 สาํรวจกระบวนการตา่ง ๆ ของธรุกิจที;ดําเนินการอยูใ่นปัจจบุนัวา่ ก่อให้เกิดความเสี;ยงหรือมีผลกระทบในทางลบ

ตอ่สงัคมและสิ;งแวดล้อมหรือไมอ่ยา่งไร และศกึษาหาแนวทางแก้ไขเพื;อลดผลกระทบดงักลา่ว รวมทั jงศกึษา พิจารณา และ

วเิคราะห์กระบวนการทํางานอยา่งละเอียดและครอบคลมุทกุด้าน เพื;อสร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารค้นพบนวตักรรม

ทางธรุกิจ  

6.2 เปิดเผยนวตักรรมที;ค้นพบในสิ;งที;เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ;งแวดล้อม เพื;อกระตุ้นให้ธรุกิจและผู้ประกอบการ

รายอื;นได้ปฏิบตัติาม  

6.3 วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที;ดําเนินการตอ่เนื;อง

อยา่งไมห่ยดุนิ;ง เพื;อสร้างโอกาสในการคดิค้นผลติภณัฑ์ใหม ่และเพื;อความเจริญเตบิโตควบคูก่บัการสร้างผลกําไรของ

ธรุกิจอยา่งยั;งยืน  

 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม ในการพฒันาและคืนกําไรสูช่มุชน และสงัคมโดยรวม โดยบริษัทให้

ความสําคญักบักิจกรรมของชมุชนและสงัคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาสงัคมชมุชนสิ;งแวดล้อมทํานบุํารุงศาสนา และ

อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิรวมทั jงสนบัสนนุการศกึษาแก่เยาวชนและสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุชนที;ด้อย

โอกาสให้เป็นชมุชนที;เข้มแข็งพึ;งพาตนเองได้ ดงันี j 

แนวปฏิบตั ิ

7.1 บริษัทมุ่งที;จะทําความเข้าใจและสื;อสารกบัสงัคมเกี;ยวกบัการดําเนินงานของบริษัท และความรับผิดชอบของ

บริษัทตอ่ชมุชน สงัคมโดยรวม และสิ;งแวดล้อม โดยจะไมป่กปิดข้อเทจ็จริงที;อาจเปิดเผยได้ รวมทั jง บริษัทจะแจ้งข้อมลูการ

ร่วมพฒันาชมุชนและสงัคมของบริษัทตอ่นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้สนใจทั;วไปอยา่งทนัสถานการณ์ 

7.2 บริษัทมุ่งปลกูฝังจิตสํานึกในเรื;องความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชนและสิ;งแวดล้อม ให้เกิดขึ jนกับบุคลากรของ

บริษัททุกระดับอย่างต่อเนื;อง ให้ความสําคัญในการทําธุรกรรมกับคู่ค้าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ

สิ;งแวดล้อม ทั jงนี j บริษัทมุง่หวงัจะเป็นผู้ นําในการสง่เสริมการใช้และการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพเพื;อประโยชน์

ตอ่ชนรุ่นหลงั 

7.3 บริษัทจะคืนกําไรส่วนหนึ;งเพื;อกิจกรรมที;จะมีส่วนสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิ;งแวดล้อมอย่างสมํ;าเสมอ โดย

กิจกรรมที;จะกระทําต้องเป็นกิจกรรมที;เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กบัชมุชน สงัคม และสิ;งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้

การบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมลูผู้ รับบริจาค เพื;อให้แน่ใจว่านําไปใช้เพื;อการกศุลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลกัฐาน 
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โครงการและกจิกรรมเพืJอประโยชน์ต่อสังคมและสิJงแวดล้อม 

นอกจากการมีนโยบายที;จะพฒันาและผลติสนิค้าที;มีคณุภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการสงูสดุของลกูค้า

อยา่งตอ่เนื;องแล้ว บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) เดนิหน้าตามแผนการดําเนินงานด้าน  Corporate 

Social Responsibility (CSR) ในปี â¢¨∞ ที;ผา่นมา  เพื;อให้มีการขบัเคลื;อนแผนพฒันาธรุกิจที;ยั;งยืน  ด้วยความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม เพื;อให้เกิดการตระหนกัรู้ และการปฎิบตัจิริงของคนในองค์กรสะท้อนผา่นกิจกรรมเพื;อประโยชน์ตอ่สงัคมตา่งๆ ที;

ทางบริษัทได้จดัขึ jน พร้อมกนันี jยงัเป็นการสง่เสริมชมุชนโดยรอบให้มีการเตบิโตอยา่งยั;งยืนไปพร้อมกบับริษัท โดยในปี 

2564 ที;ผา่นมา ทางบริษัทมีการจดักิจกรรมขึ jน 2 โครงการ  

• กจิกรรม SFT ร่วมใจสู้ภยั Covid Ñú มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดในเรือนจาํพื aนทีJสีแดง 

จากสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-àä) ที;แพร่กระจายอยา่งรวดเร็วในเรือนจําหลายแหง่ ทําให้ตวัเลขสะสม

ของผู้ตดิเชื jอโควิด-àä สงูขึ jน  และในเดือนกรกฎาคม â¢¨∞  ที;ผา่นมา   คณุซงุ ชง ทอย ผู้ก่อตั jงและประธานเจ้าหน้าที;บริหาร 

และคณุสมิทธิ≥ ทอย กรรมการ และผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) มอบเครื;องพน่ยาฆา่

เชื jอโรค นํ jายาฆา่เชื jอโรค แอลกอฮอล์±¢% และหน้ากากอนามยั ให้แก่  เรือนจาํกลางชลบุรี  เรือนจาํกลาง

สมุทรปราการ และเรือนจาํกลางฉะเชงิเทรา ซึ;งเป็นเรือนจําที;อยูใ่นพื jนที;สแีดง และเป็นเรือนจําที;มีผู้ ต้องขงัจํานวนมาก

และคอ่นข้างแออดั  จงึมีความจําเป็นต้องเฝา้ระวงัการแพร่ระบาดของเชื jอโควดิ-àä กนัอยา่งเคร่งครัด  ทั jงนี jเพื;อร่วมเป็น

สว่นหนึ;งในการชว่ยเหลอืด้านการปอ้งกนัและลดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-àä) ให้แก่เจ้าหน้าที;และผู้ ต้องขงัใน

เรือนจํา 

 

      

• กจิกรรมสนับสนุนสืJอการสอนและอุปกรณ์ทางการศกึษาให้โรงเรียน 

เมื;อวนัที; à≤ พฤศจิกายน â¢¨∞ บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  เดนิทางไปโรงเรียนสงักดั ≤†  ตําบลสอง

คลอง อําเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา   โดยมีวตัถปุระสงค์เพื;อสนบัสนนุสื;อการเรียนการสอนให้กบัโรงเรียน   บริษัทฯ 

มอบเครื;องคอมพิวเตอร์ จํานวน à† เครื;อง  หลอดไฟ LED จํานวน ±¢ หลอด  และอปุกรณ์การเรียน มลูคา่รวม à†,††† บาท    

บริษัทฯ ขอเป็นสว่นหนึ;งในการมีสว่นร่วมพฒันาระบบการศกึษาและเพื;อให้โรงเรียนนําไปใช้ประโยชน์ทางการศกึษาตอ่ไป   
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ทั jงนี j บริษัทฯ ได้เหน็ถงึความสาํคญัของกิจกรรมเพื;อประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ;งแวดล้อมมาตลอดหลายปีที;ผา่นมา 

จงึขอสรุปกิจกรรมสาํคญัที;เกิดขึ jนในปีตา่งๆ ดงันี j  

• กจิกรรมบริจาคหน้ากากอนามัย และ กระบงัป้องกันใบหน้า  

เดือนเมษายน 2563 บริษัทฯ  ได้บริจาคหน้ากากอนามยั และ กระบงัปอ้งกนัใบหน้า (Face Shield) ให้กบัสถานพยาบาล 

และหนว่ยงานตา่งๆ 

 

       
 

       

 

1. โครงการผนึกกาํลังร่วมปลูกไผ่หนาม อาํเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา 

เมื;อวนัที; 14 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้จดักิจกรรมปลกูไผ่หนามเป็นแนวกนัสตัว์ป่าและทําโป่งเทียมเพื;อเป็นแร่ธาตขุอง

สตัว์ป่า ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2 (ผากระดาษ) อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยทางคณะ

ผู้บริหารและพนกังานกวา่ â±† คน ร่วมกนัปลกูป่าไผ่หนามเพื;อปอ้งกนัสตัว์ป่าออกนอกพื jนที;เขตอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

เข้ามาบกุรุกพื jนที;การเกษตร บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทสายเขาใหญ่-วงันํ jาเขียว และสร้างโป่งเทียมเพื;อเป็นแหลง่แร่

ธาตเุสริมให้กบัสตัว์ป่า โดยการจดักิจกรรมในครั jงนี jเพื;อปลกุจิตสาํนกึให้พนกังานได้ตระหนกัและหว่งใยสิ;งแวดล้อมตอ่ไป 
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2. โครงการเยีJยมเยียนมูลนิธิบ้านจริงใจ 

เมื;อวนัที; 14 ตลุาคม 2560 บริษัทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนกังานเดินทางไปเยี;ยมเยียนและสร้างรอยยิ jมให้กบัน้องๆ

ที;มลูนิธิบ้านจริงใจ อําเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ พร้อมกบัมอบทนุสนบัสนนุและสิ;งของต่างๆที;จําเป็น เพื;อทางมลูนิธิได้

นําไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

      
3. โครงการร่วมใจพฒันาโรงเรียนท่าระพา จงัหวัดสระแก้ว 

เมื;อวนัที; 30 สิงหาคม 2557 บริษัทจดักิจกรรมเพื;อพฒันาและปรับปรุงโรงเรียนบ้านท่าระพา ตําบลศาลาลําดวน จงัหวดั

สระแก้ว เนื;องจากยังขาดแคลนสื;อประกอบการเรียนการสอนที;จําเป็น และสนามกีฬาเปตอง ทางบริษัทจึงเล็งเห็น

ความสําคญัในจดุนี j จึงได้จดักิจกรรมเพื;อพฒันาปรับปรุงห้องเรียน สนามกีฬาเปตองใหม่ และปรับปรุงพื jนที;รอบบริเวณ

โรงเรียนให้กบัน้องๆโรงเรียนทา่ระพา อีกทั jงยงัร่วมบริจาคสื;อประกอบการเรียนการสอนและอปุกรณ์เครื;องใช้ที;จําเป็นอื;นๆ 

 

4. โครงการปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวคุ้งกระเบน  

เมื;อวนัที; 13 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้จดักิจกรรมปลกูป่าชายเลน เพื;อคืนป่าชายเลนให้กับกุ้ ง หอย ป ูปลา ณ อ่าวคุ้ ง

กระเบน อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ โดยคณะผู้บริหารและพนกังานกว่า 170 คน ลงปลกูป่าชายเลน เพื;ออนรัุกษ์ฟืjนฟู

สิ;งแวดล้อมและเรียนรู้การอนรัุกษ์ระบบนิเวศน์  
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8. การจดัทาํรายงานด้านสังคมและสิJงแวดล้อม 

บริษัทจะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูในการปฏิบตัิตามแนวทางการรับผิดชอบตอ่สงัคมให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุ

ฝ่าย  

แนวทางปฏิบตั ิ

บริษัทฯ จะจดัทําและเผยแพร่รายงานด้านสงัคมและสิ;งแวดล้อมโดยจะจดัให้มีข้อมลูที;ถกูต้อง และมีเนื jอหาครอบคลมุการ

ดําเนินงานของบริษัทในด้านตา่ง ๆ เชน่ สงัคม สิ;งแวดล้อม ความปลอดภยั เพื;อเป็นแนวทางหรือประโยชน์ตอ่บคุคล สงัคม

หรือองค์กร  

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2564 นี jเป็นปีที;บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้จัดทํารายงานความยั;งยืนผ่าน

รายงานประจําปีเป็นปีแรก โดยได้นําเสนอเนื jอหาและผลการดําเนินที;เกิดขึ jน เพื;อการเตบิโตที;ยั;งยืน 
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4.การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 

4.1 คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

4.1.1 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

 รายได้รวม  

 ในปี 2562 2563 และ 2564  บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 586.40 ล้านบาท 678.18 และ 811.49 ล้านบาท 

ตามลําดบั บริษัทมีรายได้รวมเพิ;มขึ jนอยา่งตอ่เนื;องในช่วงดงักลา่ว โดยสว่นหลกัมาจากการการเติบโตของยอดขายในการ

ผลิตและจําหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูปซึ;งถือเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท ซึ;งมีรายได้คิดเป็นสดัสว่นมากกว่าร้อยละ  95 ของ

รายได้รวม โดยในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมเติบโตขึ jนจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 19.66  ซึ;งมาจากรายได้จากการขาย

ผลติภณัฑ์ที;เพิ;มขึ jนเป็นหลกั  

โครงสร้างรายได้ 
สาํหรับปีสิ 2นสุดวันที7 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ 559.17 95.35 656.14 96.75 771.39 95.06 

รายได้จากการขายอื?น       
  - รายได้จากการขายแมพ่ิมพ์ 20.45 3.49 19.62 2.89 19.61 2.42 

  - รายได้จากการขายหมกึและ

ผลติภณัฑ์ที?เกี?ยวข้อง/1 5.56 0.95 - - - - 

  - รายได้จากขายฟิล์มยืด/2 - - 1.49 0.22 2.56 0.32 

รวมรายได้จากการขาย 585.19 99.79 677.25 99.86 793.56 97.79 

รายได้อื?น/3 1.21 0.21 0.93 0.14 17.93 2.21 

รวมรายได้ 586.40 100.00 678.18 100.00 811.49 100.00 

หมายเหต ุ  /1บริษัทได้เลกิดําเนินการขายหมกึและผลติภณัฑ์ที@เกี@ยวข้องดงักลา่วตั Eงแตเ่ดือนมิถนุายน 2562 
 /2 เมื$อเดือนมกราคม ปี 2563 บริษทัเริ$มดาํเนินธุรกิจเทรดดิ7งผลิตภณัฑฟิ์ลม์ยดื 
 /3 รายไดอื้$น คือ กาํไรจากอตัราแลกเปลี$ยน ดอกเบี7ยรับ รายไดจ้ากการขายเศษฟิลม์ เป็นตน้ 
 

 

รายได้จากการขาย  

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์  

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์มาจากการขายฉลากฟิล์มหดรัดรูปให้กบัผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมต่างๆ 

ได้แก่ อตุสาหกรรมอาหาร  อตุสาหกรรมเครื;องดื;ม อตุสาหกรรมเครื;องสําอาง และ ผลิตภณัฑ์เสริมความงาม เป็นต้น ในปี 

2562 2563 และ 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เท่ากับ 559.17 ล้านบาท ¨¢¨.à∞ ล้านบาท และ 771.39 

ล้านบาทตามลําดบั  ทั jงนี jรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์สามารถแบ่งประเภทตามระบบการพิมพ์ และ แบ่งตามประเภท

การนําไปใช้ในแตล่ะอตุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดงันี j 
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- รายได้จากการขายผลติภณัฑ์แยกตามระบบการพมิพ์  

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์แยกตาม

ระบบการพมิพ์ 

สาํหรับงวดหกเดอืนสิ 2นสุด 
วันที7 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากระบบการพิมพ์กราเวียร์ 526.42 94.17 618.13 94.21 739.07 95.81 

รายได้จากระบบการพิมพ์ดจิิตอล 32.57 5.83 38.01 5.79 32.32 4.19 

รวมรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ 558.99 100.00 656.14 100.00 771.39 100.00 

รายได้จากระบบการพิมพ์กราเวียร์ 

เป็นระบบการพิมพ์ที;ใช้แม่พิมพ์เป็นแบบ ซึ;งมีความรวดเร็วและเหมาะสําหรับงานพิมพ์ที;มีปริมาณมาก รายได้

จากการพิมพ์ระบบกราเวียร์มีแนวโน้มเพิ;มขึ jนอยา่งตอ่เนื;อง จากจํานวนรายการสนิค้าในกลุม่ลกูค้าเดิมเพิ;มขึ jน และ มีการ

ขยายเพิ;มฐานลกูค้าใหม่ อีกทั jงบริษัทได้รับโปรเจคใหม่จากลกูค้าอย่างต่อเนื;อง ในแต่ละปี ในปี 2563-2564  มีอตัราการ

เตบิโตตดิเป็นร้อยละ 17.42 และ 19.57 ตามลาํดบั  

รายได้จากระบบการพิมพ์ดจิิตอล 

เป็นระบบการพิมพ์ที;สร้างภาพด้วยระบบเลเซอร์และไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ในการพิมพ์ ทําให้สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการที;หลากหลายสําหรับงานพิมพ์ที;มีแบบผลิตภณัฑ์จํานวนมาก และงานพิมพ์ที;มีปริมาณน้อยซึ;งจะช่วยให้

ลกูค้าประหยดัต้นทนุค่าแม่พิมพ์ได้ ด้วยคณุสมบตัิดงักลา่ว สง่ผลให้บริษัทมียอดซื jอฉลากฟิล์มหดรัดรูปที;พิมพ์ด้วยระบบ

ดิจิตอลเพิ;มขึ jนอย่างตอ่เนื;อง  โดยในปี 2563 -2564  มีอตัราการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 16.70  และ (14.97) เมื;อเทียบกบัปี

ที;ผ่านมา ในปี 2564 รายได้ลดลงมีสาเหตุหลกัมาจาก Order ลูกค้ากลุ่มส่งออกลดลงเป็นหลกั ซึ;งมีผลระทบจากการ

ระบาดของเชื jอไวรัสโควดิ 19 และ ขาดแคลนตู้คอนเทรนเนอร์  อีกทั jงคา่ระวางเรือที;สงูขึ jน  

- รายได้จากการขายผลติภณัฑ์แยกตามการนําไปใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม  
 

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์แยก

ตามการนําไปใช้ในแต่ละ

อุตสาหกรรม 
 

สาํหรับปีสิ 2นสุดวันที7 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กลุม่ธรุกิจเครื?องดื?ม 329.87 58.99 400.56 61.05 456.36 59.16 

กลุม่ธรุกิจอาหาร 145.08 25.95 154.76 23.59 196.54 25.48 

กลุม่ผลติภณัฑ์เสริมความงาม 49.22 8.80 62.75 9.56 64.01 8.30 

กลุม่ธรุกิจผลติภณัฑ์ 

เครื?องใช้ในครัวเรือน 

20.24 3.62 24.65 3.76 32.20 4.17 

กลุม่ธรุกิจเคมีภณัฑ์ 4.96 0.89 3.96 0.60 4.18 0.54 

กลุม่ธรุกิจอื?น 9.80 1.75 9.46 1.44 18.10 2.35 

รวมรายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ 559.17 100.00 656.14 100.00 771.39 100.00 

  
หากพิจารณารายได้จากการขายผลิตภัณฑ์โดยแบ่งตามการนําไปใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม พบว่ากลุ่มธุรกิจ

อาหารและเครื;องดื;มเป็นลกูค้ากลุ่มหลกั โดยบริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจดงักล่าวในปี  2562 2563 และ 2564 เท่ากบั 

474.95 ล้านบาท 555.32 ล้านบาท และ 652.90 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 84.94 ร้อยละ ≤∞.6∞  และ

ร้อยละ  ≤∞.¨∞  ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ ตามลําดบั บริษัทมีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื;องในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

โดยเฉพาะจากกลุม่ธุรกิจอาหารและเครื;องดื;มที;มีสดัสว่นรายได้มากกวา่ 80% จากความเชื;อมั;นในคณุภาพของสินค้าและ

บริการของบริษัท  อีกทั jงบริษัทยงัได้รับความไว้วางใจในการผลติผลติภณัฑ์ใหมใ่ห้ลกูค้าเพื;อทําตลาดอยา่งตอ่เนื;อง   
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รายได้จากการขายอืRน 
รายได้จากการขายแม่พมิพ์  

 รายได้จากการขายแม่พิมพ์เกิดขึ 9นจากระบบการพิมพ์กราเวียร์ ซึ@งต้องใช้แม่พิมพ์ร่องลึกเป็นแบบสําหรับพิมพ์
ฉลากฟิล์ม โดยในการจัดทําแม่พิมพ์นั 9นจะมี 2 รูปแบบ คือ 1) บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าแม่พิมพ์ ซึ@งบริษัทจะบันทึก
แม่พิมพ์ดงักลา่วเป็นรายการแม่พิมพ์รอตดัจําหน่ายและตดัจ่ายเป็นต้นทนุตามจํานวนฉลากฟิล์มที@ผลิตได้ และ 2) ลกูค้า
เป็นผู้ รับผิดชอบค่าแม่พิมพ์ โดยเมื@อผลิตแม่พิมพ์แล้วเสร็จบริษัทจะบนัทึกแม่พิมพ์ดงักล่าวเป็นสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือ 
และเมื@อมีการส่งมอบแม่พิมพ์ให้กับลูกค้าแล้ว บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้จากการขายแม่พิมพ์ ทั 9งนี 9 รายได้จากการขาย
แมพ่ิมพ์ถือเป็นสว่นสนบัสนนุรายได้ในการขายฉลากฟิล์มของระบบการพิมพ์กราเวียร์ 
 ในปี  2562 2563 และ 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายแม่พิมพ์เท่ากบั 20.45  ล้านบาท 19.62 ล้านบาท และ 
19.61 ล้านบาท ตามลาํดบั คดิเป็นร้อยละ 3.49 ร้อยละ 2.89 และร้อยละ 2.42  ของรายได้รวม  
 

 รายได้จากการขายหมกึและผลิตภณัฑ์ทีJเกีJยวข้อง 

 บริษัทมีรายได้จากการขายหมกึและผลิตภณัฑ์ที;เกี;ยวข้อง  โดยบริษัทจะรวมยอดการสั;งซื jอกบับคุคลที;เกี;ยวข้อง

กนัดงักล่าวและสั;งจากผู้ขายในปริมาณมาก ซึ;งจะช่วยให้ได้รับส่วนลดจากผู้ขายและสามารถลดต้นทนุค่าหมึกพิมพ์และ

ผลิตภัณฑ์ที;เกี;ยวข้องของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หยุดการขายหมึกและผลิตภัณฑ์ที;เกี;ยวข้องให้กับบุคคลที;

เกี;ยวข้องกนัแล้วตั jงแต่เดือนมิถนุายน 2562 เพื;อปัองกนัไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ประกอบกบัการขยายตวั

ของธุรกิจสง่ผลให้บริษัทมีปริมาณการผลิตและการสั;งซื jอวตัถดุิบเพิ;มขึ jน ซึ;งสามารถทดแทนสว่นของบริษัทที;เกี;ยวข้องกนั

ดงักลา่วได้ จงึเป็นเหตผุลที;รายได้จากการขายหมกึและผลติภณัฑ์ที;เกี;ยวข้องลดลงตั jงแตปี่ปี 2562 เป็นต้นมา  

 

รายได้อืJน 

 รายได้อื;นประกอบด้วย รายได้จากการขายเศษวสัดตุ่างๆ ที;เกี;ยวข้องกบัการผลิต ดอกเบี jยรับจากธนาคาร กําไร

จากอตัราแลกเปลี;ยนเงินตราตา่งประเทศ และอื;นๆ โดยในปี  2562 2563 และ 2564 บริษัทมีรายได้อื;น เท่ากบั 1.21 ล้าน

บาท 0.93  ล้านบาท และ 17.93 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นร้อยละ 0.21 ร้อยละ 0.14 และร้อยละ 2.21 ของรายได้รวม 

ตามลาํดบั  

 

ต้นทนุขายและกาํไรขั 6นต้น  

รายการ  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับปีสิ 2นสุดวันที7 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 585.18 100.00 677.25 100.00 793.56 100.00 

ต้นทนุขาย 429.51 73.40 479.39 70.78 568.10 71.59 

กาํไรขั 2นต้น 155.67 26.60 197.86 29.22 225.46 28.41 
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ต้นทนุขาย  

 ต้นทนุขายของบริษัทในปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากบั 429.51 ล้านบาท 479.39 ล้านบาท และ 568.10 ล้าน

บาท ตามลําดบั โดยต้นทนุขายของบริษัทมีสว่นประกอบหลกั ได้แก่ คา่วตัถดุิบที;ใช้ในการผลิต เช่น คา่ฟิล์ม คา่หมกึพิมพ์

และ ผลิตภณัฑ์ที;เกี;ยวข้องกบัการพิมพ์ และค่าใช้จ่ายพนกังานที;เกี;ยวข้องกบัการผลิต ทั jงนี j การปรับตวัเพิ;มขึ jนของต้นทนุ

ขาย สอดคล้องกับการเปลี;ยนแปลงของรายได้ที;เพิ;มขึ jน  แต่สดัส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายมีแนวโน้มลดลงในปี 2563 

เนื;องจากบริษัท ได้ผลประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale)  จากการผลิตที;เพิ;มขึ jน นอกจากนี j 

บริษัทยงัได้รับประโยชน์จากการแข็งคา่จากคา่เงินบาท เนื;องจาก วตัถดุิบหลกัที;ใช้ในการผลิตนั jนเป็นสว่นใหญ่การนําเข้า

มาจากต่างประเทศ  รวมถึงได้รับประโยชน์จากการสั;งซื jอวตัถุดิบฟิล์มในปริมาณที;สงูทําให้ต้นทุนต่อหน่วยของวตัถุดิบ

ฟิล์มลดลง  

 ทั jงนี jเนื;องจากปี 2564  ในครึ;งปีหลงับริษัทได้รับผลกระทบจากราคาวตัถดุิบหลกัฟิล์มใส ราคาปรับตวัสงูขึ jน และ 

ประกอบกับคําสั;งซื jอของลกูค้าชะลอตวัจากการแพร่ะระบาดของเชื jอไวรัส Covid-19 สายพนัธ์เดลต้า และ โอไมครอน  

ส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลง ทําให้ต้นทนุคงที;ต่อหน่วยเพิ;มขึ jน  อย่างไรก็ตามจากการบริหารจดัการที;มีประสิทธิภาพ

ของบริษัทฯ ทําให้อตัราต้นทนุขายบริษัทมีการปรับตวัเพิ;มขึ jนเลก็น้อยเมื;อเทียบกบัปีที;ผา่นมา  

 

กาํไรขั aนต้น 

 บริษัทมีกําไรขั jนต้นในปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากบั 155.67 ล้านบาท 197.86  ล้านบาท และ 225.46 ล้าน

บาท ตามลาํดบั คดิเป็นร้อยละ  â¨.¨†  ร้อยละ  âä.ââ  และร้อยละ  28.41  ของยอดขาย ตามลําดบั  

 ในปี 2563 และ 2564 กําไรขั jนต้นของบริษัทมีแนวโน้มปรับเพิ;มขึ jน จากที;บริษัทมียอดขายเพิ;มขึ jน  ประกอบกบั

บริษัทสามารถบริหารจดัการต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ได้ผลประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด 

(Economies of scale) จากปริมาณการผลติเพิ;มขึ jนนอกจากนี j  ซึ;งในปี 2563 บริษัทยงัได้รับประโยชน์จากการแข็งคา่จาก

ค่าเงินบาท เนื;องจาก วตัถดุิบหลกัที;ใช้ในการผลิตนั jนเป็นส่วนใหญ่การนําเข้ามาจากต่างประเทศ รวมถึงได้รับประโยชน์

จากการสั;งซื jอวตัถดุบิฟิล์มในปริมาณที;สงูทําให้ต้นทนุตอ่หนว่ยของวตัถดุบิฟิล์มลดลง  จากปัจจยัดงักลา่วสง่ผลให้บริษัทมี

อตัรากําไรขั jนต้นดีขึ jน  

 อยา่งไรก็ตามในปี 2564 ในครึ;งปีหลงับริษัทได้รับผลกระทบจากราคาวตัถดุบิหลกัที;ปรับตวัสงูขึ jนตามราคาตลาด 

และ ประกอบกบัคําสั;งซื jอของลกูค้าชะลอตวัจากการแพร่ระบาดของเชื jอไวรัส Covid-19 สายพนัธ์เดลต้า และ โอไมครอน  

จากปริมาณการผลิตลดลง ทําให้ต้นทนุคงที;ต่อหน่วยเพิ;มขึ jน  อย่างไรก็ตามจากการบริหารจดัการที;มีประสิทธิภาพของ

บริษัทฯ ทําให้อตัรากําไรขั jนต้นปรับลดลงจากปีที;ผา่นมาเลก็น้อย 0.81% แตมี่อตัรากําไรขั jนต้นเพิ;มขึ jนจากปี 2562  1.81% 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

 ค่าใช้จ่ายในการขาย  

รายการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับปีสิ 2นสุดวันที7 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยเกี?ยวกบัพนกังาน 17.51 64.12 17.59 63.88 22.14 69.44 

คา่ขนสง่ 5.76 21.09 3.25 11.80 3.58 11.22 

อื?นๆ 4.04 14.79 6.70 24.32 6.17 19.35 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 27.31 100.00 27.53 100.00 31.88 100.00 
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คา่ใช้จ่ายในการขายของบริษัทประกอบด้วย 3 สว่นหลกั ได้แก่ 1) คา่ใช้จ่ายเกี;ยวกบัพนกังาน เช่น เงินเดือนและ

ผลประโยชน์ของพนกังานฝ่ายขายและฝ่ายขนสง่ คา่คอมมิชชั;นในการขาย เป็นต้น  2) คา่ขนสง่ เชน่ คา่นํ jามนั คา่ทางดว่น 

เป็นต้น และ 3) ค่าใช้จ่ายในการขายอื;นๆ ซึ;งประกอบด้วย ค่าเสื;อมราคาและค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และค่าใช้จ่าย

สง่เสริมการขาย โฆษณาประชาสมัพนัธ์   

ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย โดยภาพรวมเพิ;มขึ jนจากปีที;ผ่านมาเล็กน้อย  โดยการเพิ;มขึ jนหลกั มา

จากค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที;มีการร่วมออกงานแสดงสินค้าเพื;อขยายฐานลกูค้าใหม่  อีกทั jงจากการที;บริษัทได้

เพิ;มจํานวนรถขนส่งสินค้าให้เพียงพอกบัคําสั;งซื jอที;เพิ;มขึ jนทําให้ค่าซ่อมแซมรถขนส่ง ค่าเสื;อมราคาของรถขนส่งเพิ;มขึ jน

ตามไปด้วย ในส่วนของค่าใช้จ่ายขนส่งมลูค่าลดลงอย่างมีนยัสําคญัเป็นผลมาจากราคานํ jามนัที;ลดลง และการบริหาร

จดัการการขนสง่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

ในปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขาย โดยภาพรวมเพิ;มขึ jนจากปี 2563 = 4.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.79 

โดยเพิ;มขึ jนจากค่าใช้จ่ายจากผลตอบแทนพนกังานเป็นหลกัการรับพนกังานขายและพนกังานขนส่งเพิ;ม เพื;อรองรับการ

เตบิโตของธรุกิจเป็นหลกั และอีกทั jงคา่ใช้จา่ยผนัแปรปรับเพิ;มขึ jนตามยอดขายได้แก่ คา่คอมมิชชั;นและคา่ขนสง่  

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

รายการ  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีสิ 2นสุดวันที7 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใช้จา่ยเกี?ยวกบัพนกังาน 27.41 53.03 32.91 53.97 37.84 57.28 

คา่เสื?อมราคา 3.91 7.56 5.41 8.87 6.67 10.10 

คา่สาธารณปูโภค 3.27 6.33 2.91 4.77 3.65 5.53 

อื?นๆ 17.10 33.06 19.74 32.39 17.90 27.09 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 51.69 100.00 60.97 100.00 66.06 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายเกี;ยวกบัพนกังาน เช่น เงินเดือน ผลตอบแทน ค่า

สวสัดกิาร และคา่ใช้จา่ยอื;นๆ ที;เกี;ยวข้องกบัพนกังานในสว่นที;ไมเ่กี;ยวข้องกบัการผลติและการขาย เชน่ แผนกบญัชีการเงิน 

แผนกบคุคล และ แผนกบริหารงานทั;วไป เป็นต้น  2) ค่าเสื;อมราคาเครื;องใช้สํานกังาน อปุกรณ์ และส่วนปรับปรุงอาคาร  

และ 3) ค่าใช้จ่ายอื;นๆ ซึ;งประกอบด้วย ค่าเช่าอาคารสํานกังานและโรงงาน  ค่าสาธารณปูโภค ค่าเบี jยประชมุ ค่าเผื;อหนี j

สงสยัจะสญู รวมถงึผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี;ยน เป็นต้น  

ในปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 60.97 ล้านบาท และ 66.06 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 8.99 และ ร้อยละ 8.34 ของรายได้รวม ตามลําดบั    โดยมีค่าใช้จ่ายเกี;ยวกับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายหลกั การ

เพิ;มขึ jนสว่นใหญ่มาจากการปรับผลตอบแทน และโบนสัประจําปีซึ;งเป็นไปตามนโยบายบริษัท และผนัแปรไปตามจํานวน

พนกังานที;เพิ;มขึ jน  

 

 ต้นทนุทางการเงนิ  

 ต้นทุนทางการเงินประกอบไปด้วย ดอกเบี jยและค่าธรรมเนียมที;เกิดขึ jนจากการใช้สินเชื;อกับธนาคารพาณิชย์ 

และดอกเบี jยจากสญัญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที; 16 เรื;อง สญัญาเช่า ซึ;งมีผลบงัคบัใช้วนัที; 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตั ิ
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 สําหรับปี 2563 บริษัทมีต้นทนุทางการเงินเพิ;มขึ jนจากปี 2562 เนื;องจากรับเงินกู้ ยืมในระหว่างงวดเพื;อลงทนุซื jอ

ในที;ดินและติดตั jงระบบ Solar Rooftop  และจากที;บริษัทได้รับเงินจากการระดมทนุเสนอขายหุ้น(IPO) ให้กบัประชาชน

ทั;วไป  ทางบริษัทได้นําเงินจํานวนหนึ;งชําระคืนเงินกู้ล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงินตามวตัถปุระสงค์ทําให้เกิดค่าธรรมเนียม

จากการคืนเงินกู้ก่อนครบกําหนดจํานวน 1.60 ล้านบาท  ประกอบกบับริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั

ที; 16 เรื;อง สญัญาเช่า ซึ;งมีผลบงัคบัใช้วนัที; 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิ ทําให้บริษัทมีรายการดอกเบี jยจ่ายจาก

สญัญาเชา่ดงักลา่วจํานวน 3.92ล้านบาท 

 สําหรับปี 2564  บริษัทมีต้นทนุทางการเงินลดลง  6.80 ล้านบาท เป็นการลดลงจากดอกเบี jยเงินกู้ จากสถาบนั

การเงินเป็นหลกั เนื;องจากบริษัทได้ชําระคืนเงินกู้ก่อนกําหนดในปลายปี 2563 

 

 กาํไรสุทธิและอัตรากาํไรสุทธิ 
 จากภาพรวมการดําเนินงานข้างต้น บริษัทมีกําไรสทุธิในปี 2562 2563 และ 2564 ดงันี V  

รายการ  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับปีสิ 2นสุดวันที7 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไรสุทธิ /อัตรากาํไรสุทธิ  56.90 9.70 78.19 11.53 111.74 13.77 

 

 ในปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทมีกําไรสทุธิเติบโตขึ jนคิดเป็นร้อยละ 37.42  และร้อยละ 42.91 ตามลําดบั เป็นผลมาจาก

การเพิ;มขึ jนของรายได้จากการขายที;ได้รับคําสั;งซื jอที;เพิ;มขึ jนทั jงจากลกูค้ารายเดิมและการได้รับคําสั;งซื jอจากลกูค้ารายใหม่

อย่างต่อเนื;อง อีกทั jงยงัได้รับคําสั;งซื jอสําหรับงานโปรเจคใหม่ของลกูค้าอย่างสมํ;าเสมอ  และในปี 2564 บริษัทมีกําไรจาก

อตัราแลกเปลี;ยนเพิ;มขึ jนอยา่งมีนยัสาํคญัจากการปอ้งกนัความเสี;ยงความผนัผวนของคา่เงินบาท   

 

4.1.2 การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 สนิทรัพย์ 

 สิ Vนสดุ ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564  รายละเอียดดงันี V  

รายการ  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีสิ 2นสุดวันที7 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4.90 1.15 110.74 13.14 99.10 10.50 

ลกูหนี \การค้าและลกูหนี \อื?น - สทุธิ 101.21 23.80 149.48 17.73 172.24 18.25 

สนิค้าคงเหลือ 124.16 29.19 115.78 13.74 216.96 22.99 

สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื?น  - - 150.00 17.80 70.59 7.49 

เงินฝากธนาคารที?ตดิภาระคํ \าประกนั 3.01 0.71 3.03 0.36 - - 

ที?ดนิ อาคาร และ อปุกรณ์- สทุธิ 172.55 40.57 223.43 26.51 294.07 31.16 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้/1 - - 72.77 8.63 73.43 7.78 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิ  4.95 1.16 4.87 0.58 5.03 0.53 
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รายการ  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สาํหรับปีสิ 2นสุดวันที7 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

แมพ่ิมพ์รอตดัจําหนา่ย 9.46 2.22 6.22 0.74 4.39 0.47 

สนิทรัพย์อื?นๆ 5.05 1.20 6.56 0.77 7.98 0.85 

รวมสินทรัพย์  425.29 100.00 842.88 100.00 943.79 100.00 

หมายเหต ุ /1  จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที& 16 เรื&อง สญัญาเชา่ ซึ&งมีผลบงัคบัใช้วนัที& 1 มกราคม  
         พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตั ิ 

 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 เท่ากับ 4.90 ล้าน

บาท  àà†.±∞  ล้านบาท และ 99.10 ล้านบาทตามลําดบั โดยการเพิ;มขึ jนอยา่งมีนยัสําคญัของเงินสดและรายการเทียบเทา่

เงินสด ณ 31 ธันวาคม 2563 เป็นผลมาจากที;บริษัทได้รับเงินจากการระดมุทนุเสนอขายหุ้นสามญัเพิ;มทนุ (IPO) ให้กบั

ประชาชนทั;วไปเป็นครั jงแรก ในวนัที; 29 ตลุาคม 2563 สง่ผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือ และลดลงในปี 2564  จากที;

บริษัทใช้ในการลงทนุตามวตัถปุระสงค์ของการระดมทนุ 

 

 ลูกหนี aการค้าและลูกหนี aอืJนสุทธิ  

 ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2562 ถึง 2564 บริษัทมีลกูหนี jการค้าและลกูหนี jอื;นเท่ากบั 101.21 ล้านบาท 149.48 ล้าน

บาท และ 172.24 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 22.80 ร้อยละ 23.80 และร้อยละ 17.73 ของสินทรัพย์รวม 

ตามลาํดบั รายละเอียดของลกูหนี jการค้าและลกูหนี jอื;น สามารถสรุปได้ดงันี j  

ระยะเวลาค้างชาํระ 
2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 55.32 58.96 73.54 55.12 130.92 96.61 

ค้างชําระ       

ไมเ่กิน3เดือน 37.89 40.39 57.77 43.30 1.80 1.33 

3 - 6 เดือน 0.28 0.30 0.17 0.13 1.02 0.75 

6 - 12 เดือน 0.16 0.17 0.62 0.46 -  

12 เดือนขึ \นไป 0.17 0.18 1.32 0.99 1.77 1.31 

รวมลูกหนี 2การค้า 93.81 100.00 133.42 100.00 135.52 100.00 

บวก เช็ครับลงวนัที?ลว่งหน้า 5.00  4.34  3.63  

หกั คา่เผื?อหนี \สงสยัจะสญู (1.46)  (2.09)  (2.18)  

รวมลูกหนี 2การค้า - สุทธิ 97.35  135.67  136.98  

ลกูหนี \อื?น 3.85  13.81  35.26  

ลูกหนี 2การค้าและลูกหนี 2อื7น 101.21  149.48  172.24  

 

บริษัทมีนโยบายการให้ระยะเวลาชําระหนี j (credit Term) ประมาณ 15 – 90 วัน โดยพิจารณาวงเงินและ

ระยะเวลาชําระหนี jจากคณุสมบตัิของลกูค้า เช่น ทนุจดทะเบียน และงบการเงิน เป็นต้น ซึ;งณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2562 ถึง

2563 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี jเฉลี;ย 54.71 วัน  62.53 วัน และ 62.71 วัน ตามลําดับ ซึ;งอยู่ในช่วงระยะเวลาการให้ 

Credit Term ของบริษัท  

 บริษัทมีนโยบายการตั jงสํารองหนี jสงสยัจะสญู โดยมีกําหนดแนวทางในการติดตามลกูหนี jค้างนาน ซึ;งหากบริษัท

ได้ดําเนินการติดตามหนี jตามขั jนตอนที;กําหนดไว้แล้วแต่ยังไม่สามารถติดตามการชําระได้ ทางบริษัทจะนําเรื;องเสนอ
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คณะกรรมการเพื;อพิจารณาตั jงสํารองหนี jสงสัยจะสูญลูกหนี jรายดังกล่าวทั jงจํานวน  อย่างไรก็ดี เพื;อให้เป็นไปตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที; 9 เรื;อง เครื;องมือทางการเงินบริษัทได้บนัทกึคา่เผื;อหนี jสงสยัจะสญูโดยใช้วิธีอยา่งงา่ย 

(Simplified Approach) ในการวดัมลูคา่ผลขาดทนุด้านเครดิตที;คาดวา่จะเกิดขึ jน โดย ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทรับรู้ผล

ขาดทนุที;คาดวา่จะเกิดขึ jนจํานวน 2.18 ล้านบาท  

 ลกูหนี jอื;นของบริษัทประกอบด้วยคา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า เงินมดัจําคา่เครื;องจกัร และอื;นๆ  

  ในสว่นของผลกระทบที;เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื jอไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทประเมินผล

กระทบจากเหตกุารณ์ดงักลา่วตอ่รายการลกูหนี jการค้าและลกูหนี jอื;นอยู่ในระดบัตํ;า เนื;องจาก ลกัษณะลกูค้าของบริษัทซึ;ง

ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีฐานะทางการเงินที;แข็งแกร่งอีกทั jงยังอยู่ในอุตสาหกรรมที;เกี;ยวข้องกับสินค้าอุปโภค

บริโภค  ซึ;งในปัจจุบนัทางบริษัทยงัไม่พบเหตกุารณ์บ่งชี jที;ทําให้บริษัทจะต้องพิจาณาตั jงค่าเผื;อผลขาดทุนลกูหนี jการค้า

เพิ;มเตมิ 

 

สนิค้าคงเหลือ  

 รายละเอียดสินค้าคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิค้าสําเร็จรูป 34.87 25.60 32.06 25.50 50.53 22.04 

สนิค้าระหวา่งผลติ 3.74 2.75 5.96 4.74 8.57 3.74 

วตัถดุบิ 90.21 66.22 78.60 62.52 148.76 64.88 

วสัดสุิ \นเปลอืง 1.33 0.97 1.15 0.91 1.07 0.47 

สนิค้าระหวา่งทาง 6.07 4.46 7.95 6.32 20.35 8.88 

รวมสินค้าคงเหลือ 136.22 100.00 125.72 100.00 229.28 100.00 

หกั : คา่เผื?อมลูคา่สนิค้าคงเหลอืลดลง (12.06)  (9.94)  (12.32)  

สนิค้าคงเหลือ - สุทธิ 124.16  115.78  216.96  

 
ณ 31 ธันวาคม 2564  บริษัทมีสินค้าคงเหลือเพิ;มชึ jน โดยมีสาเหตหุลกัจากวตัถดุิบที;เพิ;มขึ jนเพื;อรองรับคําสั;งซื jอ

เติบโตตามการขยายตวัของธุรกิจ และ สินค้าคงเหลือเพิ;มขึ jนจากที;ลกูค้าชลอการเรียกสินค้าเข้าเนื;องจากการแพร่ระบาด

ของเชื jอไวรัสโควิด-19 สายพนัธุ์โอไมครอนในชว่งปลายปี 2564  

อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการสํารองสต๊อกวัตถุดิบฟิล์มใสไว้เพื;อผลิตให้ลูกค้าประมาณ 4-6 เดือน 

เนื;องจากการสั;งซื jอวตัถดุบิโดยเฉพาะฟิล์มจะต้องสั;งจากผู้ขายตา่งประเทศซึ;งต้องใช้ระยะเวลาในการขนสง่ 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายการตั jงสาํรองคา่เผื;อลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื โดยสรุปได้ดงันี j 

ประเภทของสนิค้าคงเหลือ การพจิารณาตั :งสาํรองค่าเผื>อ 
วตัถดุบิ พิจารณาจากอายกุารใช้งานของวตัถดุบิแตล่ะประเภท หากอายขุองวตัถดุบิเกินกวา่อายกุาร

ใช้งาน บริษัทจะนํามลูคา่วตัถดุบิดงักลา่วมาพิจารณาตั \งคา่เผื?อการลดลงของมลูคา่สนิค้า

คงเหลอืตามนโยบาย โดยแยกตามแตล่ะประเภทวตัถดุบิ 

งานระหวา่งทํา 

และสนิค้าสาํเร็จรูป 

พิจารณาตั \งคา่เผื?อโดยหากมีอายเุกิน 6 เดือนนบัจากวนัที?ผลติ จนถงึวนัสิ \นรอบระยะเวลา

บญัชี บริษัทจะต้องสํารองคา่เผื?อลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอืด้วยผลตา่งของราคาทนุทาง

บญัชีเทียบกบัมลูคา่สทุธิที?จะได้รับ เมื?อมลูคา่ตํ?ากวา่ราคาทนุ 

วสัดบุรรจภุนัฑ์ 

 และวสัดสุิ \นเปลอืง 

บริษัทจะพิจารณาตั \งสาํรองทั \งจํานวนเมื?อมีอายเุกินกวา่ที?กําหนดไว้ในนโยบาย 

 



 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 

72 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการตั jงค่าเผื;อมลูค่าสินค้าคงเหลือเพิ;มขึ jน  ซึ;งผนัแปรตามมลูค่าสินค้าคงเหลือที;

เติบโตขึ jน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอตัราค่าเผื;อมลูค่าสินค้าลดลง เปรียบเทียบกบัมลูค่ารวมของสินค้าคงเหลือ ณ สิ jน

งวดมีอตัราที;ลดลงอยา่งตอ่เนื;อง จากการบริหารจดัการคลงัสนิค้าที;มีประสทิธิภาพ   

 

สนิทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอืJน 

บริษัทได้นําเงินที;ได้รับจากการระดมทนุเสนอขายหุ้นสามญัเพิ;มทนุกบัประชาชนทั;วไปเป็นครั jงแรก (IPO) เมื;อ

เดือนตลุาคม 2563  ไปฝากประจํากบัสถาบนัการเงินจํานวน 150 ล้านบาท  และในปี 2564 มีมลูค่าคงเหลือ ±†.¢ä ล้าน

บาท จากเงินประจําที;ครบกําหนด และเบกิจา่ยเพื;อลงทนุตามวตัถปุระสงค์ของการระดมทนุ  

 

 เงนิฝากธนาคารทีJตดิภาระคํ aาประกัน 

บริษัทมีเงินฝากธนาคารที;ตดิภาระคํ jาประกนั โดยเงินฝากธนาคารดงักลา่วเป็นหลกัประกนัตามสญัญาของวงเงิน

สนิเชื;อที;บริษัทมีกบัธนาคารพาณิชย์ 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 ไม่มีภารคํ jาประกนัดงักลา่ว เนื;องจากธนาคารได้ปลดภาระคํ jาประกนัให้กบับริษัททั jงหมด

แล้ว   

 

ทีRดนิ อาคาร และ อุปกรณ์ สุทธิ   

ทีJดนิอาคารและอุปกรณ์ 31 ธ.ค 2562 31 ธ.ค 2563 31 ธ.ค 2564 

ราคาทนุ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ที;ดนิ 0.00 0.00 71.84 17.25 71.84 13.71 

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 3.07 0.90 13.97 3.36 14.35 2.74 

เครื;องจกัร 238.03 69.54 241.56 58.01 289.84 55.31 

เครื;องมือและอปุกรณ์ 55.25 16.14 60.04 14.42 71.44 13.63 

เครื;องใช้สาํนกังาน 12.03 3.52 13.28 3.19 15.47 2.95 

ยานพาหนะ 25.56 7.47 7.34 1.76 23.66 4.51 

เครื;องตกแตง่สาํนกังาน 7.85 2.29 8.07 1.94 8.45 1.61 

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและตดิตั jง 0.51 0.15 0.26 0.06 28.96 5.53 

รวม 342.31 100.00 416.37 100.00 524.02 100.00 

หกั คา่เสื;อมราคาสะสม  -169.75) (49.59) -192.94 -46.34 -229.95 -43.88 

ทีJดนิอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 172.55   223.43   294.07   

ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีที;ดนิอาคารและอปุกรณ์ สทุธิ จํานวน 294.07 ล้านบาท โดยเพิ;มขึ jนจากปีที;ผา่นมา 

70.63  ล้านบาท เป็นการเพิ;มขึ jนจากการลงทุนเครื;องจักรและ อุปกรณ์เครื;องพิมพ์การ์เวียร์ไลน์ผลิตที; 5    และ งาน 

ระหวา่งก่อสร้างโรงงานแหง่ที; 2 เป็นหลกั  

 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 

เนื;องจาก บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที; 16 เรื;อง สญัญาเช่า ซึ;งมีผลบังคับใช้วันที; 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิ ทําให้บริษัทต้องมีการบนัทกึบญัชีรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยรับรู้ ณ วนัที;สญัญา

เช่าเริ;มมีผล โดยแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหลงัหกั คา่เสื;อมราคาสะสมและคา่เผื;อการด้อยคา่ (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการ

วัดมูลค่าของหนี jสินตาม สญัญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) โดยค่าเสื;อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คํานวณจากราคาทุนของ

สินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสญัญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละ
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ประเภท โดยสําหรับ ณ 31 ธนัวาคม  2564 บริษัทมีสนิทรัพย์สทิธิการใช้จํานวน 73.43 ล้านบาท โดยรายการดงักลา่วสว่น

ใหญ่เป็นรายการที;เกิดจากการทําสญัญาเชา่อาคารโรงงานและคลงัสนิค้ากบักิจการที;เกี;ยวข้องกนั  

 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน  

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน ณ สิ jนปี  2562 2563 และ 2564 เทา่กบั 4.95 ล้านบาท  4.87 ล้านบาท และ 5.03 ล้านบาท 

ตามลําดบั โดยสินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัท ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที;เกี;ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 

ซอฟต์แวร์เกี;ยวกบักระบวนการผลติแมพ่ิมพ์ โปรแกรมสําหรับตรวจสอบสีพิมพ์ เป็นต้น เป็นต้น 

 

แม่พมิพ์รอตดัจาํหน่าย  

แม่พิมพ์รอตัดจําหน่ายเป็นรายการที;เกิดขึ jนจากการที;บริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบค่าแม่พิมพ์ ซึ;งบริษัทจะบันทึก

แมพ่ิมพ์ดงักลา่วเป็นสนิทรัพย์และตดัจา่ยเป็นต้นทนุตามจํานวนความยาวฉลากฟิล์มที;ผลติได้  

ณ สิ jนปี 2562 2563 และ 2564 บริษัทมีแม่พิมพ์รอตดัจําหน่ายจํานวน 9.46 ล้านบาท 6.22 ล้านบาท และ 4.39 

ล้านบาท ตามลําดบั  โดยในปี 2564 การลดลงของแมพ่ิมพ์รอตดัจําหน่ายเป็นผลมาจากการบริษัทได้รับคําสั;งซื jอที;มีความ

ยาวของฉลากมากขึ jน สง่ผลให้การจดัหาแมพ่ิมพ์ใหมมี่จํานวนลดลง  

 

แหล่งทีJมาของเงนิทนุ 

แหล่งที;มาของเงินทุนของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของหนี jสิน ซึ;งประกอบด้วยเงินกู้ ยืมและ

หนี jสนิทางการค้าและสว่นของผู้ ถือหุ้นซึ;งประกอบด้วยเงินทนุและกําไรสะสม 

 

แหล่งทีJมาของเงนิทนุ 
ณ ÉÑ ธ.ค. ÖÜáÖ ณ ÉÑ ธ.ค. ÖÜáÉ ณ ÉÑ ธ.ค. ÖÜáû 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมหนี jสนิ     197.22       46.37        185.13       21.96        205.76      21.80  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น     228.07  53.63        657.75        78.04        738.03     78.20  

รวมหนี aสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น     425.29   100.00        842.88     100.00       943.79     100.00  

 

หนี aสนิ 

หนี jสินรวมของบริษัท ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 เท่ากบั 197.22 ล้านบาท 185.13 ล้านบาท 

และ 205.76 ล้านบาทตามลําดบั โดยหนี jสินของบริษัทประกอบไปด้วย เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนี jการค้าและ

เจ้าหนี jอื;น  หนี jสนิตามสญัญาเชา่ เป็นหลกั ในปี  2563 บริษัทมีหนี jสนิรวมจํานวน à≤¢.à3 ล้านบาท ลดลง 12.09 ล้านบาท 

หรือร้อยละ ¨.à° โดยลดลงจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินระยะสั jนและระยะยาว ≤∞.†â ล้านบาทจากที;บริษัทมีการนํา

เงินที;ได้รับจากการระดมทุนไปคืนหนี jกับสถาบันการเงินก่อนครบกําหนดชําระ  และ มีหนี jสินตามสัญญาเช่าเพิ;มขึ jน 

จํานวน ¨†.≤ä ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที; 16 เรื;อง สญัญาเช่า ซึ;งมีผล

บงัคบัใช้วนัที; 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตั ิ 

ณ  31 ธนัวาคม 2564  บริษัทมีหนี jสินรวม 205.76 ล้านบาท เพิ;มขึ jนจากพี;ที;ผ่านมา 20.63 ล้านบาทหรือร้อยละ 

11.14  โดยเพิ;มขึ jนจากเจ้าหนี jการค้าและเจ้าหนี jอื;นเป็นหลกัจากการซื jอสินค้าวตัถดุิบเพิ;มขึ jนเพื;อรองรับคําสั;งซื jอของลกูค้า

ตามการขยายตวัของธรุกิจ 
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เงนิกู้ยืมระยะสั aนจากสถาบนัการเงนิ 

เงินกู้ ยืมระยะสั jนจากสถาบนัการเงินของบริษัทอยู่ในรูปของวงเงิน T/R เพื;อใช้สําหรับการนําเข้าวตัถุดิบจาก

ต่างประเทศ และ วงเงินตั¥วสญัญาใช้เงินเพื;อเสริมสภาพคล่องสําหรับใช้ในการดําเนินงาน โดยเงินกู้ ยืมระยะสั jนจาก

สถาบนัการเงิน ณ วนัที; 31 ธนัวาคม  2562 2563 และ 2564 เทา่กบั 41.04 ล้านบาท 3.15  ล้านบาท และ 8.04 ล้านบาท

ตามลาํดบั  

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสั jนจากสถาบนัการเงินจํานวน 8.04 ล้านบาท เพิ;มขึ jนจํานวน 4.89 

ล้านบาท จากหนี j T/R เป็นหลกัจากการนําเข้าวตัถดุบิเพื;อรองรับคําสั;งซื jอของลกูค้าเป็นหลกั  

 

เจ้าหนี aการค้าและเจ้าหนี aอืJน  

เจ้าหนี aการค้าและเจ้าหนี aอืJน ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

เจ้าหนี jการค้า 50.36 54.93 64.94 

เจ้าหนี jอื;น 27.55 27.98 42.56 

รวม 77.91 82.91 107.51 

 

ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 บริษัทมียอดเจ้าหนี jการค้าและเจ้าหนี jอื;น เท่ากบั 77.91 ล้านบาท 

และ 82.91 ล้านบาท และ 107.51 ล้านบาทตามลําดบั โดยมีสดัส่วนเจ้าหนี jการค้า ต่อ เจ้าหนี jอื;นคิดเป็นสดัส่วน 65:35 , 

66:34 และ 60:40 ตามลาํดบั  

เจ้าหนี jการค้ามีแนวโน้มเพิ;มขึ jนอย่างต่อเนื;อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสั;งซื jอวัตถุดิบเพิ;มขึ jนเพื;อรองรับ

ยอดขายและปริมาณการผลิตที;ขยายตวั ในส่วนของเจ้าหนี jอื;นที;เพิ;มขึ jน ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโดยเฉพาะ 

เงินเดือนและผลตอบแทนพนกังานค้างจ่ายที;เพิ;มขึ jนจากการที;บริษัทมีจํานวนพนกังานเพิ;มขึ jนและอตัราเงินเดือนที;เพิ;มขึ jน 

รวมถึงรายการโบนสัค้างจ่ายที;มีอตัราการจ่ายมากกว่าปีที;ผ่านมาเป็นไปตามเงื;อนไข และผนัแปรไปตามผลประกอบการ

ของบริษัทที;เตบิโตขึ jน  

 

หนี aสนิตามสัญญาเช่า 

เนื;องจาก บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที; 16 เรื;องสัญญาเช่า ซึ;งมีผลบังคับใช้วันที; 1 

มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบตัิ โดยหนี jสินตามสญัญาเช่ารับรู้ด้วยมลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินที;ต้องจ่ายตามสญัญา

เช่า ณ วนัที;สญัญาเช่าเริ;มมีผลโดยคิดลดด้วยอตัราดอกเบี jยตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบี jยเงินกู้ ยืม   สว่นเพิ;ม 

หลงัจากวนัที;สญัญาเช่าเริ;มมีผล มลูคา่ตามบญัชีของหนี jสินตามสญัญาเช่าจะเพิ;มขึ jนโดยสะท้อนดอกเบี jยจากหนี jสินตาม

สญัญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าที;จ่ายชําระแล้ว นอกจากนี j มลูคา่ตามบญัชีของหนี jสินตาม

สญัญาเชา่จะถกูวดัมลูคา่ใหมเ่มื;อมีการเปลี;ยนแปลงหรือประเมินสญัญาเชา่ใหม ่

 สําหรับ ณ 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีหนี jสินตามสญัญาเช่าเท่ากบั 72.84 ล้านบาท โดยเป็นหนี jสินตามสญัญา

เช่าที;ถงึกําหนดชําระภายในหนึ;งปีเทา่กบั 13.56 ล้านบาท และเป็นหนี jสนิตามสญัญาเช่าในสว่นที;ถงึกําหนดชําระเกิน 1 ปี

เท่ากับ ¢9.27 ล้านบาท โดยการเพิ;มขึ jนของรายการดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นรายการที;เกิดจากการทําสญัญาเช่าอาคาร

โรงงาน และคลงัสนิค้ากบักิจการที;เกี;ยวข้องกนั  
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เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ณ วนัที; 31 ธันวาคม  2562 2563 และ 2564 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเท่ากบั 66.13 ล้าน

บาท â† ล้านบาท และ 8.33 ล้านบาทตามลําดับ  บริษัทมีการใช้เงินกู้ จากสถาบันการเงินเพื;อลงทุน ในอุปกรณ์และ

เครื;องมือ รวมถึงเครื;องจกัรที;สําคญั เช่น เครื;องพิมพ์ระบบกราเวียร์ เครื;องกรอฟิล์ม เป็นต้น เพื;อเพิ;มกําลงัการผลิต รองรับ

การเติบโตของยอดขายในอนาคต รวมถึงช่วยเพิ;มประสิทธิภาพในการผลิตและคณุภาพของสินค้า ซึ;งจะช่วยให้สามารถ

ตอบสนองและสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าได้ 

สําหรับ ณ 31 ธันวาคม  2564 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 8.33 ล้านบาท (เป็นเงินกู้

สนิเชื;อดอกเบี jยตํ;า(Soft Loan) จากนโยบายให้ความชว่ยเหลอืของธนาคารแหง่ประเทศไทย จากผลกระทบการแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชื jอไวรัส COVID-19)  ลดลง 11.67  ล้านบาท จากการจา่ยชําระคืน   

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

บริษัทมีการว่าจ้างผู้ เชี;ยวชาญภายนอกเพื;อคํานวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั โดยมีสมมติฐานประกอบการคํานวณ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ jนของเงินเดือน และ อตัราการหมนุเวียน

พนกังาน เป็นต้น ซึ;ง ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2562 2563  และ 2564 บริษัทมีภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเท่ากบั 4.05 

ล้านบาท  4.96 ล้านบาท และ 6.12 ล้านบาท ตามลําดบั ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานของบริษัทมีแนวโน้มเพิ;มขึ jน

อยา่งตอ่เนื;อง จากการที;บริษัทมีจํานวนพนกังานเพิ;มขึ jน รวมถงึการปรับตวัเพิ;มขึ jนของเงินเดือนพนกังาน  

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที; 31 ธนัวาคม  2562 2563 และ 2564 เท่ากบั 228.07 ล้านบาท 657.75 ล้าน

บาท และ 738.03 ล้านบาทตามลําดบั โดยการเพิ;มขึ jนของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิ jน 2563 ซึ;งเป็นผลมาจากกําไรสทุธิในปี 

78.18 ล้านบาท และจากการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานและประชาชนทั;วไป จํานวน 120 ล้านหุ้น ใน

ราคา °.≤† บาทต่อหุ้น ทําให้ทุนที;ออกและเรียกชําระแล้วเพิ;มขึ jนจาก 160 ล้านบาทเป็น 220 ล้านบาท และมีส่วนเกิน

มลูคา่หุ้นสามญัจํานวน 378.76 ล้านบาท   

 ในปี 2564 ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ;มขึ jนจากปีที;ผ่านมา เป็นผลมาจากกําไรสทุธิ 111.56 ล้านบาท และบริษัทมีการ

จ่ายเงินปันผลตามการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื;อวนัที; 26 เมษายน 2564 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจ่ายเงิน

ปันผลประจําปี 2563 จากผลการดําเนินงานประจําปี 2563  ในอตัราหุ้นละ 0.0711 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงิน

จํานวน 31.28 ล้านบาท โดยบริษัทจา่ยเงินปันผลดงักลา่วแล้วภายในวนัที; 25 พฤษภาคม 2564   
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4.1.3 กระแสเงนิสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 
สาํหรับงวดปีสิ aนสุดวันทีJ 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 66.49 123.85 76.52 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทนุ (57.44) (260.35) (32.01) 

เงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (14.13) 242.34 (56.14) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ;มขึ jน (ลดลง) 

สทุธิ 
(5.08) 105.84 (11.63) 

 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงาน 

 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดําเนินงานในปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากับ 66.49 ล้านบาท 

123.85 ล้านบาท และ 76.52 ล้านบาทตามลําดบั บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ;มขึ jนอย่างต่อเนื;อง ซึ;งเป็น

ผลมาจากการเพิ;มขึ jนของกําไรสทุธิของบริษัท  

 

กระแสเงนิสดจากการลงทนุ 

 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากับ (57.44) ล้านบาท 

(â¨†.°¢) ล้านบาท และ (32.01) ล้านบาท ตามลาํดบั  

 สําหรับปี 2562-2563  บริษัทยงัคงมีการลงทนุในเครื;องจกัรและอปุกรณ์อย่างต่อเนื;อง เพื;อรองรับการขยายตวั

ของธุรกิจ และในปี 2563 ได้มีการลงทนุในทรัพย์สินซื jอที;ดิน และ ติดตั jงระบบ Solar Rooftop เป็นหลกัรวม 81.84 ล้าน

บาท และ เงินฝากประจํา 150 ล้านบาท  

 สําหรับปี 2564 บริษัทยงัคงมีการลงทนุในเครื;องจกัรและอปุกรณ์อย่างตอ่เนื;อง ในช่วงไตรมาสที; 2 บริษัได้ลงทนุ

ซื jอเครื;องจกัรไลน์ผลิตที; 5 ของระบบงานพิมพ์การ์เวียร์ เพื;อรองรับการคําสั;งซื jอที;เพิ;มขึ jน  และมีการลงทนุในงานระหว่าง

ก่อสร้างอาคารโรงงานใหม ่เป็นต้น  

  

 กระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิ 

 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากบั (14.13) ล้านบาท 

â∞â.°∞ ล้านบาท และ (56.14) ล้านบาทตามลาํดบั  

 ในปี 2562 บริษัทได้รับเงินกู้ ยืมจากธนาคารเพิ;มขึ jนจํานวน 67.60 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื;อเพื;อลงทุนใน

เครื;องจกัร ประกอบกบับริษัทมีการเพิ;มทนุจํานวน 45.00 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมจาก

ธนาคารจํานวน 14.46 ล้านบาท และมีการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจํานวน 93.60 ล้านบาท 

ในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 2∞â.°∞ ล้านบาท เป็นการได้มาจาก

การเพิ;มทุนหุ้ นสามัญ ∞ä¨.â¢ ล้านบาท และได้รับเงินกู้ ในระหว่างงวดสําหรับลงทุนซื jอที;ดินและติดตั jงระบบ Solar 

Rooftop จํานวน 82.40 ล้านบาท  และ ใช้ไปในการจ่ายชําระคืนเงินกู้และดอกเบี jยให้กบัสถาบนัการเงิน (176.98) ล้าน

บาท จา่ยปันผล (147) ล้านบาท ชําระคืนหนี jสนิตามสญัญาเชา่ (12.33) ล้านบาท  
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ในปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั (56.14) ล้านบาท เป็นการจ่ายชําระ

เงินกู้ ยืม(Soft Loan) และ หนี jสินตามสญัญาเช่าพร้อมดอกเบี jย (29.77) ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น

จํานวน 31.28 ล้านบาท รับเงินกู้ระยะสั jนจากสถาบนัการเงิน (T/R) 4.90  ล้านบาทจากการนําเข้าวตัถดุบิ  

 
 

4.2 อัตราส่วนทางการเงนิทีJสาํคัญ 

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 

อัตราส่วนสภาพคล่องทีJสาํคัญ หน่วย   2562  2563  2564 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.64 4.60 3.99 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.73 2.15 1.68 

ระยะเวลาเก็บหนี jเฉลี;ย วนั 55.00 62.53 62.71 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี;ย วนั 27.52 25.64 26.32 

ระยะเวลาชําระหนี jเฉลี;ย วนั 40.23 39.54 37.98 

Cash Cycle วนั 42.29 48.63 51.05 

 

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ สิ jนปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากับ 1.64 เท่า ∞.¨† เท่า และ 3.99 เท่า

ตามลําดบั และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเทา่กบั 0.73 เทา่ 2.15 เทา่ และ 1.68  เทา่ตามลําดบั โดยอตัราสว่นสภาพ

คล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วของบริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องดีอย่างต่อเนื;องจากการเติบโตของธุรกิจและ

ยอดขาย   และ ในปี 2563 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทเพิ;มขึ jนอย่างมีนยัสําคญัเป็นผลจากเงินฝากธนาคารเพิ;มขึ jน

จากการระดมทนุเสนอขายหุ้นสามญัเพิ;มทนุให้กบัประชาชนทั;วไปเป็นครั jงแรก (IPO) เมื;อวนัที; 29 ตลุาคม 2563   ทําให้

สภาพคลอ่งมีผลตอ่เนื;องในปี  2564  

   

อัตราส่วนสภาพคล่องทีJสาํคัญ หน่วย   2562  2563  2564 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 25.29 17.65 16.01 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 14.49 12.33 12.51 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 55.34 55.90 61.68 

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น  

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทสําหรับปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากบัร้อยละ 25.29 ร้อยละ 17.65 และ

ร้อยละ 16.01 ตามลําดบั การเพิ;มขึ jนของอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2562 อย่างมีนยัสําคญั  เกิดจากการจ่ายเงินปัน

ผลในปีดงักลา่วซึ;งเป็นช่วงก่อนบริษัทจดเบียนเพิ;มทนุ เพื;อเข้าระดมทนุในตลาดหลกัทรัพย์  ซึ;งบริษัทเสนอขายหุ้นสามญั

เพิ;มทุนให้กับประชาชนทั;วไปเป็นครั jงแรก (IPO) เมื;อวนัที; 29 ตุลาคม 2563   โดยในปี 2563 – 2564 บริษัทได้ประกาศ

จา่ยเงินปันผลจากกําไรจากการดําเนินงานในอตัราร้อยละ 40  
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อัตราส่วนวัดประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน 

 บริษัทมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์สําหรับปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากับร้อยละ 14.49 ร้อยละ 12.33 

และร้อยละ 12.51 ตามลําดบั และมีอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรสําหรับปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากบัร้อยละ 

55.34 และร้อยละ 55.90 และร้อยละ 61.68 ตามลําดับ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ถาวรในช่วงดงักลา่วมีแนวโน้มเพิ;มขึ jน เนื;องจากบริษัทมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานเติบโตขึ jนอย่างมีนยัสําคญั 

โดยแนวโน้มอตัราสว่นที;เพิ;มขึ jนแสดงให้เหน็ถงึการบริหารสนิทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทนุ 

อัตราส่วนสภาพคล่องทีJสาํคัญ หน่วย   2562  2563  2564 

อตัราสว่นหนี jสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.86 0.28 0.28 

  

บริษัทมีอตัราสว่นหนี jสินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 เท่ากบั 0.86 เท่า 0.28 เท่า 

และ 0.28 เทา่ตามลําดบั อตัราสว่นหนี jสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทอยูใ่นระดบัตํ;า แสดงให้เหน็ถงึมั;นคงของฐานะทาง

การเงิน โดยในปี  2563 บริษัทมีอตัราสว่นหนี jสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.28  เทา่ โดยปัจจยัที;ทําให้อตัราสว่นดงักลา่ว 

ลดลงอยา่งมีนยัสําคญัเป็นผลมาจากการที;บริษัทได้ชําระหนี jเงินกู้ ยืมระยะสั jน และ เงินกู้ ยืมระยะยาวให้กบัสถาบนัการเงิน

ก่อนครบกําหนด สง่ผลให้จํานวนหนี jเงินกู้ ยืมลดลง อีกทั jงสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ;มขึ jนจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ;มทนุให้กบั

ประชาชนทั;วไปเป็นครั jงแรก (IPO)  โดยในปี 2564 บริษัทมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการลงทุนขยายกิจการและการสร้าง

โรงงานแหง่ใหม ่ซึ;งไมไ่ด้ก่อหนี jเพิ;ม  

 

4.3  ข้อมลูทางการเงินที;สาํคญั  

4.3.1 งบการเงิน 

4.3.1.1    ผู้สอบบญัชีทีJทาํการตรวจสอบ 

งบการเงนิ 
ชืJอผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาต 

ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต

เลขทีJ 

บริษัทผู้สอบบญัชี 

งบการเงินของบริษัท 

สาํหรับงวดบญัชีปี 2564 

นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ≥ 6699 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิ

จํากดั  

งบการเงินของบริษัท 

สาํหรับงวดบญัชีปี 2563 

นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ≥ 6699 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิ

จํากดั  

งบการเงินของบริษัท 

สาํหรับงวดบญัชีปี 2562 

นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ≥ 6699 บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิ

จํากดั  
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4.3.1.2    สรุปรายงานของผู้สอบบญัชีของปี 2562 – 2564 โดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

งบการเงนิ รายงานของผู้สอบบญัชีและรายงานการสอบทาน 

ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินของบริษัทสาํหรับงวดบญัชีปี 2564 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื;อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบ

บญัชีว่า งบการเงินนี jแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วนัที; 31 ธันวาคม 

2564 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิ jนสุดวนัเดียวกัน

ของบริษัทโดยถูกต้องตามที;ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบริษัทสาํหรับงวดบญัชีปี 2563 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื;อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบ

บญัชีว่า งบการเงินนี jแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วนัที; 31 ธันวาคม 

2563 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิ jนสุดวนัเดียวกัน

ของบริษัทโดยถูกต้องตามที;ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบริษัทสาํหรับงวดบญัชีปี 2562 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื;อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบ

บญัชีว่า งบการเงินนี jแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วนัที; 31 ธันวาคม 

2562 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีสิ jนสุดวนัเดียวกัน

ของบริษัทโดยถูกต้องตามที;ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน 
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4.3.1.3     ตารางสรุปงบการเงนิของบริษัท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รายการ  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วันทีw 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรัพย์         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4.90 1.15 110.74 13.14 99.10 10.50 
ลกูหนี Xการค้าและลกูหนี Xอื&น 101.21 23.80 149.48 17.73 172.24 18.25 
สนิค้าคงเหลอื 124.16 29.19 115.78 13.74 216.96 22.99 

สนิทรัพย์สญัญาอนพุนัธ์     0.20 0.02 
สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื&น - - 150 17.80 70.59 7.48 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 0.07 0.02 - -   
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื&น 0.42 0.10 0.49 0.06 1.39 0.15 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 230.76 54.26 526.49 62.46 560.48 59.39 

เงินลงทนุระยะยาว/2 1.20 0.28     

เงินฝากธนาคารที&ตดิภาระคํ Xาประกนั 3.01 0.71 3.03 0.36   

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์/2 172.55 40.57 223.43 26.51 294.07 31.16 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้/2 - - 72.77 8.63 73.42 7.78 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน – โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดับญัชี 4.95 1.16 4.87 0.58 5.03 0.53 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3.19 0.75 4.40 0.52 4.65 0.49 

แมพิ่มพ์รอตดัจําหนา่ย  9.46 2.23 6.22 0.74 4.39 0.47 
สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนที&ไมใ่ชเ่งินสดที&เป็น
หลกัประกนั/2 

- - 1.20 0.14 1.20 0.13 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื&น 0.17 0.04 0.47 0.06 0.55 0.06 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 194.53 45.74 316.39 37.50 383.31 40.61 

รวมสนิทรัพย์ 425.29 100.00 842.88 100.00 943.79 100.00 

หนี Sสิน       
เงินกู้ ยืมระยะสั Xนจากสถาบนัการเงิน 41.04 9.65 3.15 0.37 8.04 0.85 

เจ้าหนี Xการค้าและเจ้าหนี Xอื&น 77.91 18.32 82.90 9.84 107.51 11.39 

หนี Xสนิสญัญาอนพุนัธ์ - - 3.50 0.42 0.05 0.01 

สว่นของหนี Xสนิระยะยาวที&ถงึกําหนดชําระภายในหนึ&งปี       

- หนี Xสนิตามสญัญาเชา่/2 3.79 0.89 11.69 1.39 13.56 1.44 

- เงินกู้ ยืมระยะยาว 18.10 4.26 11.67 1.38 8.33 0.88 

ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจา่ย - - 1.64 0.19 2.88 0.31 

หนี Xสนิหมนุเวียนอื&น - -     
รวมหนี Sสนิหมุนเวียน 140.84 33.12 114.55 13.59 140.37 14.87 

หนี Xสนิตามสญัญาเชา่ – สทุธิ/2  4.30 1.01 57.29 6.80 59.27 6.28 

เงินกู้ ยืมระยะยาว – สทุธิ 48.03 11.29 8.33 0.99 - 0.00 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4.05 0.95 4.96 0.59 6.12 0.65 
รวมหนี Sสนิไม่หมุนเวียน 56.38 13.25 70.58 8.37 65.39 6.93 

รวมหนี Sสนิ 197.22 46.37 185.13 21.96 205.76 21.80 
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รายการ  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วันทีw 31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น       
ทนุเรือนหุ้น       

ทนุจดทะเบียน /1       

หุ้นสามญั 5,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท       

หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 100.00 23.51     

หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท   220.00 26.10 220.00 23.31 

ทนุออกจําหนา่ยและชําระแล้ว /1       

หุ้นสามญั 5,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท       

หุ้นสามญั 10,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 100.00 23.51     

หุ้นสามญั 440,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท   220.00 26.10 220.00 23.31 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   378.76 44.94 378.76 40.13 
กําไรสะสม       

จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 4.93 1.16 12.66 1.50 19.90 2.11 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 123.14 28.96 46.33 5.50 119.37 12.65 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 228.07 53.63 657.75 78.04 738.03 78.20 

รวมหนี Sสนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 425.29 100.00 842.88 100.00 943.79 100.00 

หมายเหต ุ   
  /1 -เมื+อวนัที+ 21 กมุภาพนัธ์ 2562 ที+ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Kงที+ 2/2562 มีมติให้มีการเพิ+มทนุจดทะเบียนบริษัทจํานวน 45.00 ล้านบาท    

โดยผู้ ถือหุ้นได้มีการชําระค่าหุ้นเพิ+มทุนแล้วทั Kงจํานวน ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้ว ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 2562 
เท่ากบั 100.00 ล้านบาท ทั Kงนี K เมื+อวนัที+ 30 พฤษภาคม 2563 ที+ประชมุผู้ ถือหุ้นครั Kงที+1/2563 มีมติให้มีการเพิ+มทนุจดทะเบียนจํานวน 240 ล้านหุ้น 
โดยจํานวน 120 ล้านหุ้นคิดเป็นจํานวนเงิน 60 ล้านบาท เป็นการจดัสรรให้กบักลุ่มผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ซึ+งได้ชําระค่าหุ้นเพิ+มทนุทั Kง
จํานวนแล้วเมื+อวนัที+ 8 มิถนุายน 2563 ดงันั Kนจึงทําให้ทนุจดทะเบียนชําระแล้วก่อนการ IPO ของบริษัทอยู่ที+ 160.00 ล้านบาท  และจํานวน 120 
ล้านหุ้นเป็นการขายหุ้นสามญัเพิ+มทนุให้แก่ประชาชนทั+วไปครั Kงแรก (IPO)  

       -ตามการประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 3งที6 2/2563 (บริษัทมหาชน) เมื6อวนัที6 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลจํานวน 35.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.11 บาทตอ่หุ้น โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัที6 4 กนัยายน 2563 

 
  /2  เนื+องจาก ในการจดัทํางบการเงินสําหรับปี สิ Kนสดุวนัที+ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที+ 9 เรื+อง เครื+องมือทาง

การเงิน และฉบบัที+ 16 เรื+อง สญัญาเช่า ซึ+งมีผลบงัคบัใช้วนัที+ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติั โดยการดําเนินการดงักล่าวทําให้บริษัทมีการ
ปรับปรุงรายการบญัชีที+สําคญั ณ สิ Kนปี 2562 เป็นดงันี K 
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หน่วย (พนับาท) ณ วนัที0 31 ธนัวาคม 2562 

(จดัประเภทใหม่) 

(หมายเหต ุ23) 

 ผลกระทบจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

กลุม่เครื0องมือทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัที0 16 

 ณ วนัที0 1 มกราคม 2563 

 

 ลกูหนี Mการค้าและลกูหนี Mหมนุเวียนอื0น  101,206  (363)  -  100,843 

 สินทรัพย์สญัญาอนพุนัธ์ -  41  -  41 

 เงินลงทนุระยะยาวอื0น 1,200  (1,200)  -  - 

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

 สินทรัพย์สิทธิการใช้  -  -  83,386  83,386 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3,186  65  -  3,251 

   สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมนุเวียนที0ไม่ใช่เงินสดที0เป็นหลกัประกนั -  1,200  -  1,200 

 เจ้าหนี Mการค้าและเจ้าหนี Mหมนุเวียนอื0น 77,911  (192)  -  77,719 

 สว่นของหนี Mสินตามสญัญาเช่าที0ถึงกําหนดชําระภายในหนึ0งปี  3,791  -  8,278  12,069 

 หนี Mสินสญัญาอนพุนัธ์ -  192  -  192 

 หนี Mสินตามสญัญาเช่า 4,298  -  63,062  67,360 

   กําไรสะสม-ยงัไม่ได้จดัสรร 123,143  (257)  -  122,866 

 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

รายการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับปีสิ Sนสุดวันทีw 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รายได้จากการขายผลติภณัฑ์ 559.17 95.35 656.14 96.75 771.39 95.06 
รายได้จากการขายอื&น       

   - รายได้จากการขายแมพิ่มพ์ 20.45 3.49 19.62 2.89 19.61 2.42 
   - รายได้จากการขายหมกึ/1  5.56 0.95 - - - - 

- รายได้จากการขายฟิล์มยืด/2    - - 1.49 0.22 2.56 0.32 
รายได้อื&น 1.21 0.21 0.93 0.14 17.93 2.20 

รวมรายได้ 586.40 100.00 678.18 100.00 811.49 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทนุขาย 429.51 73.25 479.39 70.69 568.10 70.01 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 27.31 4.66 27.53 4.06 31.88 3.93 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 51.69 8.81 60.98 8.99 66.06 8.14 

รวมค่าใช้จ่าย 508.51 86.72 567.90 83.74 666.04 82.08 

กํ า ไ ร ก่ อนหั ก ต้นทุ นทา งการ เ งิ นและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
77.89 13.28 110.28 16.26 145.45 17.92 

ต้นทนุทางการเงิน (6.67) (1.14) (12.55) (1.85) (5.75) (0.71) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 71.22 12.14 97.73 14.41 139.70 17.22 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (14.32) (2.44) (19.55) (2.88) (27.96) (3.45) 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 56.90 9.70 78.18 11.53 111.74 13.77 

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื&น       
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 หมายเหต ุ  /1 รายได้จากการขายหมกึในปี 2562 เป็นการขายให้แก่บริษัทที@เกี@ยวข้องกนั โดยเพื@อเป็นการปอ้งกนัไมใ่ห้ 

     เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจงึหยดุดําเนินการขายหมกึให้แก่บริษัทที@เกี@ยวข้องกนัแล้วตั Eงแตเ่ดือนมิถนุายน 2562 
  /2   เมื@อเดือนมกราคม ปี 2563 บริษัทเริ@มดําเนินธรุกิจเทรดดิ Eงผลติภณัฑ์ฟิล์มยืด 

  

รายการ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับปีสิ Sนสุดวันทีw 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ผ ล กํ า ไ ร จ า ก ก า ร ป ร ะ ม า ณ ก า ร ต า ม ห ลัก
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ป ร ะ กัน ภัย สํ า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร
ผลประโยชน์ของพนกังาน 

(2.56) (0.44) - - (0.22) (0.03) 

องค์ประกอบของภาษีเงินได้ 0.51 0.09 - - 0.04 0.00 
ผ ล กํ า ไ ร จ า ก ก า ร ป ร ะ ม า ณ ก า ร ต า ม ห ลัก
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ป ร ะ กัน ภัย สํ า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร
ผลประโยชน์ของพนกังาน – สทุธิจากภาษี 

(2.05) (0.35) - - (0.18) (0.02) 

กาํไรสุทธิเบด็เสร็จอืwนสาํหรับปีสุทธิจากภาษี (2.05) (0.35) - - - - 

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 54.85 9.00 78.18 11.53 111.56 13.75 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น) 0.30 0.27 0.25 

หุ้นที&ใช้คํานวณกําไรตอ่หุ้นขั Xนพื Xนฐาน (หุ้น) 187,424,658 290,819,672 440,000,000 
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งบกระแสเงนิสด 
 (หนว่ย : ล้านบาท) 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายการ  สาํหรับปีสิ Sนสุดวันทีw 31 ธันวาคม 

 2562 2563 2564 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      
กําไรสาํหรับปี 56.90 78.18 111.75 
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จา่ย) จากการดําเนินงาน    

คา่เสื&อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 33.49 45.06 50.91 

หนี Xสญูและหนี Xสงสยัจะสญู 1.38 0.31 0.09 

ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 6.16 (2.12) 2.38 

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนา่ยอปุกรณ์ 0.23 0.01 (0.62) 

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 0.17 - - 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี&ยนที&ยงัไมเ่กิดขึ Xนจริง 0.12 3.62 (3.75) 

รายได้ดอกเบี Xยรับ (0.08) (0.25) (1.09) 

คา่ใช้จา่ยดอกเบี Xย 6.23 10.08 4.53 

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 0.47 0.90 0.94 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 14.32 19.55 27.96 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี&ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนี Xสนิ
ดําเนินงาน 

119.39 155.34 193.09 

การเปลี&ยนแปลงในสว่นประกอบของสนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ&มขึ Xน) ลดลง    

ลกูหนี Xการค้าและลกูหนี Xอื&น (20.40) (39.44) (2.72) 

สนิค้าคงเหลอื (24.85) 10.50 (103.56) 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื&น (0.13) (0.07) (0.89) 

แมพิ่มพ์รอตดัจา่ย (3.67) 3.24 1.83 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื&น 0.12 (0.20) (0.23) 

การเปลี&ยนแปลงในสว่นประกอบของหนี Xสนิดําเนินงานเพิ&มขึ Xน (ลดลง)    

เจ้าหนี Xการค้าและเจ้าหนี Xอื&น 10.29 9.26 15.76 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 80.75 138.63 103.29 

เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 1.39  0.07 

จา่ยภาษีเงินได้ (15.65) (14.78) (26.84) 
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 66.49 123.85 76.52 

 

 

 



 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 

85 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
(หนว่ย : ล้านบาท) 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายการ สาํหรับปีสิ Sนสุดวันทีw 31 ธันวาคม 

 2561 2562 2563 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทนุ    

เงินฝากธนาคารที&ตดิภาระคํ Xาประกนั (เพิ&มขึ Xน) ลดลง 0.07 (0.02) 3.03 

     เงินสดจา่ยเพื&อซื Xอตราสารหนี Xของกิจการอื&น - (150.00) 0.00 

     เงินสดรับจากการไถ่ถอนสนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื&น 0.00 0.00 79.41 

เงินสดจา่ยเพื&อซื Xอสว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ (57.17) (109.84) (115.91) 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ถาวร 0.09 0.01 1.19 

เงินสดจา่ยเพื&อซื Xอสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (0.51) (0.62) (0.92) 

รับดอกเบี Xยรับ 0.08 0.12 1.19 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ (57.44) (260.35) (32.01) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ    

เงินกู้ ยืมระยะสั Xนจากสถาบนัการเงินเพิ&มขึ Xน (ลดลง) (9.27) (38.10) 4.91 

เงินสดจา่ยเพื&อชําระคืนหนี Xสนิตามสญัญาเชา่การเงิน (3.40) (12.33) (13.56) 

เงินสดจา่ยเพื&อชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (14.46) (128.53) (11.67) 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 67.60 82.40 - 

เงินสดรับจากเพิ&มทนุหุ้นสามญั 45.00 516.00 - 

เงินสดจา่ยชําระคา่ใช้จา่ยที&เกี&ยวข้องกบัการเสนอขายหุ้น - (19.75) - 

จา่ยเงินปันผล (93.60) (147.00) (31.28) 

จา่ยดอกเบี Xย (6.00) (10.35) (4.54) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (14.13) 242.34 (56.14) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิwมขึ Sน (ลดลง) สุทธิ (5.08) 105.84 (11.63) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 9.98 4.90 110.74 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันสิ Sนปี 4.90 110.74 99.10 

หมายเหต ุ /1 เนื-องจาก บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ-งจะมีผลบงัคบั
ใช้สําหรับงบการเงินที@มีรอบระยะเวลาบญัชีที@เริ@มในหรือหลงัวนัที@ 1 มกราคม 2563 ซึ@งบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี@ยนแปลงนโยบายการ
บญัชีโดยปรับปรุงกบักําไรสะสม ณ วนัที@ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลงังบการเงินงวดก่อนที@แสดงเปรียบเทียบ ดงันั Eน จึงอาจทําให้รายการที@
แสดงในงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ Eนสดุวนัที@ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 อาจมีความแตกต่างจากการจดัประเภทรายการในส่วนของงบการเงิน
สิ Eนสดุวนัที@ 31 ธนัวาคม 2561 ถงึ 2562 
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 อัตราส่วนทางการเงนิที0สาํคัญ 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายการ 
หน่วย สาํหรับปีสิ Sนสุดวันทีw  31 ธันวาคม 

 
 2562 2563 2564 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.64 4.60 3.99 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว  เทา่ 0.73 2.15 1.68 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด  เทา่ 0.49 0.97 0.60 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี Xการค้า เทา่ 6.55 5.76 5.74 
ระยะเวลาเก็บหนี Xเฉลี&ย วนั 55.00 62.53 62.71 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 13.08 14.04 13.68 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี&ย วนั 27.52 25.64 26.32 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี X เทา่ 8.95 9.11 9.48 
ระยะเวลาชําระหนี Xเฉลี&ย  วนั 40.23 39.54 37.98 
Cash Cycle วนั 42.29 48.63 51.05 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability ratio)     

อตัรากําไรขั Xนต้น  ร้อยละ 26.60 29.22 28.41 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน ร้อยละ 13.31 16.28 18.33 

อตัรากําไรอื&น ร้อยละ 0.21 0.14 0.40 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร  ร้อยละ 85.37 112.30 52.61 

อตัรากําไรสทุธิ  ร้อยละ 9.70 11.53 13.77 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 25.29 17.65 16.01 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency ratio)     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ /2 ร้อยละ 14.49 12.33 12.51 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร ร้อยละ 55.34 55.90 61.68 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์/2 เทา่ 1.49 1.07 0.91 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial policy ratio)     

อตัราสว่นหนี Xสนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น/2 เทา่ 0.86 0.28 0.28 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี Xย  เทา่ 14.14 13.75 22.89 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั  เทา่ 0.37 1.22 0.54 

อตัราการจา่ยเงินปันผล/3 ร้อยละ 164.51 188.03 27.99 
หมายเหตุ     
/2  เนื@องจากบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที@ 16 เรื@อง สญัญาเชา่ ซึ@งมีผลบงัคบัใช้วนัที@ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  ม า ถื อ ป ฏิ บั ติ  ทํ า ใ ห้                
บริษัทมีสินทรัพย์และหนี Eสินที@เพิ@มขึ Eนอย่างมีนัยสําคัญ โดยการเพิ@มขึ Eนส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของการบันทึกบัญชีรายการสินทรัพย์สิทธิการใช้ และ 
หนี Eสนิตามสญัญาเชา่ซึ@ง ณ 31 ธนัวาคม  2563 เทา่กบั 68.98 ล้านบาทและณ 31 ธนัวาคม  2564 มีจํานวนเทา่กบั 72.83 ล้านบาท  
/3   ตามการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 เมื@อวนัที@ 30 เมษายน 2563 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติัการจา่ยเงินปันผลประจําปี 2562 จากผลการดําเนินงาน สะสม
ตั Kงแตเ่ริ-มดําเนินกิจการจนถงึวนัที- 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 6.70 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินจํานวน 67.00 ล้านบาท นอกจากนี K 1/2563 (ของ
มหาชน) เมื-อวนัที- 2 มิถนุายน 2563 มีมติอนมุติัการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไรสะสม ณ วนัที- 31 มีนาคม 2563 จํานวนทั Kงสิ Kน  44.80 ล้านบาท หรือคิด
เป็นอตัราการจา่ยปันผลหุ้นละ 0.14 บาทตอ่หุ้น โดยบริษัทมีกําหนดจา่ยเงินปันผลดงักลา่วภายในวนัที- 1 กรกฎาคม 2563 
/4   ตามการประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 3งที6 2/2563 (บริษัทมหาชน) เมื6อวนัที6 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจํานวน 35.20 ล้านบาท 

หรือคิดเป็น 0.11 บาทตอ่หุ้น โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัที6 4 กนัยายน 2563 
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5. ข้อมูลทั5วไปและข้อมูลสาํคัญอื5น 

5.1 ข้อมูลทัJวไป  

5.1.1 บริษัททีJออกหลักทรัพย์ 

ชื;อบริษัทภาษาไทย : บริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ชื;อบริษัทภาษาองักฤษ  SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

ชื;อยอ่หลกัทรัพย์  SFT 

ที;ตั jงสาํนกังานใหญ่ : เลขที; 68/2-5 หมุที่; 5 ตําบลบางสมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24130 

ที;ตั jงสาขา : เลขที; 89 หมูที่; 12 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107563000126 

ประเภทธรุกิจ : ผลติและจําหนา่ยฉลากสนิค้าประเภทฟิล์มหดรัดรูปครบวงจร 

กลุม่อตุสาหกรรม : สนิค้าอตุสาหกรรม  

ทนุจดทะเบียน : 220,000,000 บาท  

ทนุที;เรียกชําระแล้ว : 220,000,000 บาท  

มลูคา่ที;ตราไว้ : 0.50 บาทตอ่หุ้น 

โทรศพัท์ : 038-540-000, 038-538-832 

โทรสาร : 038-842-032 

เวบ็ไซด์ : https://shrinkflexthailand.com 
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5.1.2 ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอืJนๆ 

1. นายทะเบยีนหลักทรัพย์ 

บริษัท : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

ที;ตั jงสาํนกังานใหญ่ 

: 

อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ : 02-229-2800 

โทรสาร : 02-359-1259 

 

2. ผู้สอบบญัชี 

บริษัท : บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั 

ที;ตั jงสาํนกังานใหญ่ : 178 อาคารธรรมนิต ิชั jน 6-7 ซอยเพิ;มทรัพย์ (ประชาชื;น 20) ถนน

ประชาชื;น แขวงบางซื jอ เขตบางซื;อ กรุงเทพฯ 10800 

โทรศพัท์ : 02-596-0500 

โทรสาร : 02-596-0560 

 

3. ทีJปรึกษากฎหมาย 

บริษัท : บริษัท สาํนกักฏหมาย แคปปิตอล จํากดั 

ที;ตั jงสาํนกังานใหญ่ : 44 อาคารสมทุไลฟ์ ชั jนที; 18 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท์ : 02-633-9088 

โทรสาร : 02-633-9089 

 

4. ทีJปรึกษาด้านการเงนิ 

บริษัท : บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

ที;ตั jงสาํนกังานใหญ่ : ชั jน 8, 10 เลขที; 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศทาวเวอร์ 

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ : 02-088-9999 

โทรสาร : 02-108-0999 
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5.2 ข้อมูลสาํคัญอืJน 

 - ไม่มี -   

5.3  ข้อพพิาทางกฎหมาย 

ณ วนัที@ 31 ธันวาคม  2564 บริษัท ชริ 9งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) มิได้เป็นคู่ความในกระบวนการ
ทางศาลหรืออนญุาโตตลุาการอนัอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่ฐานะทางการเงินหรือผลกําไรของบริษัท ภายใน 12 
เดือนที@ผา่นมา และบริษัทไมมี่ข้อพิพาทใดๆ ที@มีนยัสาํคญักบัหนว่ยงานของรัฐที@เกี@ยวข้อง  

5.4   ตลาดรอง  

 ไมมี่ตลาดรองและไมมี่ตราสารหนี 9  
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6 นโยบายการกาํกับดแูลกจิกราร  

 
6.1 ภาพรวมของนบายและแนวปฎบิตักิารกาํกับดแูลกจิการ 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั;นที;จะพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างยั;งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมภิบาล

ที;แท้จริงมีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียและสงัคมโดยรวม พฒันาสภาพแวดล้อมและรักษา

สิ;งแวดล้อมให้ดีขึ jน เพื;อมุ่งสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “นโยบายการกํากับดูแล

กิจการ” เพื;อสง่เสริมหลกัธรรมภิบาลขององค์กร มุง่เม้นการดําเนินธรุกิจด้วยความโปร่งใส มีคณุธรรม จริยธรรม และความ

ซื;อสตัย์สจุริต ทั jงในส่วนของกรรมการ ผู้บริหาร พนกังงานทุกระดบั รวมไปถึงผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ;งจะนําองค์กรไปสู่ความ

ยั;งยืนอยา่งแท้จริง 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัทําคู่มือการกับกิจการ และคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางานที;เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และกําหนดให้มีการทบทวนคู่มือทั jง â ฉบบัเป็นประจําทกุปี เพื;อให้เป็นไปตามการบริการธุรกิจ กฏหมาย 

ข้อบงัคบัที;เกี;ยวข้อง โดยได้มีการเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทหมวดการกํากบัดแูลกิจการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที;ดี

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลีกทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย โดยบริษัทได้มีการปฎิบตัิตามหลกัการกํากบักิจการดแูลกิจการที;ดี ครอบคลมุเนื jอหาทั jง 5 หมวด ได้แก่ หมวด

สิทธิของผู้ ที;หุ้น หมวดการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั หมวดบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมลู

และความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 

หมวดทีJ 1  สทิธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการดแูลกิจการ และให้ความสําคญักบั

แนวทางปฏิบตัิที;ดีสําหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นในเรื;องต่างๆ อาทิเช่น คณุภาพของรายงานการประชมุ บทบาทและการ

เข้าประชุมของประธานและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจดัทํารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื;อให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบผลของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ ทั jงนี jบริษัท ได้เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวนัที; âä ตลุาคมที;ผ่านมา ทําให้ปี 2564 และบริษัทได้ดําเนินการในหมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้น

ดงันี j  

แนวทางปฏิบตั ิ

1.1 บริษัทได้ให้สทิธิอื;นแก่ผู้ ถือหุ้นนอกเหนือจากสทิธิในการลงคะแนนเสยีง 

1.2 คา่ตอบแทนกรรมการบริษัททกุรูปแบบได้รับการอนมุตัจิากผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี 

1.3 ในการเสนอวาระคา่ตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณามีการนําเสนอนโยบาย วธีิการ หลกัเกณฑ์ ในการให้

คา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการแตล่ะตําแหนง่ 

1.4 ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั jงกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั jงกรรมการเป็น

รายบคุคล 

1.5 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นถงึการจดัให้มีผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุผู้

ถือหุ้น 

1.6 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ หรือสง่คําถามเกี;ยวกบับริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ผู้ ถือหุ้น

ได้ 

ส่วนที5 2  

การกาํกับดูแลกจิการ  
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1.7 บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการอํานวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้น ซึ;งรวมถงึนกัลงทนุสถาบนัเข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.8 บริษัทได้กําหนดวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้เป็น    เรื;อง ๆ อยา่งชดัเจน 

1.9 วาระพิจารณาแตง่ตั jงกรรมการ มีการระบชืุ;อพร้อมประวตักิรรมการที;ต้องการเสนอแตง่ตั jงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

1.10 วาระแต่งตั jงผู้สอบบญัชี มีการระบชืุ;อผู้สอบบญัชี บริษัทที;สงักดั ประวตัิหรือข้อมลูที;จะช่วยให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา

ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี รวมทั jงคา่บริการไว้ครบถ้วนชดัเจน 

1.11 ในวาระอนมุตัิจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จํานวนเงินปันผลที;เสนอจ่าย พร้อมทั jง

เหตผุลและข้อมลูประกอบการพิจารณา 

1.12  ในหนงัสอืนดัประชมุ มีการระบวุตัถปุระสงค์และเหตผุลของแตล่ะวาระที;เสนอ 

1.13  ในหนงัสอืนดัประชมุ มีการระบคุวามเหน็ของคณะกรรมการในแตล่ะวาระที;เสนอ 

1.14   มีการบนัทกึเกี;ยวกบัการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

1.15  มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและบนัทกึคําถามคําตอบไว้ 

1.16  ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีการบนัทกึมตทีิ;ประชมุไว้อยา่งชดัเจน พร้อมทั jงคะแนนเสยีงที; เหน็ด้วย ไมเ่หน็

ด้วย และงดออกเสยีงในทกุๆ วาระ ที;ต้องมีการลงคะแนนเสยีง 

1.17 ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นมีการบนัทกึรายชื;อกรรมการที;เข้าร่วมประชมุไว้ 

1.18   บริษัทได้เปิดเผยมตทีิ;ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสยีงในวนัถดัไปจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.19   ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น 

1.20  ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร/กรรมการผู้จดัการ(ผู้บริหารสงูสดุ) ของบริษัทได้เข้าร่วมในการประชมุสามญัประจําปี

ผู้ ถือหุ้น 

1.21  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น 

1.22  ประธานคณะกรรมการคา่ตอบแทนได้เข้าร่วมในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น 

1.23  ประธานคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น 

1.24  บริษัทจดัประชมุผู้ ถือหุ้น ณ สถานที;ที;ผู้ ถือหุ้นสามารถเดนิทางไปได้งา่ย 

1.25  ไมมี่การถือหุ้นไขว้ในกลุม่ของบริษัท 

1.26  ไมมี่โครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุม่ของบริษัท 

1.27  คณะกรรมการของบริษัทไมมี่การถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 25 ของหุ้นที;ออกแล้วของบริษัท 

1.28  บริษัทมีสดัสว่นของหุ้น free float 23.69% ณ วนัที; 11 มีนาคม 2564 

 
หมวดทีJ 2 การปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

ผลการดําเนินงาน 

2.1 บริษัทให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึ;งหุ้นตอ่หนึ;งเสยีง 

2.2 บริษัทมีกระบวนการ/ชอ่งทางให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสว่นในการสรรหาและแตง่ตั jงกรรมการผา่นทางไปรษณีย์ และ

จดหมายอเลก็ทรอนิก  

2.3 บริษัทมีนโยบายปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้พนกังาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท

ทราบ 

2.4 การทํารายการที;เกี;ยวโยงกนัมีการเปิดเผยข้อมลูหรือขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ก่อนการทํารายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตผุลของการทํารายการให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ก่อนที;จะ

ทํารายการ 

2.5 บริษัทได้เปิดเผยวา่ รายการระหวา่งกนัได้กระทําอยา่งยตุิธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธรุกิจการค้า 

โดยมีการพิจารณาอยา่งเป็นกลางตามราคาตลาด  
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2.6 บริษัทมีโครงสร้างแบบกลุม่ธุรกิจที;มีการทํารายการระหว่างกนัในลกัษณะที;อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

โดยเทียบกบัรายได้รวมและรายจ่ายรวม ซึ;งพิจารณาระดบัของการทํารายการ ว่าจะเป็นรายได้หรือร่ายจ่าย ซึ;ง

น้อยกวา่ร้อยละ 25 

2.7 บริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นที;ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองโดยการสง่หนงัสือมอบฉนัทะไป

พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

2.8 ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น ได้มีการระบถุงึเอกสาร/หลกัฐานที;ใช้ในการมอบฉนัทะไว้อยา่งชดัเจน 

2.9 บริษัทมีการกําหนดเงื;อนไขซึ;งทําให้ยากตอ่การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

2.10 บริษัทจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชมุเป็นเวลา 21 วนั 

2.11 บริษัทได้นําเสนอหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นฉบบัสมบรูณ์บนเวบ็ไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนั 

2.12 บริษัทมีการสง่หนงัสอืนดัประชมุและเอกสารประกอบการประชมุเป็นภาษาองักฤษให้กบัผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ 

 

หมวดทีJ 3 การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย The Role of Stakeholders 

ผลการดําเนินงาน 

3.1 บริษัทได้จดัทํารายงานความรับผิดชอบทางสงัคม 

3.2 คณะกรรมการมีการกําหนดโยบายและแนวปฏิบตัเิกี;ยวกบัความปลอดภยั และสขุอนามยัในสถานที;ทํางาน 

รวมถงึเปิดเผยสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตหุรือ อตัราการหยดุงานหรืออตัราการเจ็บป่วยจากการทํางาน โดยในปี 2564 

เกิดอบุตัเิหตรุวม 3 ครั jง จากสาเหตวุตัถหุรือสิ;งของหนีบหรือดงึ 2 ครั jง และวตัถหุรือสิ;งของตดั บาด ทิ;ม แทง 1 

ครั jง 

3.3 คณะกรรมการมีการกําหนดโยบายและแนวปฏิบตัเิกี;ยวกบัคา่ตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน ซึ;งกําหนดไว้

ในกฎระเบียบของบริษัทฯ และมีการอบรมชี jแจ้งในวนัปฐมนิเทศพนกังาน สว่นสวสัดกิารอื;น ๆ เชน่ โบนสั

ประจําปี หรือคา่ตอบแทนแบบไมป่ระจําปี จะมีการประกาศให้ทราบในปีนั jน ๆ ตามเปา้หมายของบริษัท 

3.4 คณะกรรมการได้จดัให้มีกองทนุสาํรองเลี jยงชีพสาํหรับพนกังาน 

3.5 คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิกี;ยวกบัการพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน และ

เปิดเผยตวัเลขจํานวนชั;วโมงเฉลี;ยของการฝึกอบรมของพนกังานอยา่งน้อย 6 ชั;วโมงตอ่ปี 

3.6 คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายที;จะไมเ่กี;ยวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน 

3.7 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิกี;ยวกบัลกูค้าไว้ในจรรยาบรรณทางธรุกิจ (Code of Conduct) 

และการกํากบัการดแูลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทอยา่งชดัเจน 

3.8 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิกี;ยวกบัคูแ่ขง่ไว้ในจรรยาบรรณทางธรุกิจ (Code of Conduct) 

ของบริษัทอยา่งชดัเจน 

3.9 คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิกี;ยวกบัคูค้่า โดยเฉพาะเรื;องการคดัเลอืกคูค้่าไว้ในจรรยาบรรณ

ทางธรุกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทอยา่งชดัเจน 

3.10  คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิกี;ยวกบัเจ้าหนี j โดยเฉพาะเรื;องเงื;อนไขคํ jาประกนั การบริหาร

เงินทนุ และกรณีที;เกิดการผิดนดัชําระหนี j ไว้ในสญัญาคูค้่าอยา่งชดัเจน 

3.11  คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิกี;ยวกบัการไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธิ≥

ไว้ในจรรยาบรรณทางธรุกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทอยา่งชดัเจน 

3.12  คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายเกี;ยวกบัการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชั;นและห้ามจา่ยสนิบนเพื;อ

ผลประโยชน์ทางธรุกิจของบริษัทไว้ในนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด 

3.13  บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี;ยงจากการทจุริตคอร์รัปชั;น ซึ;งเป็นไปตามการกํากบัการดแูลกิจการ 

(Corporate Governance) ของบริษัทอยา่งชดัเจน โดยได้มีการประกาศใช้นโยบายและการแจ้งแก่พนกังาน
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พร้อมทั jงการตดิประกาศใช้นโยบายและชี jแจ้งแก่พนกังาน พร้อมทั jงตดิประกาศชอ่งทางการแจ้งข้อมลูทจุริต

ให้แก่พนกังานได้รับทราบ 

3.14  บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบตัเิกี;ยวกบัการกํากบัดแูลและควบคมุดแูลเพื;อปอ้งกนัและตดิตามความเสี;ยงจากการ

ทจุริตคอร์รัปชั;นการกํากบัการดแูลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทอยา่งชดัเจน  

3.15   คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัเิกี;ยวกบัสงัคมอยา่งเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถงึการปฏิบตัไิว้

ในจรรยาบรรณทางธรุกิจ (Code of Conduct) และการกํากบัการดแูลกิจการ (Corporate Governance) ของ

บริษัทอยา่งชดัเจน 

3.16   คณะกรรมการได้จดักิจกรรมหรือเข้าไปมีสว่นร่วมสนบัสนนุกิจกรรมที;เกี;ยวข้องกบัการพฒันาชมุชนตามที;ได้

แสดงรายละเอียดในความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3.17   คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายการดําเนินธรุกิจภายใต้มาตรฐานสิ;งแวดล้อมซึ;งปรากฏในการกํากบัการ

ดแูลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัท  

3.18   คณะกรรมการสง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพปรากฏในจรรยาบรรณทางธรุกิจ (Code of 

Conduct) ของบริษัทอยา่งชดัเจน 

3.19   คณะกรรมการได้จดัให้มีชอ่งทางที;ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่สามารถตดิตอ่/ร้องเรียนในเรื;องที;อาจเป็นปัญหากบั

คณะกรรมการได้โดยตรงปรากฏในนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด 

3.20   บริษัทได้จดัให้มีกระบวนการในการจดัการกบัเรื;องที;พนกังานร้องเรียนวา่อาจเป็นการกระทําผิด 

3.21   บริษัทได้กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกปอ้งพนกังานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทําผิดปรากฏใน

นโยบายการธจุริตคอร์รัปชั;น 

3.22   บริษัทได้จดัให้มีชอ่งทางสาํหรับผู้ มีสว่นได้เสยีในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที;ถกูละเมิดสทิธิ พร้อมให้ข้อมลูใน

การตดิตอ่อยา่งชดัเจน 

3.23   บริษัทมีนโยบายคา่ตอบแทนพนกังานที;สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัททั jงในระยะสั jนและระยะยาว 

 

หมวดทีJ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส Disclosure and Transparency 

ผลการดําเนินงาน 

4.1 มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น 

4.2 โครงสร้างผู้ ถือหุ้นที;เปิดเผยแสดงให้เหน็ถงึผู้ ถือหุ้นที;แท้จริงของบริษัทได้อยา่งชดัเจน 

4.3 มีการเปิดเผยข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการทั jงทางตรงและทางอ้อม 

4.4 มีการเปิดเผยข้อมลูการถือหุ้นของผู้บริหารทั jงทางตรงและทางอ้อมไว้ 

4.5 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีวา่ ได้มีการปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที;ดีโดยได้ปฎิบตัติามทกุ

ประการ 

4.6 บริษัทได้มีการวตัถปุระสงค์/เปา้หมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective/Long Term Goal) ไว้ใน

รายงานประจําปี 

4.7 มีการเปิดเผยฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

4.8 ตวัชี jวดัผลการดําเนินงานของบริษัทที;ไมใ่ชก่ารเงิน 

4.9 มีการเปิดเผยลกัษณะการประกอบธรุกิจและภาวการณ์แขง่ขนั 

4.10  มีการเปิดเผยความเสี;ยงหลกั (Key Risks) ในการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

4.11  มีการเปิดเผยนโยบายการจา่ยเงินปันผล 

4.12  มีการเปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing ) 

4.13  มีการเปิดเผยประวตัขิองคณะกรรมการ 

4.14  มีการเปิดเผยการระบวุา่กรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
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4.15  มีการเปิดเผยหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ 

4.16  มีการเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงู 

4.17  มีการเปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล 

4.18  มีการเปิดเผยการเปิดเผยข้อมลูจํานวนครั jงของการประชมุคณะกรรมการ 

4.19  มีการเปิดเผยข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะคน 

4.20  การเปิดเผยข้อมลูการเข้ารับการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการแตล่ะคนในปีที;ผา่นมา 

4.21  บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการระหวา่งกนัไว้อยา่งครบถ้วน 

4.22  บริษัทมีการกําหนดนโยบายการรายงานให้ที;ประชมุทราบถงึการซื jอ-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทของ

กรรมการทราบ 

4.23  บริษัทมีการกําหนดนโยบายเกี;ยวกบัการรายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ 

4.24  บริษัทกําหนดและเปิดเผยไว้ถงึนโยบายที;วา่ การทํารายการระหวา่งกนัที;สาํคญัต้องได้รับการพิจารณาและ

อนมุตัจิากคณะกรรมการ 

4.25  บริษัทได้วา่จ้างผู้สอบบญัชีที;มีความเป็นอิสระและมีความนา่เชื;อถือ 

4.26  บริษัทเปิดเผยคา่สอบบญัชีที;จา่ยให้กบัผู้สอบบญัชี  หรือบริษัทสอบบญัชีไว้ในรายงานประจําปี 

4.27  บริษัทเปิดเผยคา่บริการอื;น ๆ ที;จา่ยให้กบัผู้สอบบญัชีหรือบริษัทสอบบญัชีไว้ในรายงานประจําปี 

4.28  งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยมีเงื;อนไขจากผู้สอบบญัชี 

4.29  บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจําปีภายใน 120 วนั นบัตั jงแตส่ิ jนสดุรอบปีบญัชี  

4.30 บริษัทได้จดัให้มีการสื;อสารข้อมลูของบริษัทผา่นชอ่งทางที;หลากหลายดงันี j รายงานประจําปี รายงานผลการ

ดําเนินงานรายไตรมาส เวบ็ไซต์ของบริษัท การพบปะกบันกัวิเคราะห์ การแถลงขา่วตอ่สื;อมวลชน / การจดัทํา

จดหมายขา่วที;นําเสนอถงึฐานะทางการเงินของบริษัท 

4.31  ในปีที;ผา่นมาบริษัทมีประวตักิารสง่รายงานทางการเงินทั jงรายไตรมาส และรายปีตรงตามกําหนดเวลา 

4.32  บริษัทมีเวบ็ไซต์ที;นําเสนอข้อมลูที;ทนัเหตกุารณ์เกี;ยวกบับริษัทในเรื;องเหลา่นี j ลกัษณะการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

งบการเงินของบริษัท เอกสารขา่ว (Press Release) ของบริษัท โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โครงสร้างองค์กร 

ข้อมลูเกี;ยวกบัคณะกรรมการและผู้บริหาร 

4.33  ข้อมลูด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ ข้อบงัคบับริษัท รายงานประจําปีที;สามารถดาวน์โหลดได้ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือ

หุ้นที;สามารถดาวน์โหลดได้ 

4.34  รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นที;สามารถดาวน์โหลดได้ โดยได้จดัทําเวบ็ไซต์ทั jงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

4.35  บริษัทมีการจดัตั jงหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์หรือระบบุคุคลและชอ่งทางที;นกัลงทนุสามารถตดิตอ่สอบถาม

ข้อมลูเกี;ยวกบับริษัทได้โดยสะดวก 

 

หมวดทีJ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Board Responsibilities 

ผลการดําเนินงาน 

5.1 คณะกรรมการมีการจดัทํานโยบายกํากบัดแูลกิจการเป็นของตนเองปรากฏในการกํากบัการดแูลกิจการ 

(Corporate Governance) ของบริษัท 

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีนโยบายจริยธรรมธรุกิจและ/หรือคูมื่อจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ ผู้บริหารและ

พนกังานของบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี หรือเวบ็ไซต์ของบริษัท ปรากฏในการกํากบัการดแูล

กิจการ (Corporate Governance) ของบริษัท 

5.3 บริษัทได้กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานปฏิบตัติามจริยธรรมธรุกิจและ/หรือคูมื่อจรรยาบรรณสาํหรับ

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทปรากฏในจรรยาบรรณทางธรุกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท 

5.4 บริษัทได้กําหนดและเปิดเผยแนวทางการสง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัติามจริยธรรมธรุกิจและ/หรือคูมื่อจรรยาบรรณ 

รวมถงึตดิตามการปฏิบตัดิงักลา่ว โดยได้มีการนําเสนอในที;ประชมุ ประกาศหน้าเวบ็ไซด์ และแจ้งให้ผู้ มีสว่นได้

เสียทราบ 
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5.5 คณะกรรมการมีการกําหนดวิสยัทศัน์/ภารกิจของบริษัทอยา่งชดัเจน 

5.6 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์ของบริษัทในรอบปีบญัชีที;ผา่นมา 

5.7 คณะกรรมการได้ตดิตามดแูลให้มีการนํากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ 

5.8 คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทจดทะเบียนที;กรรมการแตล่ะคนจะดํารงตําแหนง่

กรรมการได้ไมเ่กิน 5 แหง่ ไว้ในนโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

5.9 คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากดัจํานวนบริษัทจดทะเบียนที;กรรมการแตล่ะคนจะดํารงตําแหนง่

กรรมการได้ไมเ่กิน 3 แหง่ ไว้ในนโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

5.10  คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหนง่กรรมการที;บริษัทอื;นของกรรมการอิสระ 

5.11  คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากดัจํานวนปี   ในการดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี 

5.12  มีการเปิดเผยจํานวนครั jงของการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีนั jน 

5.13  มีการประเมินและสอบทานระบบการควบคมุภายใน 

5.14  คณะกรรมการได้กําาหนดและเปิดเผยบทบาท หน้าที;ของประธานกรรมการผา่นกฎบตัรประธานกรรมการ 

5.15  มีการเปิดเผยการทํารายการระหวา่งกนั 

5.16  มีการพิจารณาเสนอแตง่ตั jงผู้สอบบญัชี 

5.17  มีการสอบทานรายงานทางการเงิน 

5.18  มีการดแูลด้านการปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ และนโยบาย 

5.19  มีการกําหนดหน้าที;ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

คา่ตอบแทน และคณะกรรมการความเสี;ยงอยา่งชดัเจน 

5.20  มีข้อสรุป/ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่การดําเนินการในด้านตา่ง ๆ โดยรวม 

5.21  คณะกรรมการได้กําหนดและเปิดเผยถงึนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board 

Diversity) เชน่ ทางด้านทกัษะวิชาชีพ ความเชี;ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดงัที;ปรากฏในการกํากบัการดแูล

กิจการ (Corporate Governance) ของบริษัท 

5.22  คณะกรรมการได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการใหมด่งัที;ปรากฏในการกํากบัการดแูลกิจการ 

(Corporate Governance) ของบริษัท 

5.23  คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการแตง่ตั jงกรรมการใหมด่งัที;ปรากฏในการกํากบัการดแูลกิจการ 

(Corporate Governance) ของบริษัท 

5.24  คณะกรรมการได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมด่งัที;ปรากฏในการกํากบัการดแูลกิจการ (Corporate 

Governance) ของบริษัท 

5.25  คณะกรรมการมีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื;อง 

5.26  กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมในหลกัสตูรที;เกี;ยวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าที;กรรมการ 

5.27  คณะกรรมการสนบัสนนุกรรมการให้เข้าอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาที;เป็นการเพิ;มพนูความรู้ใน

การปฏิบตังิานอยา่งตอ่เนื;อง 

5.28  ในปีที;ผา่นมา คณะกรรมการได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั jง  

5.29  ในปีที;ผา่นมา กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการครบองค์ประชมุทกุครั jง 

5.30  บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี;ยวกบัจํานวนองค์ประชมุขั jนตํ;า ณ ขณะที;คณะกรรมการจะลงมตใินที;ประชมุ

คณะกรรมการวา่ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั jงหมด 

5.31  คณะกรรมการมีการกําหนดตารางการประชมุลว่งหน้าทกุปีในการประชมุกรรมการบริษัท โดยจะบนัทกึใน

รายงานการประชมุ  

5.32  กรรมการทกุคนมีสดัสว่นของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ อยา่งน้อยร้อยละ 75 ของการประชมุทั jงปี 
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5.33  คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 

5 วนัทําการ 

5.34  ในปีที;ผา่นมา ไมมี่กรรมการที;ไมเ่ป็นผู้บริหารได้มีการประชมุระหวา่งกนัเอง 

5.35  คณะกรรมการได้จดัทํานโยบายบริหารความเสี;ยง 

5.36  มีการจดัตั jงคณะกรรมการความเสี;ยง 

5.37  คณะกรรมการได้จดัให้มีและเปิดเผยถงึระบบควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี;ยง 

5.38  กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5.39  คณะกรรมการได้พิจารณาระบบควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี;ยงของบริษัทและเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปี 

5.40  ในกรณีที;มีการจดัตั jงหนว่ยงานตรวจสอบภายในหนว่ยงานนี jมีสายการรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท 

5.41  คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานถงึความคดิเหน็ที;มีตอ่ความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและระบบ

บริหารความเสี;ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจําปี 

5.42  คณะกรรมการได้เปิดเผยถงึแนวทางในการจดัการกบัความเสี;ยงหลกั (Key Risk) ของบริษัท 

5.43  คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายเกี;ยวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ 

5.44  คณะกรรมการมีการแบง่แยกบทบาทหน้าที;ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ไว้ชดัเจน 

5.45  บริษัทได้เปิดเผยถงึเรื;องที;เป็นอํานาจอนมุตัขิองคณะกรรมการ  

5.46  คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจําปี ของทั jงคณะ 

5.47  คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั jงคณะ 

5.48  คณะกรรมการได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานคณะกรรมการทั jงคณะ 

5.49  คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบคุคล 

5.50  คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบคุคล 

5.51  คณะกรรมการได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์การประเมิน ผลงานกรรมการเป็นรายบคุคล 

5.52  คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ 

5.53  คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลงานประจําปีของผู้บริหารสงูสดุ (CEO) ขององค์กร 

โดยมีผลการประเมินดงันี j 

 
1. ผลการประเมนิตนเองของกรรมการทั Sงคณะ ประจาํปี 2564 

คะแนนเฉลีwย อยู่ในระดบัทีw 3.82  คะแนน จากคะแนนเตม็ 4  

หวัข้อประเมนิ คะแนน 
(1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 3.84 

 (2)   บทบาท หน้าที& และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3.81 
        (3)   การประชมุของคณะกรรมการ 3.83 
        (4)   การปฏิบตัหิน้าที&ของคณะกรรมการ 3.88 
        (5)   ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  3.91 
        (6)   การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 3.62 
        (7)   ข้อคดิเหน็/ข้อสงัเกตเพิ&มเตมิจากการประเมินผล ไมมี่กรรมการใหม ่ 

2. ผลการประเมนิตนเองของกรรมการรายคณะ ประจาํปี 2564 

คะแนนเฉลีwย อยู่ในระดบัทีw 3.83 คะแนน จากคะแนนเตม็ 4  

หวัข้อประเมนิ คะแนน 
(1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการในเรื&องดงัตอ่ไปนี Xมีความเหมาะสม 3.86 
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(2) การประชมุคณะกรรมการได้ดําเนินการในเรื&องดงัตอ่ไปนี X เพื&อให้คณะกรรมการ ปฏิบตั ิหน้าที&
ในการประชมุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.88 

(3) บทบาท หน้าที& และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ให้ความสาํคญั ใช้เวลาในการ
พิจารณา ทบทวนและปฏิบตัติามในเรื&องตอ่ไปนี Xอยา่งเพียงพอ 

3.87 
 

(4) เรื&องอื&นๆ เชน่  
(4.1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ เชน่    

       คณะกรรมการไมแ่ทรกแซงการปฎิบตัหิน้าที&ของฝ่ายจดัการ  
(4.2) การพฒันาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร 

3.71 

(5) ข้อคดิเหน็/ข้อสงัเกตเพิ&มเตมิจากการประเมินผล  
3. ผลการประเมนิตนเองของกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประจาํปี 2564 

 3.1 คณะกรรมการบริหาร 

 คะแนนเฉลีwย อยู่ในระดบัทีw 3.85 คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 

หวัข้อประเมนิ คะแนน 
(1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 3.86 
(2) การประชมุของคณะกรรมการ 3.86 
(3) บทบาท หน้าที& และความรับผิดชอบของกรรมการ 3.84 
(4) ข้อคดิเหน็/ข้อสงัเกตเพิ&มเตมิจากการประเมินผล  
 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คะแนนเฉลีwย อยู่ในระดบัทีw 3.86 คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 

หวัข้อประเมนิ คะแนน 
(1) การสอบทานรายงานทางการเงิน/การดําเนินการตามกฎหมาย และ ระบบที&เกี&ยวข้อง 3.86 

(2) พิจารณารายการเกี&ยวโยงและรายการที&มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 3.86 
(3) ให้ความเหน็ในการแตง่ตั Xง ถอดถอนหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี รวมถงึเสนอ

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  
3.86 

(4) ดําเนินการให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีกระบวนการด าเนินการรับเรื&องร้องเรียนได้อยา่งเหมาะสม 3.86 
(5) ข้อคดิเหน็/ข้อสงัเกตเพิ&มเตมิจากการประเมินผล  
 3.1 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

 คะแนนเฉลีwย อยู่ในระดบัทีw 3.71 คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 

หวัข้อประเมนิ คะแนน 
(1) กําหนดคณุสมบตักิรรมการหรือผู้บริหารระดบัสงูที&ต้องการสรรหาสอดคล้องกบักฎระเบียบและ

ลกัษณะธรุกิจ  
3.86 

(2) กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนที&เป็นธรรม 3.86 
(3) จดัให้มีโครงการสาํหรับพฒันาและสบืทอดงานของกรรมการและผู้บริหาร (Succession plan) 3.57 
(4) วางแผนการอบรมและพฒันากรรมการอยา่งตอ่เนื&อง 3.57 
(5) ข้อคดิเหน็/ข้อสงัเกตเพิ&มเตมิจากการประเมินผล - 

4. การประเมนิตนเองของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล  

       คะแนนเฉลีwย อยู่ในระดบัทีw 3.88  คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 

 

หวัข้อประเมนิ คะแนน 
(1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 3.86 
(2) การประชมุของคณะกรรมการ 3.89 
(3) บทบาท หน้าที& และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  3.89 
(4) ข้อคดิเหน็/ข้อสงัเกตเพิ&มเตมิจากการประเมินผล  

5. แบบประเมนิผลงานของประธานเจ้าหน้าทีwบริหาร (CEO) 

       คะแนนเฉลีwย อยู่ในระดบัทีw 3.97  คะแนน จากคะแนนเตม็ 4  

 

หวัข้อประเมนิ คะแนน 
(1)  ความคืบหน้าของแผนงาน 4 

    เปา้หมาย  : KPI ยอดขาย  
    ผลงาน      :  สาํเร็จเป็นไปตามเเปา้หมาย  
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    เปา้หมาย  : KPI กําไรสทุธิ   
    ผลงาน      :  เป็นไปตามเเปา้หมาย  

(2) การวดัผลการปฎิบตังิาน  3.94 
(3) การพฒันา CEO   

3.1 จดุแข็งที&สาํคญัที& CEO ควรรักษาไว้มีอะไรบ้าง - ปฏิบตัติาม CG ของบริษัทอยา่ง  
เคร่งครัด   
- มีความเป็นผู้ นํา  มีความมุง่มั Xน 
และเป็นผู้ มีความรู้ความเชี&ยวชาญ
ในธรุกิจ  

3.2 ประเดน็ที& CEO ควรได้รับการพฒันามากขึ Xนในปีถดัไปมีอะไรบ้าง -   
(4) ข้อคดิเหน็/ข้อสงัเกตเพิ&มเตมิจากการประเมินผล - 

 

5.49 คณะกรรมการได้ดแูลให้มีการจดัทําแผนสบืทอดตําแหนง่ผู้บริหารสงูสดุขององค์กร 

5.50  คณะกรรมการได้ดแูลให้มีการจดัทําแผนสบืทอดตําแหนง่ผู้บริหารสงูสดุขององค์กร 

5.51 คณะกรรมการได้เปิดเผยโครงสร้างคา่ตอบแทนของกรรมการที;ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

5.52  คณะกรรมการได้อนมุตัคิา่ตอบแทนของกรรมการบริหาร 

5.53  คณะกรรมการมีการแตง่ตั jงผู้ดํารงตําแหนง่เลขานกุารบริษัท 

5.54  เลขานกุารบริษัทได้ผา่นการอบรมในหลกัสตูรที;เกี;ยวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าที;ของเลขานกุารบริษัทในหลกัสตูร 

Company Secretary Program (CSP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลกัสตูร 

Board Reporting Program (BRP)  

5.55  ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ 

5.56  คณะกรรมการได้กําหนดและเปิดเผยบทบาท หน้าที;ของประธานกรรมการตามที;ได้ระบไุว้ในกฎบตัรประธาน

กรรมการอิสระ 

5.57  การแตง่ตั jงคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.58   คณะกรรมการมีการแตง่ตั jงคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.59   มีการกําหนดหน้าที;ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจนกฎบตัรกรรมการอิสระ 

5.60  มีการเปิดเผยประวตัแิละคณุสมบตัขิองกรรมการตรวจสอบไว้ให้เป็นที;ทราบ 

5.61  สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั jงหมด 

5.62  คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครั jง 

5.63  มีการเปิดเผยสถิตกิารเข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบแตล่ะคนในรายงานประจําปี 

5.64  คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอยา่งน้อย 1 คนที;จบการศกึษาด้านบญัชี 

5.65  คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที;ในการเสนอแตง่ตั jงและเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก 

5.66  คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที;ในการเสนอแตง่ตั jง โยกย้าย และเลกิจ้างผู้ตรวจสอบภายใน 

5.67  การจดัตั jงคณะกรรมการคา่ตอบแทน 

5.68  คณะกรรมการมีการจดัตั jงคณะกรรมการคา่ตอบแทน 

5.69  มีการกําหนดหน้าที;และความรับผิดชอบของคณะกรรมการคา่ตอบแทนไว้อยา่งชดัเจน 

5.70  ประธานคณะกรรมการคา่ตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ 1 ทา่น 

5.71  คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนได้จดัประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครั jง 

5.72  การเปิดเผยสถิตกิารเข้าประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนแตล่ะคนใน

รายงานประจําปี 

5.73  การจดัตั jงคณะกรรมการสรรหา 
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5.74  บริษัทมีการจดัตั jงคณะกรรมการสรรหา 

5.75  มีการกําหนดหน้าที;และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาไว้อยา่งชดัเจน 

5.76  คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ทา่น และดํารงตําแหนง่เป็นประธานกรรมการสรรหา 

5.77  คณะกรรมการสรรหาได้จดัประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครั jง 

5.78  มีการเปิดเผยจํานวนครั jงของการประชมุคณะกรรมการสรรหาและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการสรรหา 

5.79  คณะกรรมการมีการจดัตั jง Risk Management Committee  

5.80  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 ทา่น 

5.81  คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที;เป็นผู้หญิงอยา่งน้อย 1 ทา่น 

5.82  คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที;ไมเ่ป็นผู้บริหารเป็นจํานวน 5 ทา่น 

5.83  คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที;เป็นกรรมการอิสระเป็นจํานวน 3 ทา่น 

5.84  บริษัทมีการกําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการและเปิดเผยไว้ให้เป็นที;ทราบ 

5.85  กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

5.86   คณะกรรมการมีการจดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงาน

ประจําปี 

 
6.2 จรรยาบรรณธรุกิจ  

 ได้มีการเปิดเผยในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

 

6.3 การเปลี;ยนแปลงและพฒันาการที;สาํคญัของนโยบาย แนวปฏิบตั ิและระบบการกํากบัดแูลกิจการในรอบปี ที;ผา่นมา 

 บริษัทฯ ไมไ่ด้มีการเปลี;ยนแปลงและพฒันาการที;สาํคญัเกี;ยวกบัการทบทวน นโยบาย แนวปฏิบตั ิและระบบการ

กํากบัดแูลกิจการ หรือกฎบตัรคณะกรรมการในรอบปีที;ผา่นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 

100 

7.โครงสร้างการกาํกับดแูลกจิการ และข้อมูลสาํคัญเกีJยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 

พนักงานและอืJน ๆ 

 

7.1 โครงสร้างการกาํกับดแูลกจิการ 
 

โครงสร้างการจดัการ 

 

ณ วันทีJ ÉÑ ธันวาคม ÖÜá4 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ดงันี a    
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ*บริษัทได้แตง่ตั jง บริษัท เอม็เอ คอนซลัติ jง จํากดั (“เอม็เอ”) เป็นผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 

 

 

ประธานเจ้าหน้าที>

บริหาร  

ผู้จดัการฝ่าย

ประกนัและ

ควบคมุคณุภาพ 

ผู้จดัการฝ่าย

บริหารงานทั>วไป 

ผู้จดัการฝ่าย

ปฏิบตัิการและ

ซ่อมบํารุง 

ผู้จดัการฝ่ายขาย

และการตลาด 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

คณะกรรมการ

บริษัท 
เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน* 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ 
ความเสี>ยง 

สมห์ุบญัชี 
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7.2 ข้อมูลเกีJยวกับกรรมการ 

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวนทั jงสิ jน 7 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื0อ ตาํแหน่ง 
1.  ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ  
2.  ดร. ศนัธยา กิตตโิกวิท  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  นายสธีุร์ สธนสถาพร กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี@ยง /กรรมการ
ตรวจสอบ  

4.  นายซงุ ชง ทอย กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการบริหารความเสี@ยง 
5.  นายสมิทธ์ ทอย กรรมการบริษัท /กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/

กรรมการบริหาร  
6.  นายกิตต ิปิยะตรึงส์ กรรมการบริษัท /กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /

กรรมการบริหาร 
7.  นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์ กรรมการบริษั/กรรมการบริหารความเสี@ยง /กรรมการบริหาร 

 หมายเหต ุ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั 9งคณะกรรมการบริหารความเสี@ยงตามมติที@ประชมุคณะกรรมการ
ครั 9งที@ 4/2564  เมื@อวนัที@  วนัที@ 8 พฤศจิการยน 2564  ซึ@งยงัไมมี่การประชมุของคณะกรรมการดงักลา่วในปี 2564  

 โดยมี นางสาวอลสีญาฌ์ ทอย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท ตามมติที@ประชมุคณะกรรมมการบริษัทครั 9งที@ 
2/2563 (มหาชน)  เมื@อวนัที@ 7 สงิหาคม 2563 

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท   

 “นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ หรือ นายกิตติ ปิยะตรึงส์ ลงลายมือชื@อร่วมกับ นายซุง ชง ทอย หรือ นาย
 สมิทธ์ ทอย และประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 
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ข้อมูลคณะกรรมการ  

 

ดร. กฤษณะ วจไีกรลาศ  

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

- ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการ

พฒันา (การบริการงานภาครัฐและเอกชน)  

มหาวิทยาราชภฎัสวนสนุนัทา 

- ปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ Yongtown State University, 

USA. 

- ปริญญาตรี คณะสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นที; 57 (วปอ. 57)  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที; 23 

(วตท. 23) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

165/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชืJอบริษัท ประเภทธุรกจิ 
2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท / 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ  

บริษัท ชริ Xงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั  (มหาชน) 

ธุรกิจให้บริการผลิตและจําหน่ายฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2562 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการเลขาธิการ  หอการค้าไทยและ 
สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 

- 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทะเลใสทรายขาวแอท
ชมุพร จํากดั  

ธรุกิจโรงแรมรีสอร์ทและห้องชดุ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามคัคี
นนทบรีุ (วิสาหกิจเพื&อสงัคม) 
จํากดั 

ธรุกิจบริการเป็นที&ปรึกษาและให้
คําแนะนําในด้านการบริหารงาน 
 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ บริษัท วินเทจ บ้านและที&ดนิ 
จํากดั 

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชืJอบริษัท ประเภทธุรกจิ 
2549 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ บริษัท บัวทองธานี บ้านและ

ที&ดนิ จํากดั  
ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ บริษัท บวัทองธานี ดีเวลลอป
เมนท์ จํากดั  

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2543 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ บริษัท บวัทองธานี แมเนจเม้นท์ 
จํากดั 

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2534 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ บริษัท ไทยวิวฒัน์โฮมวิลเลจ็ 
จํากดั  

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2533 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ / กรรมการ บริษัท บีทีเอน็ พร๊อพเพอร์ตี X 
จํากดั  

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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นายสุธีร์ สธนสถาพร 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ประธานกรรมการความเสี;ยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 

- ปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัพายพั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 

56/2006 

- หลกัสตูร Policy Management Program (2014) สาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ 

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

สถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ 

- หลกัสตูร CMA-GMS Program (2018) สถาบนัวิทยาการ

ตลาดทนุ 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชืJอบริษัท ประเภทธุรกจิ 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  

บริษัท ชริ Xงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั  (มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและจําหนา่ย
ฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

2560 – ปัจจบุนั Director General / 
ผู้ อํานวยการ 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 
สถาบนั (กกร.) 

- 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอก็ซ์ทรีม ซสิเตม็ส์ จํากดั ธรุกิจที&ปรึกษาด้านเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ 

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

- 

ปัจจบุนั Secretary General GMS Freight Transport 
Association (FRETA) 

- 

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

- 
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ดร. ศันธยา กติตโิกวทิ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 

- ปริญญาเอก สาขาธรุกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ International Management, 

University of Dallas, Texas, USA. 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที; 

107/2014 

- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที@ 307/2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชืEอบริษัท ประเภทธุรกจิ 
2562– ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  

 

บริษัท ชริ Tงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั  (มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและจําหนา่ย

ฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ และเหรัญญิก  มลูนิธิซียเูอน็เทอร์ไพรส์ - 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ภมีูพฒันา จํากดั ธรุกิจบริการรับเป็นผู้จดัการและ

ผู้ดแูลผลประโยชน์บริหารงานเก็บ

ผลประโยชน์และจดัการทรัพย์สนิ

ให้กบับคุคลอืdน คณะบคุคล นิติ

บคุคล สว่นราชการและองค์กร

ของรัฐ 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เพิdมทรัพย์ เรสซเิด้นซ์ จํากดั ธรุกิจให้เชา่ทีdพกัอาศยั อพาร์ท

เม้นท์ 

2542– ปัจจบุนั อาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - 

2556 - 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชัdน อินเตอร์เนชัdนแนล 

เอด็ดเูทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

ธรุกิจสาํนกัพิมพ์ และตวัแทน

จําหนา่ยและให้บริการตา่งๆทีd

เกีdยวข้องกบัสิdงพิมพ์จาก

ตา่งประเทศ 
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นาย ซุง ชง  ทอย 

ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร และกรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี;ยง  

 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 

- Bachelor of Science in Electronics and Communications 

Engineering, Mapua Institute of Technology,  Philippines 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที; 

164/2019  

- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate 
Leaders รุ่นที@ 24/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชืwอบริษัท ประเภทธุรกจิ 

2562 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานเจ้าหน้าที&บริหาร   

บริษัท ชริ Xงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั  (มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและจําหนา่ยฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ  
 

บริษัท ชริ Xงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั  (มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและจําหนา่ยฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2551 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แสตนดาร์ด รีไซเคลิ 
จํากดั 

รับจ้างหลอมเศษพลาสตกิรีไซเคลิ 

2540 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แสตนดาร์ด โพลเีมอร์ 
จํากดั 

การนําวสัดทีุ&ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม ่
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นายสมทิธ์ ทอย 

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 

- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที; 

164/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชืwอบริษัท ประเภทธุรกจิ 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร / กรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

บริษัท ชริ Xงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั  (มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและจําหนา่ยฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ 
 

บริษัท ชริ Xงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั  (มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและจําหนา่ยฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แสตนดาร์ด โพลเีมอร์ 
จํากดั 

การนําวสัดทีุ&ใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม ่
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นายกติต ิปิยะตรึงส์ 

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาโทคณะบริหารธรุกิจ (ภาษาองักฤษ) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 164/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชืwอบริษัท ประเภทธุรกจิ 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการ /กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน   

บริษัท ชริ Tงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั  (มหาชน) 
ธรุกิจให้บริการผลติและจําหนา่ยฉลาก

ฟิล์มหดรัดรูป 

2563 – ปัจจบุนั กรรมการ  

 
บริษัท เอ.ที.เอม็.พร็อพเพอร์ตี T 

จํากดั 
ซื Tอ ขาย ให้เชา่ ทีdดนิและ

อสงัหาริมทรัพย์ 
2563 – ปัจจบุนั กรรมการ  บริษัท จีดีดี เอน็เนอร์ยีd จํากดั ธรุกิจพลงังาน 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แสตนดาร์ด รีไซเคลิ 
จํากดั 

รับจ้างหลอมเศษพลาสตกิรีไซเคลิ 

2551 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอก็ซ
ปอร์ต จํากดั 

ธรุกิจลามิเนตฟิล์มและถงุบรรจเุมด็
พลาสตกิ 

2559-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ  บริษัท รวยทรัพย์อนนัต์ จํากดั รับเหมาก่อสร้าง 
2557- ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ บริษัท เพอร์เฟคโฮม พร็อพเพอร์

ตี X จํากดั 
อสงัหาริมทรัพย์ 
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นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์ 

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสี;ยง  

 

คุณวุฒทิางการศกึษา 

 

- ปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาฯ ภาค

ภาษาองักฤษ สาขา Finance 

- ปริญญาโท University of Southampton สาขา Marketing 

Management 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่น 164/2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชืwอบริษัท ประเภทธุรกจิ 

2562 – ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ชริ Xงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั  (มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและจําหนา่ยฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการ  
 
 

บริษัท ชริ Xงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั  (มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและจําหนา่ยฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

2564 – ปํจจบุนั กรรมการ บริษัท ฟอร์คลฟิท์ เซน็เตอร์ 
จํากดั 

ประกอบกิจการ ซื Xอ ขาย รถยนต์ รถยก 
เครื&องยนต์ รวมทั Xงอะไหลอ่ปุกรณ์และ
ซอ่มบริการจําหนา่ยสนิทรัพย์ 

2564 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท มณีอดุมสขุ จํากดั ธรุกิจรับผลติและจําหนา่ยถงุพลาสตกิ 
2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีดีดี เอน็เนอร์ยี& จํากดั ธรุกิจพลงังาน 
2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มณีมงคล     โฮลดิ Xง 

จํากดั 
ลงทนุในกิจการอื&นๆ 
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7.2.3 บทบาทหน้าทีJของคณะกรรมการ  

 ขอบเขตอาํนาจ หน้าทีJและความรับผิดชอบ  มีดงัต่อไปนี a 

1. กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย เปา้หมาย แผนการดําเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคมุการปฏิบตัิงาน

ของผู้ บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผล เพื;อความมั;นคงและ

ผลประโยชน์ที;สมดลุ ยั;งยืนของทกุฝ่ายที;เกี;ยวข้อง 

2. จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท และมติของที;ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซื;อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และ

ผู้บริหารให้เป็นไปตามหลกัการจริยธรรมธรุกิจ รวมทั jงประเมินผลการปฏิบตันิั jน ๆ 

3. พิจารณาและกําหนดแนวทางกลยทุธ์การบริหารงาน 

4. พิจารณาแผนการดําเนินงาน และพฒันาขีดความสามารถขององค์กรให้แขง่ขนัได้ในระดบัสากล 

5. ประเมินผลการดําเนินงานและการปฏิบตังิานของผู้บริหาร 

6. คณะกรรมการควรจดัให้มีระบบการควบคมุด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบตัิ

ตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการควรจดัให้มีบคุคลหรือหน่วยงานที;มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิ

หน้าที; เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักลา่ว และควรทบทวนระบบที;สําคญัอยา่งน้อยปีละ 

à ครั jง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี 

7. คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี;ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั jง

องค์กร โดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัติามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจํา และควรมีการ

ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี;ยงอย่างน้อยปีละ à ครั jง และให้เปิดเผยไว้ใน

รายงานประจําปี และในทุกๆ ระยะเวลาที;พบว่า ระดับความเสี;ยงมีการเปลี;ยนแปลง ซึ;งรวมถึงการให้

ความสาํคญักบัสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า และรายการผิดปกตทิั jงหลาย 

8. กํากบัดแูล สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที;โปร่งใส ถกูต้องและเพียงพอ มีการจดัระบบการตรวจสอบ

ภายใน ในทุกๆด้านรวมถึงด้านการเงิน ให้ความสะดวกในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที;ตรวจสอบภายในให้

ดําเนินงานได้อย่างมีระบบและเป็นอิสระกําหนดหลกัการ การกํากับดูแลกิจการของบริษัทและนําไปใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด 

9. พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และยั;งยืนตอ่บริษัทฯและผู้ ถือหุ้น 

10. กํากบัดแูลกระบวนการแตง่ตั jงและเลือกตั jงกรรมการบริษัทฯให้มีความโปร่งใส ชดัเจน 

11. ควบคมุดแูลจดัการ การขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัทด้วยแนวทางการปฏิบตัิและการตรวจสอบอย่าง

ชดัเจนเพื;อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯและผู้ ถือหุ้น โดยไมอ่นญุาตให้บคุคลที;มีผลประโยชน์ในเรื;องนั jนๆ 

มีสว่นร่วมในการตดัสินใจในวาระนั jน นอกจากนี j คณะกรรมการมีหน้าที;ในการกํากบัดแูล ควบคมุ กระบวนการ

หรือการปฏิบตัใิดๆที;ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

12. ควบคมุดแูลการเปิดเผยข้อมลูและการสื;อสารใดๆ ในองค์กร 

13. พิจารณาแตง่ตั jง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตําแหนง่ใด ในกรณีที;จําเป็น  นอกจากนี j กรรมการบริษัทยงัมีบทบาท

ในการดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และปกปอ้งผลประโยชน์ใดๆ ที;เกี;ยวข้องกบัผู้

มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยแตง่ตั jงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย  

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยจํานวน 4 ชดุ ซึ;ง

ประกอบด้วย  (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  (3) 

คณะกรรมการบริหารความเสี;ยง  และ (4)คณะกรรมกรบริหาร 

โดยมีรายละเอียดดงันี j  

 



 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 

111 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชืJอ ตาํแหน่ง 

1.  ดร.ศนัธยา กิตตโิกวิท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสธีุร์ สธนสถาพร กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการตรวจสอบ 

ดร.ศนัธยา กิตติโกวิท เป็นผู้ ที;มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงินเพียงพอที;จะทําหน้าที;สอบ

ทานความน่าเชื;อถือของงบการเงินของ บริษัท ชริ jงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ทั jงนี j ดร.ศนัธยา กิตติโกวิท จบ

การศกึษาระดบัปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาบญัชีต้นทนุ จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปริญญา

โท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการ

นวตักรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

โดยมี นางสาวอลสีญาฌ์ ทอย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

อาํนาจ หน้าทีJ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) ระบบการบริหารความเสี;ยง (Risk 

Management) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที;มีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความ

เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั jง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้า

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื;นใดที;รับผิดชอบเกี;ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายที;เกี;ยวข้องซึ;งมีผลใช้บงัคบักบับริษัทและ/หรือธรุกิจของบริษัท 

(4) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั jงบคุคลซึ;งมีความเป็นอิสระเพื;อทําหน้าที;เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

พร้อมทั jงเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทั jงเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปี

ละ 1 ครั jง 

(5) พิจารณารายการที;เกี;ยวโยงกนั หรือรายการที;อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั jงข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือกฎหมายที;

เกี;ยวข้องซึ;งมีผลใช้บงัคบักบับริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั jงนี j เพื;อให้มั;นใจว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

(6) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื;อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน

ประจําปีของบริษัท ซึ;งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัตอ่ไปนี j  

(ก) ความเหน็เกี;ยวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที;เชื;อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเหน็เกี;ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
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(ค) ความเห็นเกี;ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั

และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอื;น ๆ ที;เกี;ยวข้องและมีผลใช้

บงัคบักบับริษัทและ/หรือธรุกิจของบริษัท 

(ง) ความเหน็เกี;ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เกี;ยวกบัรายการที;อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที;คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที;ตาม 

กฎบตัร (charter) 

(ซ) รายการอื;นใดที;เห็นว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทนุทั;วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอํานาจ 

หน้าที;และความรับผิดชอบที;ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที;ประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และกรรมการตรวจสอบ

รายบคุคล และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจําทกุปี  

(8) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าที; และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(9) ตรวจสอบผู้ ที;เกี;ยวข้องภายใต้อํานาจหน้าที;ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการว่าจ้าง 

หรือนําผู้ เชี;ยวชาญเฉพาะด้านมาชว่ยในงานตรวจสอบ โดยบริษัทรับผิดชอบคา่ใช้จา่ย 

(10) หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระทําดงัต่อไปนี j ซึ;งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อ 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื;อ

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที;คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการที;เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริตหรือมีสิ;งผิดปกตหิรือมีความบกพร่องที;สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและประกาศของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายอื;นที;เกี;ยวข้องและมีผลใช้บงัคบักบับริษัท และ/หรือ

ธรุกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการบริษัทไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึ;งอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(11) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจดัการเกี;ยวกบัการแต่งตั jง เลิกจ้าง ผลการดําเนินงาน งบประมาณ และอตัราของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(12) สอบทาน ทบทวน และให้ความเหน็เกี;ยวกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการที;ดี นโยบายความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม และนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นของบริษัท  

(13) สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการที;ดี ความรับผิดชอบต่อ

สงัคม และการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นประจําปีของบริษัท 

(14) ปฏิบตักิารอื;นใดตามที;คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2. คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทมีจํานวน 3 ทา่น 

ประกอบด้วย 

รายชืJอ ตาํแหน่ง 

1. นายสธีุร์ สธนสถาพร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นายกิตต ิปิยะตรึงส์ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายสมิทธ์ ทอย  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

โดยมี นางสาวอลสีญาฌ์ ทอย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

อาํนาจ หน้าทีJ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

1. กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลที;เหมาะสมเพื;อดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้

เหมาะสมกบัลกัษณะและการดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกําหนดคณุสมบตัิ และความรู้ความ

ชํานาญแตล่ะด้านที;ต้องการให้มี 

2. สรรหากรรมการ เมื;อถึงวาระที;จะต้องเสนอชื;อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

โดยการสรรหาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ดํารงตําแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื;อจาก 

ผู้ ถือหุ้น หรือการใช้บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบคุคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ 

หรือการให้กรรมการแตล่ะคนเสนอชื;อบคุคลที;เหมาะสม เป็นต้น 

3. พิจารณารายชื;อบคุคลที;ได้รับการเสนอชื;อมาและคดัเลือกบคุคลที;มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัเกณฑ์

คณุสมบตัทีิ;กําหนดไว้ 

4. ตรวจสอบว่าบุคคลที;จะถูกเสนอชื;อนั jนมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงาน 

ที;เกี;ยวข้อง 

5. ดําเนินการทาบทามบคุคลที;มีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัเกณฑ์คณุสมบตัทีิ;กําหนดไว้ เพื;อให้มั;นใจวา่

บคุคลดงักลา่วมีความยินดีที;จะมารับตําแหนง่กรรมการของบริษัท หากได้รับการแตง่ตั jงจากผู้ ถือหุ้น 

6. เสนอชื;อให้คณะกรรมการบริษัท เพื;อพิจารณาและบรรจุชื;อในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น เพื;อให้ที;

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั jง 

7. พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที;บริหารและกรรมการผู้ จัดการ ตามที;ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท      

8. พิจารณาหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชดุย่อย ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร

และกรรมการผู้จดัการ เพื;อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที;ใช้อยู่ใน

ปัจจบุนั เปรียบเทียบกบัข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัทอื;นที;อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัท 

และกําหนดหลกัเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื;อให้เกิดผลงานตามที;คาดหวงั ให้มีความเป็นธรรม และเป็น

การตอบแทนบคุคลที;ชว่ยให้งานของบริษัทประสบผลสาํเร็จ 

9. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทกุประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจํา ค่าตอบแทนตามผลการ

ดําเนินงาน และคา่เบี jยประชมุ โดยคํานงึถึงแนวปฏิบตัิที;อตุสาหกรรมเดียวกนัใช้อยู ่ผลประกอบการ

และขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของ

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที;บริหารและกรรมการผู้จดัการที;บริษัทต้องการ 

10. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที;บริหารและกรรมการผู้จดัการตามที;ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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11. กําหนดค่าตอบแทนประจําปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที;บริหารและกรรมการผู้ จัดการ ตาม

หลกัเกณฑ์การจ่ายที;ได้พิจารณาไว้ และนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื;ออนมุตัิคา่ตอบแทนของ

ประธานเจ้าหน้าที;บริหารและกรรมการผู้จดัการ สว่นของกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอ

ให้ที;ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ

12. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที;มีการเสนอขายหลกัทรัพย์ใหม่ให้กรรมการ

และพนักงาน โดยยึดหลกัให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและ

พนักงานปฏิบัติหน้าที;เพื;อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ;มให้ผู้ ถือหุ้ นในระยะยาวและสามารถรักษา

บคุลากรที;มีคณุภาพได้อยา่งแท้จริง  

 

 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีJยง  

ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564  บริหารความเสี;ยง ของบริษัทมีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชืJอ ตาํแหน่ง 

1. นายสธีุร์ สธนสถาพร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง  

2. นายซงุ ชง ทอย กรรมการบริหารความเสี;ยง 

3. นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์ กรรมการบริหารความเสี;ยง 

 หมายเหต ุ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั jงคณะกรรมการบริหารความเสี;ยงตามมติที;ประชมุคณะกรรมการ

ครั jงที; 4/2564  เมื;อวนัที;  วนัที; 8 พฤศจิการยน 2564  ซึ;งยงัไมมี่การประชมุของคณะกรรมการดงักลา่วในปี 2564  

โดยมี นางสาวอลสีญาฌ์ ทอย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง 

 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าทีJ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสีJยง 

1. กําหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี;ยงโดยรวมของบริษัทซึ;งครอบคลมุถึงความเสี;ยงประเภทตา่งๆ 

ที;สําคญั เช่น ความเสี;ยงด้านการเงิน ความเสี;ยงด้านการลงทุน และความเสี;ยงที;มีผลกระทบต่อชื;อเสียงของ

กิจการ เป็นต้น เพื;อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ โดยให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการ

บริหารความเสี;ยงของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

2. กําหนดยทุธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี;ยงของบริษัทให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความ

เสี;ยง เพื;อให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคมุความเสี;ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดบัที;ยอมรับได้ โดยให้

หนว่ยงานตา่งๆ มีสว่นร่วม ในการบริหารและควบคมุความเสี;ยง  

3. ดแูลและติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี;ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที;ได้รับอนมุตัิจาก

คณะกรรมการบริษัท 

4. กําหนดเกณฑ์วดัความเสี;ยงและเพดานความเสี;ยงที;บริษัทจะยอมรับได้ 

5. กําหนดมาตรการที;จะใช้ในการจดัการความเสี;ยงให้เหมาะสมตอ่สภาวการณ์ 

6. ประเมินความเสี;ยงในระดบัองค์กร และกําหนดวิธีการบริหารความเสี;ยงนั jนให้อยู่ในระดบัที;ยอมรับได้  รวมทั jง

ควบคมุดแูลให้มีการบริหารความเสี;ยงตามวิธีการที;กําหนดไว้ 

7. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี;ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอที;จะควบคมุ

ความเสี;ยง 

8. มีอํานาจในการเรียกบคุคลที;เกี;ยวข้องมาชี jแจงหรือแต่งตั jงและกําหนดบทบาทที;ให้ผู้ปฏิบตัิงานทกุระดบัมีหน้าที;

บริหารความเสี;ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี;ยงเพื;อให้การบริหาร

ความเสี;ยงบรรลวุตัถปุระสงค์ 
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9. รายงานผลเกี;ยวกับการบริหาร การดําเนินงาน และสถานะความเสี;ยงของบริษัทและการเปลี;ยนแปลงต่างๆ 

รวมถึงสิ;งที;ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื;อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที;กําหนดต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื;อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสมํ;าเสมอ 

10. จดัทําคูมื่อการบริหารความเสี;ยง 

11. ระบคุวามเสี;ยงด้านตา่งๆ พร้อมทั jง วิเคราะห์ และประเมินความเสี;ยงที;อาจเกิดขึ jน รวมทั jงแนวโน้มซึ;งมีผลกระทบ

บริษัท 

12. จดัทําแผนงานเพื;อปอ้งกนั หรือลดความเสี;ยง  

13. ประเมินผล และจดัทํารายงานการบริหารความเสี;ยง 

14. จดัวางระบบบริหารความเสี;ยงแบบบรูณาการโดยเชื;อมโยงระบบสารสนเทศ 

15. ปฏิบตังิานอื;น ๆ ตามที;คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 

 

4. คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัที; 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชืJอ ตาํแหน่ง 

1. นายซงุ  ชง  ทอย  ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายสมิทธ์ ทอย  กรรมการบริหาร 

3. นายกิตต ิปิยะตรึงส์  กรรมการบริหาร 

4. นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์  กรรมการบริหาร 

  

 โดยมี นางสาวอลสีญาฌ์ ทอย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 

อาํนาจ หน้าทีJ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1) จดัทําและกําหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางในการดําเนินธรุกิจ นโยบาย เปา้หมาย แผนธรุกิจ งบประมาณ 

โครงสร้างการบริหารจดัการ และอํานาจอนมุตัขิองบริษัทและบริษัทยอ่ย เพื;อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

เหน็ชอบ และดําเนินการตามที;ได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถงึตรวจสอบและตดิตาม 

ผลการดําเนินงานดงักลา่วให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

2) บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินกิจการที;เกี;ยวข้องกบัการบริหารงานทั;วไปของบริษัท 

3) อนมุตัิการเข้าทําสญัญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที;เกี;ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื jอขาย 

การลงทนุหรือร่วมทนุกบับคุคลอื;นเพื;อการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทและเป็นไปเพื;อประโยชน์ในการ

ดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที;กําหนดไว้ในอํานาจอนมุตัิ (Authority Limits) 

หรือตามที;คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

4) อนมุตัิการกู้ ยืมเงิน และการขอสินเชื;อใด ๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืม ตลอดจนการจํานํา จํานอง หรือ

เข้าเป็นผู้คํ jาประกันของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที;กําหนดไว้ในอํานาจอนุมัติ (Authority 

Limits) หรือตามที;คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

5) อ นุมัติ แ ต่ ง ตั jง ที; ป รึ ก ษ า ด้ า น ต่ า ง  ๆ  ที; จํ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท โ ด ย อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ 

กรอบงบประมาณที;ผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปี 

6) มีอํานาจเชิญฝ่ายจดัการ ผู้บริหาร หรือบคุคลใดที;เกี;ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชมุ หรือ

ให้ข้อมลูที;เกี;ยวข้องตามความจําเป็น 
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7) กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวัล เ งินโบนัส และการปรับขึ jนเ งินเดือนสําหรับ 

ประธานเจ้าหน้าที;บริหารภายใต้กรอบและนโยบายที;คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 

8) กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึ jนเงินเดือน การกําหนดโบนสั คา่ตอบแทน 

และบําเหน็จรางวลัของพนกังานและผู้บริหาร ซึ;งดํารงตําแหนง่ตํ;ากวา่ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร 

9) พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท และให้คําแนะนําเกี;ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ

นําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตั ิ

10) ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที;ประจําปีของคณะกรรมการบริหารโดยรวม และกรรมการบริหารรายบคุคล และ

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจําทกุปี  

11) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไข ขอบเขตอํานาจ หน้าที; และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

12) ดําเนินการอื;นใดตามที;ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที;คณะกรรมการบริษัท

กําหนด 

13) มอบอํานาจให้บคุคลใดบคุคลหนึ;งหรือหลายคนปฏิบตักิารอยา่งหนึ;งอยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหาร 
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7.4 ข้อมูลเกีJยวกับผู้บริหาร 

7.4.1 รายชืJอและตาํแหน่งผู้บริหาร 

 
 

 

 

 
นายซุง ชง ทอย 

ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร 

 นางรสสุคนธ์ ศานตกุิลวงศ์ 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

 

 

 
นางสาวมุจรินทร์ บวัหอม  

ผู้จดัการฝ่ายประกนัและควบคมุคณุภาพ 

 

 นายเสนีย์ หมุสนิ  

ผู้จดัการฝ่ายบริหารงานทั;วไป 

 

 

 

 



 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 

118 

 

 

 

 

 

 

 
นายสุชนิ ศริิประภานุกูล 

ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 

 

 นายสุภเดช ธนากรฐิตคุิณ 

ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิารและซอ่มบํารุง 

 

 

 

 
นางสาวชมพนุูท แสงดารา 

สมห์ุบญัชี 

 

 นางสาวอลีสญาฌ์  ทอย 

เลขานกุารบริษัท 
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7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร  

 กรรมการที;ดํารงตําแหนง่ผู้บริหารของบริษัทฯ  ไมมี่นโยบายจา่ยคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการให้แก่ กรรมการที;

ดํารงตําแหนง่เป็นผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ 

 

7.4.3     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 (1)  คา่ตอบแทนที;เป็นตวัเงิน 

  สําหรับปีบัญชีสิ jนสุด 31 ธันวาคม 2562-2564 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารโดยมี

รายละเอียดดงันี j   

 

ประเภทคา่ตอบแทน 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

2562 2563 2564 

จํานวนผู้บริหาร 7 7 7 

เงินเดือน โบนสั Incentive (ล้านบาท) 10.19 14.61 16.77 

เงินกองทนุสํารองเลี jยงชีพ (ล้านบาท) 0.20 0.24 0.25 

(2)  คา่ตอบแทนที;ไมเ่ป็นตวัเงิน 

  - ไมมี่- 

 

 

7.5  ข้อมูลเกีJยวกับพนักงาน  

(1)  จาํนวนพนักงานทั aงหมด 

 ณ วนัที; 31   ธนัวาคม  2563 - 2564    บริษัทมีจํานวนบคุลากรไม่รวมผู้บริหาร  จํานวนทั jงสิ jน 380  คน 402 คน  

และ  474  คนตามลาํดบั  โดยแบง่จํานวนพนกังานตามแผนก ดงันี j  

แผนก 

2562 2563 2564 

พนักงาน

ประจาํ

ราย
เดอืน 

พนักงาน

รายวัน 

รวม พนักงาน

ประจาํ

ราย
เดอืน 

พนักงาน

รายวัน 

รวม พนักงาน

ประจาํ

ราย
เดอืน 

พนักงาน

รายวัน 

รวม 

ประกนัและ

ควบคมุคณุภาพ 

41 39 80 42 41 83 56 42 98 

ปฏิบตักิารและ

ซอ่มบํารุง 

73 143 216 69 158 227 71 199 270 

ขายและการตลาด 35 - 35 38 - 38 44 - 44 

บริหารงานทั;วไป 35 6 41 37 8 45 41 11 52 

งานบญัชีและ

การเงิน 

8 - 8 9 - 9 10 - 10 

รวม 192 188 380 195 207 402 222 252 474 

 



 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 

120 

(2) ค่าตอบแทนของพนักงาน (ไม่รวมผุ้บริหาร) 

 ในปี 2564  บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน เป็นจํานวนรวม 142.42 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนใน

รูปของเงินเดือน คา่คอมมิชชั;น คา่ลว่งเวลา โบนสั เงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสํารองเลี jยงชีพ 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี j  

 

ประเภทค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนพนักงาน  

2562 2563 2564 

จํานวนพนกังาน (คน) 380 402 476 

คา่ตอบแทน     (ล้านบาท) 
99.78 120.27 141.72 

เงินกองทนุสํารองเลี jยงชีพ   

(ล้านบาท) 
0.37 0.52 0.71 

รวม 100.16 120.79 142.42 

 

(3)  นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพื;อที;จะ

เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่พนกังาน เพื;อให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานให้ก้าวทนัการเปลี;ยนแปลงและเป็นไป

ตามกลยทุธ์ของบริษัท ทั jงการฝึกอบรมภายในองค์กรและการฝึกอบรมโดยสถาบนัภายนอกองค์กร  

(4)  ข้อพพิาทด้านแรงงานในระยะเวลาสามปีทีJผ่านมา  

    - ไมมี่ - 

 

7.6 ข้อมูลสาํคัญอื5นๆ  

 

7.6.1 รายชื;อบคุคลทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตอ่ไปนี j   

 

1. เลขานุการบริษัท  

 

 ที;ประชมุคณะกรรมมการบริษัทครั jงที; 2/2563 (มหาชน) เมื;อวนัที; 7 สงิหาคม 2563  มีมตแิตง่ตั jง  

นางสาวอลสีญาฌ์ ทอย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที;และความรับผิดชอบตามที;กําหนดไว้

ตามมาตรา 89/15 แหง่ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ โดยรายละเอียดหน้าที;ความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหนง่เป็น

เลขานกุารบริษัทของบริษัทดงันี j   

1) จดัทําและเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี j 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี

ของบริษัท 

(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
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2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที;รายงานโดยกรรมการหรือผู้ บริหาร ตามมาตรา 89/14 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงจดัสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้เสียดงักลา่วให้ประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัที;บริษัทได้รับรายงานนั jน  

3) เก็บรักษารายงานการเปลี;ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์และสญัญาซื jอขายล่วงหน้าที;รายงานโดยกรรมการ

และผู้บริหาร ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์ฯ และประกาศที;เกี;ยวข้อง 

4) เก็บรักษาเอกสาร หรือหลกัฐานที;เกี;ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลูและการรายงานสารสนเทศ และดแูลให้มี

การเก็บรักษาให้ถกูต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี นบัแตว่นัที;มี

การจดัทําเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว 

5) ให้คําแนะนําเบื jองต้นเกี;ยวกบัข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ของบริษัทที;คณะกรรมการบริษัท

ต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องสมํ;าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี;ยนแปลงข้อกําหนด 

และ/หรือกฎหมายที;มีนยัสาํคญัให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

6) เป็นศนูย์กลางในการติดตอ่สอบถามและรวบรวมข้อมลู ที;คณะกรรมการบริษัทต้องการจากหนว่ยงานตา่ง ๆ 

นอกเหนือจากที;ได้รับจากผู้ บริหาร เช่น ผู้ สอบบัญชี ผู้ ตรวจสอบภายใน รวมทั jงจัดประชุมระหว่าง

คณะกรรมการและผู้บริหาร ตามที;คณะกรรมการร้องขอ 

7) จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และ

ข้อพงึปฏิบตัทีิ;เกี;ยวข้อง 

8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที; รับผิดชอบต่อหน่วยงานที; เ กี;ยวข้อง  

ตามระเบียบและข้อกําหนดของหนว่ยงานดงักลา่ว 

9) ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดําเนินการอื;นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที;

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และ/หรือตามที;ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10) ดําเนินการอื;น ๆ ตามที;คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

โดยประวตัิของผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี@ยวกบักรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ ผู้ที@ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผู้ที@ได้รับมอบหมายให้
รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดูแลการทําบญัชี และเลขานกุารบริษัท) 

 

 

2. ผู้ทีJได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการทาํบญัชี  

นางรสสคุนธ์   ศานติกลุวงศ์ ตําแหน่ง ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน คือผู้ ที;ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสงูสดุ

ในสายงานบัญชีและการเงิน   และ นางสาวชมพูนุท  แสงดารา คือผู้ ที;ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ

ควบคุมดูแลการทําบญัชี โดยประวตัิปรากฏตามเอกสารแนบ 1 (รายละเอียดเกี@ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจ
ควบคมุ ผูที้@ไดร้ับมอบหมายใหร้ับผิดชอบสูงสดุในสายงานบญัชีและการเงิน ผูที้@ไดร้ับมอบหมายใหร้ับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคมุดูแลการทําบญัชี และเลขานกุารบริษัท) 

 

3. ผู้ดาํรงตาํแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท  

 บริษัท ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เอ็มเอ คอนซลัติ jง จํากดั เป็นผู้

ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในประจําปีที;ได้รับความเห็นชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว โดยมี   นายสมชาติ กาลสขุ   เป็น   
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หัวหน้าทีมงานตรวจสอบ ทั jงนี jเมื;อการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเสร็จสิ jน ผู้ ตรวจสอบภายใน

จะแจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารที;เกี;ยวข้องและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นประจําทกุไตรมาส โดยรายงานดงักลา่วจะนําเสนอต่อที;ประชมุบริษัท เพื;อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทกุ

ไตรมาสเช่นกัน นอกจากนี jเพื;อให้มั;นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที;มีประสิทธิภาพ หากพบว่ามี

ข้อเสนอแนะบางประเด็นที;มีความสําคญัควรที;จะแก้ไขติดตามโดยเร็ว ก็จะให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ

ติดตามการดําเนินการแก้ไขนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในประจําปีด้วย และรายงานผลการติดตาม

การดําเนินการแก้ไขนั jนโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื;อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

บริษัท      

  โดยประวตัิของผู้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
(รายละเอียดเกี@ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกํากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษัท 
 

4. หวัหน้างานนักลงทนุสัมพนัธ์ 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอลีสญาฌ์ ทอย  ดํารงตําแหน่งเป็นหวัหน้างานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ช่องทางการ

ตดิตอ่  อีเมล :  sft-ir@shrinkflexthailand.com  

โทรศพัท์ :  (+66) 3854 0000 

 

5. ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  
 

- ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  

 สําหรับงวดปีบญัชีสิ jนสดุวนัที; 31 ธันวาคม 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษัท 

สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั  ซึ;งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวม 1,050,000 บาท 

 

- ค่าบริการอืJน 

 - ไมมี่ –  
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8. รายงานผลการดาํเนินงานสาํคัญด้านการกาํกับดแูลกจิการ  
 

8.1 สรุปผลการปฎบิตัหิน้าทีRของคณะกรรมการในรอบปีทีRผ่านมา  
8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีRของคณะกรรมการ  
 บริษัทฯ ได้มีการจดัให้มีการประเมินตนเองของกรรมการทั jงคณะ  ประเมินตนเองของกรรมการรายคณะ 

ประเมินตนเองของกรรมการชดุย่อยแบบรายคณะ ประเมินตนเองของกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย

รายบคุคล รวมถงึการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที;บริหาร (CEO) เป็นประจําทกุปี  

 
8.1.2 การเช้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล  

(1) จาํนวนครั6งของการประชุม และ จาํนวนครั6งทีRกรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปี 2564   
 

รายชืRอกรรมการ 
 

ตาํแหน่ง  
จาํนวนครั6งทีRเข้าประชุม / จาํนวนการ

ประชุมทั 6งหมด 

คณะกรรมการบริษัท ประชุมสามัญผู้ถอื
หุ้นประจาํปี  

1.  ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ 4 / 4 1 / 1 
2.  ดร. ศนัธยา กิตตโิกวิท  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 4 / 4 1 / 1 
3.  นายสธีุร์ สธนสถาพร กรรมการบริษัท  / กรรมการอิสระ 4 / 4 1 / 1 
4.  นายซงุ ชง ทอย กรรมการบริษัท 4 / 4 1 / 1 
5.  นายสมิทธ์ ทอย กรรมการบริษัท 4 / 4 1 / 1 
6.  นายกิตต ิปิยะตรึงส์ กรรมการบริษัท 4 / 4 1 / 1 
7.  นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์ กรรมการบริษัท 4 / 4 1 / 1 

 
 

(2) ค่าตอบแทนที0เป็นตัวเงนิ  
 ที/ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2564 เมื/อวันที/ 26 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะการการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปี  2564 โดยมี
รายละเอียดดงันี V  

 
รายละเอียดคา่ตอบแทน คา่เบี jยประชมุ (บาท/ครั jง) 

1.คณะกรรมการบริษัท 

      - ประธานกรรมการ 

      - กรรมการ  

 

80,000.- 

30.000.- 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ 

      - ประธานกรรมการ      

      - กรรมการ 

 

40,000.- 

20,000.- 

3.คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

      - ประธานกรรมการ 

      - กรรมการ 

 

20,000.- 

10,000.- 

หมายเหตุ  : บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนในฐานะกรรมการให้แก่กรรมการที;ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือ

พนกังานของบริษัท 
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(3) คา่ตอบแทนอื;น 

 - ไมมี- 

 

สาํหรับปีบญัชีสิ jนสดุวนัที; 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทฯ มีคา่ตอบแทนกรรมการสรุปได้ดงันี j 

 

 

 

รายชืJอกรรมการ  

 

 

ตาํแหน่ง 

รวมค่าตอบแทนกรรการ   (บาท)  

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน  

รวม   

1.  ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ ประธาน

กรรมการ /

กรรมการอิสระ 

320,000.- 80,000.- - 400,000.- 

2.  ดร. ศนัธยา กิตตโิกวิท  กรรมการบริษัท / 

กรรมการอิสระ 

120,000.- 160,000.- - 280,000.- 

3.  นายสธีุร์ สธนสถาพร กรรมการบริษัท  

/ กรรมการอิสระ 

120,000.- 80,000.- 40,000.- 240,000.- 

4.  นายซงุ ชง ทอย กรรมการบริษัท - - - - 

5.  นายสมิทธ์ ทอย กรรมการบริษัท - - - - 

6.  นายกิตต ิปิยะตรึงส์ กรรมการบริษัท 120,000.- - 20,000.- 140,000.- 

7.  นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์ กรรมการบริษัท 120,000.- - - 120,000.- 

 
 

8.1.3  การกาํกับดแูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

   บริษัทไมมี่บริษัทยอ่ย และ บริษัทร่วม  

 

8.1.4  การตดิตามให้มีการปฎบิตัติามนโยบายและแนวปฎบิตัใินการกาํกับดแูล  
 

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 

บริษัท ชริ jงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีให้ความสําคญัต่อการพิจารณารายการต่างๆ 

อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสาํคญั ดงันั jน จึงให้ความสาํคญัต่อการป้องกนัรายการที;อาจเป็นความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที;เกี;ยวโยงกนั โดยมีหลกัการที;สาํคญัดงัต่อไปนี j 

 

1. การกระทําใดที;กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ ที;มีสว่นเกี;ยวข้องหรือมีสว่นได้เสียกบัรายการ ได้รับประโยชน์หรือเสีย

ประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการตกลงเข้าทํารายการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้

บริษัททราบถงึความสมัพนัธ์ หรือการมีสว่นได้เสียของตนในรายการดงักลา่ว และต้องไมเ่ข้าร่วมในการพิจารณา 

รวมถงึไมมี่อํานาจในการอนมุตัธิรุกรรมนั jน ๆ 

2. กรรมการบริษัท ผู้ บริหาร ผู้ ที;มีส่วนเกี;ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที;อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ควรหลีกเลี;ยงการทํารายการดงักลา่ว ในกรณีที;จําเป็นต้องทํารายการนั jน 

จะต้องเสนอรายการดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ
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บริษัท และ/หรือที;ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื;อพิจารณาอนมุตัติอ่ไป ทั jงนี j ให้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการที;ดี กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั;ง หรือข้อกําหนดของและ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท และจริยธรรมธรุกิจของบริษัท ซึ;งถือเป็นเรื;อง

สําคญัที;ต้องยึดถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด เพื;อให้บริษัทเป็นที;เชื;อถือและไว้วางใจของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย และจดัให้มีการ

เผยแพร่ข้อมลูความเข้าใจในการถือปฏิบตัขิองพนกังานทั;วทั jงบริษัท 

 

(2) การใช้ข้อมูลภายใน 

 

 บริษัท ชริ jงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสําคญัต่อการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน

ของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน นําข้อมลูที;ยงัไม่ได้มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน

ซึ;งอาจมีผลกระทบต่อการเปลี;ยนแปลงราคาหรือมลูค่าหลกัทรัพย์ของบริษัท (“ข้อมูลภายใน”) ไปเปิดเผยแก่บคุคลใด ๆ 

หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อื;น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั jง

ต้องไม่ทําการซื jอขายหลกัทรัพย์หรือเข้าผูกพนัตามสญัญาซื jอขายล่วงหน้าที;เกี;ยวข้องกับหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้

ข้อมลูภายใน  ทั jงนี j บริษัทได้กําหนดแนวทางปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ดงันี j 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที;เป็นระดบั

ผู้จดัการฝ่ายขึ jนไปหรือเทียบเท่า เกี;ยวกบัหน้าที;ที;ต้องจดัทําและส่งรายงานการเปลี;ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์

และสญัญาซื jอขายลว่งหน้าของตนเอง คูส่มรสหรือผู้ ที;อยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา และบตุรที;ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

รวมถึงนิติบุคคลที;กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ ที;อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที;ยงัไม่บรรลนิุติภาวะของ

กรรมการและผู้บริหารดงักล่าวเป็นผู้ ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั jงหมดของนิติบคุคลดงักล่าว

ตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และบท

กําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั jงที;มีการ

แก้ไขเพิ;มเติม) (“พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์ฯ”) รวมทั jงการรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ;งหลกัทรัพย์ของ

ตนเอง คู่สมรส และบุตรที;ยงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษตาม

มาตรา 298 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์ฯ 

2. กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที;เป็นระดบั

ผู้จดัการฝ่ายขึ jนไปหรือเทียบเท่า จดัทําและนําสง่รายงานการเปลี;ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส

หรือผู้ ที;อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที;ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที;

กําหนด ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ฯ และประกาศที;เกี;ยวข้อง รวมทั jงนําสง่รายงานดงักลา่ว

มายงัเลขานกุารของบริษัทก่อน/ในวนัเดียวกนักบัวนัที;นําสง่รายงานดงักลา่วตอ่สาํนกังาน ก.ล.ต.  

3. จํากดัการเข้าถึงข้อมลูภายในที;ไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ กรรมการบริหาร ประธาน

เจ้าหน้าที;บริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทที;มีสว่นเกี;ยวข้องตามความจําเป็นเทา่ที;ต้องทราบเทา่นั jน และ

แจ้งให้บคุคลดงักลา่วทราบวา่เป็นสารสนเทศที;เป็นความลบั และมีข้อจํากดัในการนําไปใช้ 

4. กําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร รวมถึงผู้ ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที;เป็นระดับ

ผู้ จดัการฝ่ายขึ jนไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานที;เกี;ยวข้องที;ได้รับทราบข้อมลูภายในจะต้องงดการซื jอขาย

หลกัทรัพย์ของบริษัทในชว่ง 1 เดือนก่อนที;งบการเงินหรือข้อมลูภายในจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และในชว่งเวลา 

24 ชั;วโมงภายหลงัจากที;ข้อมลูดงักล่าวของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ

และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดบับริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินที;เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึ jนไปหรือ
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เทียบเทา่งดการซื jอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั jง ห้ามไม่ให้ผู้ ที;เกี;ยวข้องกบัข้อมลู

ดงักลา่วเปิดเผยข้อมลูให้บคุคลอื;นทราบจนกวา่จะได้มีการแจ้งข้อมลูนั jนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5. กําหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ;งเริ;มตั jงแต่การตกัเตือน

เป็นหนงัสือ ตดัค่าจ้าง พกังานชั;วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ;งการลงโทษจะพิจารณาจาก

เจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั jน ๆ 

 

(3) การต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัJน  

  บริษัท ชริ jงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (บริษัท) ได้เล็งเห็นความสําคญัของการต่อต้านการ

ทจุริต คอร์รัปชั;น และมีความมุ่งมั;นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม ภายใต้กรอบการกํากบัดแูลกิจการที;ดี โดยยดึหลกั

ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม สิ;งแวดล้อม และผู้ มีสว่นได้เสียทกุ

ฝ่าย ดําเนินธรุกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 

  เพื;อให้มั;นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกําหนดในการ

ดําเนินการที;เหมาะสม เพื;อปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชั;นในทกุกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื;อให้การตดัสินใจและการ

ดําเนินการทางธุรกิจที;อาจมีความเสี;ยงด้านการทจุริตคอร์รัปชั;นได้รับการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ  บริษัทจึงได้

จดัทํา “นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด” เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ jน เพื;อเป็นแนว

ทางการปฏิบตัทีิ;ชดัเจนในการดําเนินธรุกิจ และพฒันาสูอ่งค์กรแหง่ความยั;งยืน 

 1. คาํนิยาม  

“การคอร์รัปชัJน” (Corruption) หมายถึง การใช้อํานาจหน้าที;โดยมิชอบเพื;อให้ได้มาซึ;งผลประโยชน์ที;มิควรได้

การให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สญัญา ให้คํามั;น เรียกร้อง ให้ หรือรับซึ;งเงิน 

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื;นใดที;ไม่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที;ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ มี

หน้าที; ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื;อให้บุคคลดงักล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที; หรือเพื;อให้

ได้มาหรือรักษาไว้ซึ;งผลประโยชน์ทางธรุกิจที;ไมถ่กูต้อง 

“การบริจาคเพืJอการกุศล” (Charity) หมายถึง กิจกรรมที;เกี;ยวข้องกบัการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที;มี

ตวัตน  

“การบริจาคเพืJอการสาธารณประโยชน์” หมายถึง การใช้จ่ายเงินเพื;อโครงการ กิจกรรม เพื;อให้เกิดประโยชน์

แก่ชมุชน สงัคม กลุม่ประชาชน โดยบริษัทอาจไมไ่ด้รับผลตอบแทนที;มีตวัตน 

“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือในนามบริษัท ไม่ว่า

จะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื;น เพื;อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงินสามารถ

รวมถงึการให้กู้ เงิน สว่นการชว่ยเหลอืในรูปแบบอื;น (In - kind) เชน่ การให้สิ;งของหรือบริการ การโฆษณาสง่เสริม

หรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื jอบัตรเข้าชมงานที;จัดเพื;อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที;มี

ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัพรรคการเมือง เป็นต้น ทั jงนี j เว้นแตเ่ป็นการสนบัสนนุกระบวนการประชาธิปไตยที;กระทํา

ได้ตามกฎหมายกําหนด  

“เงินสนับสนุน” (Sponsorships) หมายถึง เงินที;จ่ายสําหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที;ยากต่อการวดัผลและ

ติดตามซึ;งอาจถกูเชื;อมโยงไปเกี;ยวข้องกบัการให้สินบน เช่น เงินสนบัสนนุอาจมีจดุประสงค์แอบแฝง โดยใช้กีฬา

เพื;อการกศุลหรือองค์กรการกศุลเป็นสิ;งบงัหน้าเพื;อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการพิจารณาของเจ้าหน้าที;ของรัฐ 



 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 

127 

หรือผู้ ที;เกี;ยวข้อง (ตวัอยา่งความได้เปรียบในการพิจารณา ได้แก่ การให้สญัญา โอกาสทางธุรกิจหรือการประมลู 

การลดหรือยกเลิกคา่ธรรมเนียม การให้ ช่วยเหลือ หรือยกเลิกข้อกําหนดที;จะต้องมีใบอนญุาตตา่งๆ ที;ไม่ถกูต้อง

ตรงตามกระบวนการตัดสินใจปกติของราชการ การยกเลิกหรือลดข้อกําหนดทางกฎหมาย หรือการให้หรือ

ชว่ยเหลอืในการเข้าถงึเจ้าหน้าที;ของรัฐ) 

“เจ้าหน้าทีJของรัฐ” หมายถงึ “เจ้าหน้าที;ของรัฐ” ตามความหมายที;กําหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุริต และให้รวมถึงข้าราชการ เจ้าพนกังาน พนกังานรัฐวิสาหกิจ ลกูจ้าง ตวัแทน หรือบคุคลอื;น

ใด ที;เป็นตวัแทนของหนว่ยงานดงัตอ่ไปนี j 

• กระทรวง ทบวง กรม หรือหนว่ยงานของรัฐ (เชน่ กรมศลุกากร สาํนกังานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ) 

• องค์กรระหวา่งประเทศ (เชน่ ธนาคารโลก กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ ฯลฯ) 

• พรรคการเมือง ผู้ดํารงตําแหนง่ทางการเมือง หรือผู้สมคัรรับเลอืกตั jง (ทั jงฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน) 
ผู้บริหารท้องถิ;น 

• หนว่ยงานที;มีอํานาจกํากบัดแูล (เชน่ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ฯลฯ) 

• รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัท หรือ องค์กรอื;นๆ ที;รัฐ หรือหนว่ยงานของรัฐเป็นเจ้าของหรือมีอํานาจควบคมุ 

 

2. นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัJน 

2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องไม่เรียกร้อง ดําเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั;น  

ในทุกรูปแบบทั jงทางตรงหรือทางอ้อม เพื;อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง ครอบครัว เพื;อน และคนรู้จกั 

หรือเพื;อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจทั jงในประเทศและต่างประเทศ รวมทั jงทุก

หนว่ยงานที;เกี;ยวข้องของบริษัท 

2.2 บริษัทจะต้องมีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการ

กระทําความผิดนี jอย่างสมํ;าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตัิและข้อกําหนดในการดําเนินการ

เพื;อให้สอดคล้องกบัการเปลี;ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย ทั jงนี j 

หากมีการฝ่าฝืนกระทําการใด ๆ อนัเป็นการสนบัสนนุช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือกบัการคอร์รัปชั;น 

จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท 

3. หน้าที;ความรับผิดชอบ  

3.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที;และความรับผิดชอบในการกําหนดและอนมุตัินโยบายต่อต้านการทจุริต

คอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด และการกํากบัดแูลกิจการที;ดี โดยการจดัให้มีระบบที;

สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นที;มีประสิทธิภาพ เพื;อให้มั;นใจว่าฝ่ายจัดการตระหนักถึง

ความสาํคญัและได้นําไปปฏิบตัจินเป็นวฒันธรรมองค์กร 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที;และรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีการควบคมุภายในอย่าง

เพียงพอและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นและแจ้ง

เบาะแสการกระทําความผิด ข้อกําหนด และกฎหมายที;เกี;ยวข้อง 
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3.3 ฝ่ายจดัการมีหน้าที;และรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบ ให้การสง่เสริม สนบัสนนุ และควบคมุดแูล 

เพื;อให้มั;นใจว่าพนักงานและผู้ เกี;ยวข้องทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามระเบียบนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด รวมทั jงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ตา่งๆ เพื;อให้สอดคล้องกบัการเปลี;ยนแปลงของธรุกิจ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที;และรับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตัิงานว่าเป็นไป

อย่างถกูต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตัิ ระเบียบปฏิบตัิ และกฎหมายที;เกี;ยวข้อง เพื;อให้มั;นใจว่ามี

ระบบการควบคุมภายในที;เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี;ยงด้านคอร์รัปชั;นที;อาจเกิดขึ jน และ

รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.5 กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานมีหน้าที;ต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นและแจ้ง

เบาะแสการกระทําความผิดโดยต้องไมเ่ข้าไปเกี;ยวข้องกบัเรื;องคอร์รัปชั;น ไมว่า่โดยตรงหรือทางอ้อม 

3.6 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือตวัแทนทางธุรกิจของบริษัทที;บริษัทมีอํานาจควบคมุต้องยอมรับที;จะปฏิบตัิ

ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดของบริษัท 

 

4. ขอบเขตและแนวทางปฏบิตั ิ

4.1 บริษัทกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัเพื;อ

ปอ้งกนัการคอร์รัปชั;นในทกุรูปแบบ ดงันี j 

• การให้และรับสนิบน 

ห้ามให้หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ ทั jงสิ jน เพื;อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และ

ห้ามมอบหมายให้ผู้ อื;นให้หรือรับสนิบนแทนตนเอง  

• ของขวัญ การเลี aยงรับรอง และผลประโยชน์อืJนๆ 

การให้หรือรับของขวญั ทรัพย์สนิ การเลี jยงรับรอง หรือผลประโยชน์ใด  ๆจากลกูค้า คูค้่า หรือผู้ มีสว่น 

เกี;ยวข้องกบับริษัท ให้ปฏิบตัติามระเบียบของบริษัท 

• การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  

บริษัทมีนโยบายไมช่่วยเหลือหรือสนบัสนนุพรรคการเมือง กลุม่การเมือง หรือนกัการเมือง ไม่

วา่ทางตรงหรือทางอ้อม 

• การรับบริจาค การบริจาคเพืJอการกุศล การบริจาคเพืJอการสาธารณประโยชน์ และ

การให้หรือการรับเงนิสนับสนุน 

บริษัทกําหนดวา่การรับบริจาค การบริจาคเพื;อการกศุล การบริจาคเพื;อการสาธารณ 

ประโยชน์ และการให้หรือการรับเงินสนบัสนนุ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ดงันี j 

(1) ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และไมข่ดัตอ่ศีลธรรม รวมทั jงไมเ่ป็น

การกระทําการใดๆ ที;จะมีผลเสยีหายตอ่สงัคมสว่นรวม 
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(2) ต้องไมเ่กี;ยวข้องหรือไมไ่ด้ถกูนําไปใช้เพื;อเป็นข้ออ้างในการตดิสนิบน 

(3) ต้องปฏิบตัิตามขั jนตอนการสอบทานและอนมุตัิการบริจาคเพื;อการกศุล การบริจาค

เพื;อการสาธารณประโยชน์ หรือเงินสนบัสนนุตามระเบียบของบริษัท 

(4) ในกรณีที;มีข้อสงสัย ที;อาจส่งผลกระทบทางกฎหมาย ให้ขอคําปรึกษาจากฝ่าย

กฎหมายอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือในเรื;องที;มีความสําคญัประการอื;นให้เป็น

ดลุพินิจของฝ่ายจดัการ   

4.2 บริษัทมุง่มั;นที;จะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรที;ยดึมั;นวา่การคอร์รัปชั;นเป็นสิ;งที;ยอมรับไมไ่ด้ทั jงการ

กระทําธรุกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 

4.3 กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบั ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื;อพบเห็นการกระทําที;เข้าข่ายการ

คอร์รัปชั;นที;เกี;ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งบุคคลที;รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทั jงจดัให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือรับข้อร้องเรียนจากบุคคล

ภายในองค์กรและบคุคลภายนอก  

4.4 บริษัทต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองพนักงานที;ปฏิเสธคอร์รัปชั;นหรือแจ้งเรื;องคอร์รัปชั;นที;

เกี;ยวข้องกบับริษัทโดยบริษัทจะไม่ลดตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนกังานดงักล่าว แม้ว่า

การกระทํานั jนจะทําให้บริษัทสญูเสียโอกาสทางธรุกิจก็ตาม  

4.5 กรรมการและผู้บริหารทุกระดบัของบริษัทจะต้องแสดงความซื;อสตัย์ และเป็นแบบอย่างที;ดีในการ

ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด โดยกําหนดให้

เลขานกุารบริษัท/ฝ่ายทรัพยากรบคุคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสง่เสริม

ให้พนกังานทกุระดบัยึดถือนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด

อยา่งจริงจงั ตอ่เนื;อง และเสริมสร้างให้เป็นสว่นหนึ;งของวฒันธรรมองค์กร  

4.6 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดนี jให้ครอบคลุมไปถึง

กระบวนการบริหารงานบุคคล ตั jงแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื;อนตําแหน่ง การ

ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยกําหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัสื;อสารทํา

ความเข้าใจกับพนักงาน เพื;อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที;อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการ

ปฏิบตัติามนโยบายให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4.7 บริษัทจะดําเนินการตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดให้

สอดคล้องกับนโยบายเกี;ยวกับการกํากับดูแลกิจการที;ดี และหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

รวมทั jงระเบียบและคูมื่อการปฏิบตัิงานของบริษัทที;เกี;ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิอื;นใดที;บริษัทจะ

กําหนดขึ jนตอ่ไป 

4.8 บริษัทกําหนดให้บอกกล่าวประชาสมัพนัธ์นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการ

กระทําความผิดผ่านสื;อทั jงภายในและภายนอก เช่น ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดเผยใน

รายงานประจําปี โดยนโยบายดงักล่าวของบริษัทเป็นการปฏิบตัิภายใต้กฎหมายของประเทศไทยใน

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั;น 
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5. เรืJองทีJรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัJน 

5.1 พบเห็นการกระทําที;ทจุริตคอร์รัปชั;นที;เกี;ยวข้องกบัองค์กร โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบคุคล 

ในองค์กรตดิสนิบน หรือรับสนิบน เจ้าหน้าที;ของหนว่ยงานรัฐบาล หรือหนว่ยงานเอกชน 

5.2 พบเห็นการกระทําที;ผิดขั jนตอนตามระเบียบปฏิบตัิของบริษัท ความไม่ถกูต้องของรายงานทางการเงิน 

หรือความบกพร่องของระบบการควบคมุภายในของบริษัทจนทําให้สงสยัได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางใน

การทจุริตคอร์รัปชั;น 

5.3 พบเหน็การกระทําที;ทําให้บริษัทเสยีผลประโยชน์ หรือกระทบตอ่ชื;อเสยีงของบริษัท 

5.4 พบเหน็การกระทําที;ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

6. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัJน  

ผู้ ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื;องที;จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื;อ ที;อยู่ และหมายเลข

โทรศพัท์ที;สามารถตดิตอ่ได้ สง่มายงัผู้ รับข้อร้องเรียนตามชอ่งทางดงันี j 

1. กรณีผู้ถกูร้องเรียนเป็นพนกังานระดบัตํ;ากวา่ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร:  

แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานเจ้าหน้าที;บริหารที; michael@shrinkflexthailand.com  โทรศพัท์ 

081- 841 1923 หรือไปรษณีย์ถึงประธานเจ้าหน้าที;บริหาร มายงัที;อยู่ เลขที; 68 / 2-5 หมู่ 5 ตําบลบาง

สมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 

2. กรณีผู้ถกูร้องเรียนเป็นพนกังานระดบัตั jงแตป่ระธานเจ้าหน้าที;บริหารขึ jนไป: 

แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงที;  santhaya@cbs.chula.at.th  

โทรศพัท์085-448 8778 หรือไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบมายงัที;อยู่ เลขที; 68 / 2-5 หมู่ 5 

ตําบลบางสมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 

บคุคลที;สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี;ยวกบัการทจุริตคอร์รัปชั;น คือ ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มของบริษัท 

ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี j ภาครัฐบาล ชุมชน สงัคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั jงนี j ไม่ว่า

จะแจ้งด้วยวิธีใดดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะรักษาความลบัของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นอยา่งดี  

7. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ  

เพื;อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมลูที;กระทําโดยเจตนาสจุริต บริษัทจะปกปิดชื;อ ที;อยู่ หรือ

ข้อมลูใด ๆ ที;สามารถระบตุวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลูได้ และเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั 

โดยจํากดัเฉพาะผู้ ที;มีหน้าที;รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื;องร้องเรียนเทา่นั jน ที;สามารถเข้าถงึข้อมลูดงักลา่วได้  

ในกรณีที;มีการร้องเรียน บริษัทจะกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ร้องเรียน พยาน และบคุคลที;ให้

ข้อมลูในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อนัตรายใด ๆ หรือความไม่ชอบธรรม อนัเกิดมาจากการแจ้ง

เบาะแส การร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมลูแก่บริษัท หากบริษัทเห็นว่าเป็นเรื;องที;มีแนวโน้มที;จะเกิดความ

เดือดร้อนเสียหายหรือความไมป่ลอดภยัตอ่ผู้ ร้องเรียน 



 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 

131 

ทั jงนี j ผู้ ได้รับข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที;ที;เกี;ยวข้องกับเรื;องร้องเรียน มีหน้าที;เก็บรักษาข้อมลู ข้อร้องเรียนและ

เอกสารหลกัฐานของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นความลบั ห้ามเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอื;นที;ไมมี่หน้าที;เกี;ยวข้อง เว้นแต่

เป็นการเปิดเผยตามหน้าที;ที;กฎหมายกําหนด 

8. ขั aนตอนการดาํเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและบทลงโทษ  

8.1  ในการดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง ให้ผู้ รับข้อร้องเรียนดําเนินการเสนอเรื;องร้องเรียน

ให้บุคคลดงัต่อไปนี jทําหน้าที;เป็นผู้ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง (“ผู้ตรวจสอบฯ”) ตามที;ได้รับ

ร้องเรียน 

กรณีผู้ถกูร้องเรียนเป็นพนกังานระดบัตํ;ากวา่ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร:  

ให้ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร และ/หรือ บุคคลหรือหน่วยงานที;ประธานเจ้าหน้าที;บริหาร

มอบหมาย ทําหน้าที;เป็นผู้ตรวจสอบฯ 

กรณีผู้ถกูร้องเรียนเป็นพนกังานระดบัตั jงแตป่ระธานเจ้าหน้าที;บริหารขึ jนไป: 

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ บคุคลหรือหนว่ยงานที;คณะกรรมการตรวจสอบ

มอบหมาย ทําหน้าที;เป็นผู้ตรวจสอบฯ  

ในการนี j ผู้ตรวจสอบฯ สามารถเชิญให้พนกังานคนหนึ;งคนใดมาให้ข้อมลู หรือขอให้จดัสง่เอกสารใด ๆ  ที;เกี;ยวข้อง

มาเพื;อการตรวจสอบหาข้อเทจ็จริงได้  

8.2 กรณีที;มีเหตุอันควรเชื;อได้ว่าผู้ ที;ถูกกล่าวหาได้กระทําการทุจริตคอร์รัปชั;นจริง ผู้ ถูกกล่าวหาจะได้

รับทราบข้อกล่าวหาและมีสิทธิพิสจูน์ตนเอง โดยการหาข้อมลูหรือหลกัฐานเพิ;มเติมที;แสดงให้เห็นว่า

ตนเองไมมี่สว่นเกี;ยวข้องกบัการกระทําอนัทจุริตคอร์รัปชั;นตามที;ได้ถกูกลา่วหา  

8.3 หากตรวจสอบแล้วพบวา่เรื;องร้องเรียนเป็นความจริง บริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี j 

(1) ภายหลงัจากที;ผู้ตรวจสอบฯ ดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ถกูกล่าวหาได้กระทํา

ทจุริต ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั หรือหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

ผู้กระทําผิดอาจได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที;บริษัทได้กําหนดไว้ และหาก

การกระทําทจุริตนั jนผิดกฎหมาย ผู้กระทําผิดอาจได้รับโทษทางกฎหมาย 

(2) ในกรณีที;เรื;องร้องเรียนดงักลา่วเป็นเรื;องสําคญั เช่น เป็นเรื;องที;กระทบตอ่ชื;อเสียงภาพลกัษณ์

หรือฐานะทางการเงินของบริษัท ขัดแย้งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือ

เกี;ยวข้องกับผู้บริหารระดบัสงู เป็นต้น ให้ผู้ตรวจสอบฯ พิจารณาเสนอเรื;องดงักล่าวพร้อม

ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื;อพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 

(3) ในกรณีที;ข้อร้องเรียนให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ ใดผู้หนึ;ง ผู้ตรวจสอบฯ จะเสนอวิธีการบรรเทา 

ความเสยีหายที;เหมาะสมและเป็นธรรมให้กบัผู้ เสยีหายตามที;เหน็สมควรก็ได้ 
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9. การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัJนและแจ้งเบาะแสการกระทาํความผิด  

เพื;อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด 

บริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี j  

4.1 บริษัทจะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดใน

สถานที;เดน่ชดัเพื;อให้ทกุคนในองค์กรสามารถอา่นได้ 

4.2 บริษัทจะเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดผ่านช่อง

ทางการสื;อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี (56-1) 

4.3 บริษัทจะจดัให้มีการอบรมนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดกบั

พนกังานใหมท่กุคน 

4.4 บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดอย่าง

สมํ;าเสมออยา่งน้อยปีละ 1 ครั jง  

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั;นและแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดนี jให้มีผลใช้บงัคบัตั jงแตว่นัที; 2 มิถนุายน 

2563 เป็นต้นไป  

 

8.2 รายงานผลการปฎบิตัหน้าทีJของคณะกรรมการตรวจสอบ  

8.2.1  จาํนวนครัaงการประชุมและการเข้าประชุม 

 รายละเอียดของกรรมการที;เข้าร่วมประชมุในปี 2564  เป็นดงันี j   

 

      

รายชืJอกรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัaงทีJเข้าประชุม / 

จาํนวนการประชุมทั aงหมด 

 

1. ดร. ศนัธยา กิตตโิกวิท ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 

2.  ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการตรวจสอบ 4 / 4 

3.  นายสธีุร์ สธนสถาพร กรรมการตรวจสอบ 4 / 4 

 

 

8.2.2  ผลการปฎบิตัหิน้าทีJของคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชริ jงเฟลก็ซ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วย

กรรมการที;มีความเป็นอิสระ  จํานวน 3 ท่าน  ซึ;งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ  มีประสบการณ์และคุณสมบัติครบถ้วนตามที;

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด โดยมี ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  ดร.กฤษณะ วจีไกร

ลาศ และ นายสธีุร์ สธนสถาพร เป็นกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบตัิงานภายใต้ ขอบเขต หน้าที; 

และ ความรับผิดชอบที;ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุ

อย่างสมํ;าเสมอรวม 4 ครั jง  และมีการประชมุโดยไม่มีฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุ 1 ครั jง  ซึ;งสอดคล้องกบั

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื;องต่างๆ ที;เกี;ยวข้อง ซึ;งได้รับความร่วมมือ
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อย่างดีจากฝ่ายบริหาร  ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบญัชีของบริษัท  โดยได้ประชมุหารือร่วมกนัแสดงความเห็น และ 

ให้ข้อเสนอแนะอยา่งอิสระตามที;พงึจะเป็น ซึ;งสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี j  

 

1. การสอบทานงบการเงนิ  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2564 พร้อมทั jงงบ

การเงินรวม ร่วมกบัผู้สอบบญัชีและฝ่ายบริหาร การสอบทานมุง่เน้นรายการบญัชีที;สาํคญั รายการที;มีการ เปลี;ยนแปลง

อยา่งมีนยัสาํคญั เพื;อให้มั;นใจวา่งบการเงินดงักลา่วได้จดัทําขึ jนอยา่งถกูต้องตามมาตรฐานการ บัญ ชี  มี ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย

ข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง เชื;อถือได้ เหมาะสม ทนัเวลา และเป็นประโยชน์อยา่งแท้จริงตอ่ผู้  

 

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

  บริษัทให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายใน โดยจดัจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที;

มีมาตรฐานวิชาชีพเป็นที;ยอมรับ และสามารถดําเนินการตรวจสอบภายในได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทั jงไม ่ มี

สว่นได้เสียใดๆ กบับริษัท มีความเป็นอิสระในการรายงานข้อมลูอนัเป็นข้อเท็จจริงที;เกิดขึ jนตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ;ง

จะช่วยให้การกํากบัดแูลกิจการ และ ระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี;ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ;งขึ jน 

โดยพิจารณาคดัเลือก บริษัท เอ็มเอ คอนซลัติ jง จํากดั  เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และจดัให้มีการสอบทานประเมินผลระบบ

การควบคมุภายในและการบริหารความเสี;ยง ให้อยูใ่นระดบัที;ยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ระบบการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี;ยงมีความเหมาะสมเพียงพอ  รวมทั jงให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบ

ประจําปี รายงานผลการตรวจสอบ และติดตามการปรับปรุงการปฎิบตัิงานตามที;ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ พร้อมกบัให้

ข้อสงัเกตเพื;อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

 

3. การปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

และ การกาํกับดแูลการปฎบิตัติามกฎหมายทีJเกีJยวข้อง รวมทั aงระเบยีบและนโยบายต่างๆ  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการปฎิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที;

ประกาศใช้ รวมทั jงกฎหมายที;เกี;ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื;อให้มั;นใจว่าบริษัทถือปฎิบตัิตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดที;เกี;ยวข้อง ทั jงนี j คณะกรรมการตรวจสอบพบวา่บริษัทได้ถือปฎิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที;เกี;ยวข้องอยา่ง

ถกูต้องแล้ว  

 

4. การกาํกับดแูลรายการทีJอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับริษัทหรือบคุคลที;เกี;ยวข้องกนั 

เพื;อให้มั;นใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผล  เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ;งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็วา่รายการดงักลา่ว ได้ดําเนินการตามเงื;อนไขการ

ทําธุรกิจตามปกติ รวมทั jงมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วนเพียงพอ และได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหารเพื;อใช้เป็นแนวทาง

มาตรฐานการปฎิบตังิาน  

 

 

5. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฎิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบริษัท

ทราบทุกไตรมาส โดยได้ข้อเสนอแนะที;เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ;งฝ่ายบริหารได้ดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอยา่งเหมาะสม  
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6. การพจิารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั aงผู้สอบบญัชี  

  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกนัผู้สอบบญัชี ซึ;งไม่พบประเด็นสําคญัเกี;ยวกบัรายงาน

ทางการเงิน และผู้สอบบญัชีได้ปฎิบตัิงาน การตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงพิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัท เพื;อเสนอที;ประชมุผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัแิตง่ตั jงผู้สอบบญัชีและคา่สอบ บั ญ ชี ป ร ะ จํ า ปี  2565 

โดยเสนอผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีสิ jนสดุ ณ วนัที; 31 

ธนัวาคม 2565 ตอ่อีกวาระหนึ;ง โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคน หนึ;ง ได้แก่ นายธนะวฒุิ พิบูลย์สวสัดิ≥ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขที;   6699 และ/หรีอ นางสาวเตชินี  พรเพ็ญพบ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที; 10769  และ/หรือ นางสาวพจน

รัตน์   ศิริพิพฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที;  9012 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา  แสงจนัทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที;  

10142  เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เนื;องจากการปฎิบตัิงานที;ผ่านมาของสํานกั

งานสอบบญัชีดงักล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบใน

การสง่มอบงานตรงตอ่เวลาโดยสมํ;าเสมอ  

  โดยผู้ สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที;สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนดทั jงนี j สํานกังานสอบบญัชี และ ผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้องต้น ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบั

บริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เกี;ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2564 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในที;เพียงพอ เหมาะสม รวมทั jงมีกระบวนการที;ช่วยให้มั;นใจว่าการปฎิบัติงานของบริษัทเป็นไปตาม

กฎหมายที;เกี;ยวข้อง ตลอดจนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินของบริษัท อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 

เชื;อถือได้  

 

 

8.3 สรุปผลการปฎบิตัหิน้าทีJของกรรมการชุดย่อยอืJนๆ  

 

8.3.1 จาํนวนครัaงการประชุมและการเข้าประชุม  

 

 (1)  รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ในปี 2564  มีดงันี j 

      
รายชืJอกรรมการ 

 
ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัaงทีJเข้าประชุม / 

จาํนวนการประชุมทั aงหมด 

1.นายสธีุร์ สธนสถาพร ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

2 / 2 

 

2.นายกิตต ิปิยะตรึงส์ กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

2 / 2 

 

3.นายสมิทธ์ ทอย กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

2 / 2 
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(1) รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร ในปี 2564  มีดงันี j 

      

รายชืJอกรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 
จาํนวนครัaงทีJเข้าประชุม / 

จาํนวนการประชุมทั aงหมด 

1.นายซงุ ชง ทอย ประธานคณะกรรมการบริหาร 4 / 4 

 

2.นายกิตต ิปิยะตรึงส์ คณะกรรมการบริหาร 4 / 4 

 

3.นายสมิทธ์ ทอย คณะกรรมการบริหาร 4 / 4 

 

 

 

8.3.2 ผลการปฎบิตัหิน้าทีJของคณะกรรมการชุดย่อย  

 ในปีที;ผา่นมาคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบตัหิน้าที;ตาม

ขอบเขต หน้าที; และ ความรับผิดชอบตามที;ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
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9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน  

 

9.1 การควบคุมภายใน  

   
 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกีJยวกับความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม

 ภายในรวมถงึการบริหารจดัการความเสีJยง  

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั jงที; 1/2565 เมื;อวนัที; 25 กมุภาพนัธ์ 2565 โดยมี คณะกรรมการ

บริษัททกุทา่นเข้าร่วมประชมุ ประกอบด้วย 1) กรรมการอิสระ ซึ;งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทจํานวน 3 

ทา่น และ 2) กรรมการบริษัท จํานวน 4 ทา่น โดยอ้างอิงแบบประเมินของคณะกรรมการ กํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ที;มี 5 สว่น 17 หลกัการ โดยการประเมินการควบคมุภายในทั jง 5  สว่น  คือการควบคมุภายในองค์กร  การ

ประเมินความเสี;ยงการควบคมุการปฏิบตังิานระบบสารสนเทศและการสื;อสารข้อมลู และระบบการตดิตาม คณะกรรมการ

บริษัทมีความเหน็วา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน อยูใ่นระดบัเหมาะสมเพียงพอ สรุปในแตล่ะหวัข้อได้ดงันี j 

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

บริษัทมีการจดัทําคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการที;ดี ซึ;งกําหนดแนวปฏิบตัิในเรื;องดงักลา่วไว้ชดัเจน และได้ 

ประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของบริษัท และได้มีการจดัทําคูมื่อจรรยาบรรณทางธรุกิจ (Code  of 

Conduct) เพื;อเป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าที;ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน และบทกําหนดโทษ กรณี

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะที;ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือปฏิบตัิไม่

เหมาะสม 

  คณะกรรมการของบริษัท ณ วนัที; 31 ธันวาคม 2564 มีทั jงหมด 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

 จํานวน 3 ท่าน โดย 3 ท่าน ทําหน้าที;กรรมการตรวจสอบ ทั jงนี jกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้ มีความรู้ 

 ความสามารถและความน่าเชื;อถือและมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที;อย่างแท้จริง รวมถึงมีคณุสมบตัิที;

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที;เกี;ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

 ประเทศไทย  บริษัทมีการกําหนดบทบาทหน้าที;เรื;องการกํากับดูแลและติดตามเรื;องการควบคุมภายในอย่าง

 ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการกําหนดให้มีผู้ ตรวจสอบภายในจากภายนอก (รายงานตรงต่อ

 คณะกรรมการตรวจสอบ) มีการจดัทําแผนการตรวจสอบ และตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจําปี

 และมีสรุปผลการตรวจสอบ รวมถึงมีการรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงาน

 ภายในบริษัทเป็นประจําอยา่งตอ่เนื;อง 

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที;เหมาะสมกบัสภาพการดําเนินธรุกิจและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที;เกี;ยวข้อง

ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ

แนวทางการกํากบัดแูลกิจการที;ดี โดยโครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และมี การ

วา่จ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในที;มีความรู้ความสามารถเพื;อทําการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และ

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบตังิาน เพื;อเป็นการกระตุ้นพนกังาน รวมถงึนํารายงานผลการตรวจสอบ

จากผู้ตรวจสอบภายในมาร่วมพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปีเพื;อสร้างแรงจงูในและให้รางวลัอยา่ง

เหมาะสม (การปรับเงินเดือน และโบนสัประจําปี) ทั jงนี j การประเมินผลการปฏิบตัิงานแต่ละครั jง พนกังานผู้ถกู

ประเมินลงนามรับทราบเสมอ 

  บริษัทมีการกําหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน มีการคดัเลือกบุคลากรให้

 เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที;ความรับผิดชอบ รวมถึงมีการทบทวนความเพียงพอและเหมาะสมของจํานวน
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 พนักงาน โดยมีการจัดทําแผนอัตรากําลงัคนประจําปีไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับการขยายตวัของธุรกิจของ

 บริษัท 

 

(2) การประเมนิความเสีJยง (Risk Assessment) 

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั jงที; 4/2564 เมื;อวันที; 8 พฤศจิกายน 2564  ได้มีมติแต่งตั jง

คณะกรรมการบริหารความเสี;ยง เพื;อกํากบัดแูลคณะทํางานบริหารความเสี;ยง และจดัทําแผนการบริหารความ

เสี;ยง รวมทั jงมีการสื;อสารนโยบายการบริหารให้ผู้บริหารและพนกังานรับทราบ บริษัทมีการประเมินความเสี;ยง

ทกุประเภท รวมถงึวิเคราะห์ความเสี;ยง ประเมินผลกระทบ โอกาสเกิด และกําหนดแผนจดัการ ความเสี;ยง มี

การนําปัจจยัภายนอกองค์กร ได้แก่ วฒันธรรม ภยัธรรมชาต ิและการแขง่ขนั มาใช้ในการ ประเมินความ

เสี;ยงที;อาจเกิดขึ jนกบัองค์กร รวมถงึกําหนดแนวทางที;เหมาะสมในการแก้ไขหรือลดผลกระทบ จ า ก ปั จ จั ย

เสี;ยงดงักลา่ว โดยจดัทําเป็นรายงานการบริหารความเสี;ยงนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา บริษัท มี ก า ร จั ด ทํ า

นโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชั;น และมีการประเมินโอกาสเกิดทจุริตโดยใช้ข้อมลูจากรายงาน ผ ล ก า ร

ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในประกอบการพิจารณา บริษัทมีการกําหนดเปา้หมายการดําเนินธรุกิจ  แ ล ะ

ทบทวนเปา้หมายอยา่งรอบคอบ ซึ;งเปา้หมายมีความสมเหตสุมผลและไมส่ง่เสริมให้เกิดการแรงจงูใจใน ก า ร

กระทําการทจุริต และการจา่ยผลตอบแทนแก่พนกังาน บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาอยา่งชดัเจน 

  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาโอกาสในการเกิดทุจริตจากข้อมลูรายงานผลการตรวจสอบระบบ

 ควบคุมภายใน ที;จะรายงานถึงจุดบกพร่องที;ตรวจพบ ซึ;งอาจก่อให้เกิดโอกาสในการทุจริตในการดําเนินงาน

 ได้ รวมถงึพิจารณาแนวทางการปอ้งกนัและแก้ไขในที;ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ;าเสมอ 

  บริษัทมีการประเมินการเปลี;ยนแปลงผู้ นําองค์กร ที;อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และกําหนด

 มาตรการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ว เช่นมีการกําหนดให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้บริหารที;สําคญั 

 ให้กบัผู้ชว่ย รวมทั jงมีการจดัทํารายละเอียดงานที;สาํคญัเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นต้น 

 

(3) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและมีการพบปะกันระหว่างผู้ บริหารและพนักงานอย่าง

สมํ;าเสมอ รวมถงึมีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในที; เ ป็ น

ผู้ เชี;ยวชาญจากภายนอก เพื;อให้ระบบงานภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และมีการจดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานเพื;อเพิ;มพูนความรู้ ความสามารถ ให้สามารถ

รองรับลกัษณะของงานที;มีความซบัซ้อนมากขึ jนในอนาคต 

  บริษัทมีการจดัทํานโยบายการเงินและคู่มือการปฏิบตัิงานด้านบญัชีการเงิน นโยบายการจดัซื jอ-จดั

 จ้าง และมีการกําหนดคู่มืออํานาจดําเนินการที;มีการกําหนดลําดบัชั jนการอนมุตัิของผู้บริหารในแต่ละระดบัไว้

 อย่างชัดเจนรัดกุม บริษัทกําหนดให้มีการควบคุมภายในทั jงแบบป้องกัน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที;ผู้ อนุมัติ

 รายการ ผู้บนัทึกบญัชี และผู้ควบคุมสินทรัพย์ และมีกระบวนการติดตามประเมินผลของการควบคุมภายใน

 อย่างสมํ;าเสมอ มีการใช้เทคโนโลยี SAP B-1 เข้ามาช่วยในการบนัทึกข้อมลูทางบญัชีและการเงิน และมีการ

 กําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมลูในระบบดงักล่าวโดยพิจารณาจากหน้าที;ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ง เพื;อ

 ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที;ไม่เกี;ยวข้อง กําหนด user name และ password ในเครื;องคอมพิวเตอร์

 สํานักงาน รวมถึงมีการกําหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างเป็นลาย

 ลกัษณ์อกัษรและสื;อสารให้พนกังานลงนามรับทราบ 



 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 

138 

  บริษัทมีหน่วยงานที;ทําหน้าที;ดแูลระบบเครือข่าย เครื;องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ โดยหน่วยงาน

 ดังกล่าวประกอบด้วยพนักงานผู้ มีความรู้ ความเชี;ยวชาญในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี และมีการ

 กําหนดนโยบายด้านความมั;นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื;อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน 

 บริษัทมีการจัดทําสัญญาจ้างผู้ ให้บริการภายนอกในการดูแลบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

 บางสว่นและได้จดัทําแผนบํารุงรักษาอปุกรณ์ IT ทั jงหมดเป็น Action plan 

  บริษัทมีการจดัทํานโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกันไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยนโยบาย

 ดังกล่าว มีสาระสําคัญเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ 

 คําสั;ง หรือข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

 หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ;งคณะกรรมการตรวจสอบกํากบัดแูลและติดตามให้บริษัทปฏิบตัิตามนโยบายที;

 กําหนดไว้ผ่านการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ;าเสมอ ในการทํารายการระหว่างกนัหรือรายการที;

 อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ บริษัท (โดยคณะกรรมการตรวจสอบ) จะดําเนินการติดตาม

 ให้มีการทํารายการเสมือนหนึ;งกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยคํานึงถึงความจําเป็นและความ

 สมเหตสุมผลในการเข้าทํารายการ และคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นหลกั 

  บริษัทมีการกําหนดนโยบายและคู่มือการปฏิบตัิงานอย่างครบถ้วน และมีการปรับปรุงให้เหมาะสม

 เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ รวมทั jงมีการทบทวนทนัทีที;มีข้อผิดพลาดเกิดขึ jน และมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

 และกระบวนการให้สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

(4) ระบบสารสนเทศและการสืJอสารข้อมูล (Information & Communication) 

  บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศที;มีคุณภาพ มีการกําหนดข้อมูลที;ต้องการใช้ในการบริหารที;มี

 คุณภาพ และเป็นข้อมูลที;มีการสอบทานความถูกต้องแล้ว มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที;มีความจําเป็นและ

 เพียงพอสําหรับการพิจารณาและตดัสินใจในเรื;องต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการพิจารณาถึง

 ต้นทนุและประโยชน์ที;จะได้รับ 

บริษัทได้กําหนดให้เลขานกุารบริษัทมีหน้าหลกัในการจดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนงัสือ

 นดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปีของบริษัท หนงัสือนดั

ประชมุผู้  ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และดําเนินการอื;นๆ ตามที;กฎหมายกําหนด ทั jงนี j ในการจัดทํา

รายงาน  เอกสารและข้อมลูประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายงาน

ที;เกี;ยวข้องจดัทําข้อมลูดงักล่าว และในกรณีที;จําเป็นต้องอาศยัความเชี;ยวชาญและคําแนะนําจากผู้ เชี;ยวชาญ

เฉพาะทาง บริษัทจะมีการสรรหาและแตง่ตั jงผู้ เชี;ยวชาญจากภายนอก เชน่ ที;ปรึกษาทางกฎหมาย ที;ปรึกษา ท า ง

บญัชี ผู้ ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ให้ดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื;อประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

  เลขานุการบริษัทและฝ่ายงานที;เกี;ยวข้องได้มีการจัดทําและส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสาร

 ประกอบต่างๆ ที;เกี;ยวข้อง เพื;อส่งให้ผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนการประชุมจริงเป็นการ

 ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั jนตํ;าตามที;กฎหมายกําหนด บริษัทมีการจัดทํารายงานการประชุม

 คณะกรรมการที;มีรายละเอียดเพียงพอที;จะใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังได้ บริษัทมอบหมายให้แต่ละ

 หน่วยงานจดัทําและจดัเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เช่น จดัเก็บในแฟ้มแยกตามประเภทเอกสาร หรือการจดัทํา

 ทะเบียนคมุเอกสาร เป็นต้น 

บริษัทใช้วิธีการติดประกาศเพื;อชี jแจงนโยบายและการเปลี;ยนแปลงภายในองค์กรให้พนักงาน 

 รับทราบ และยังมีช่องทางการสื;อสารภายในองค์กรโดยการใช้อีเมลล์ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง 

พนกังาน และผู้บริหาร บริษัทกําหนดให้เลขานกุารบริษัท และจดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นศนูย์กลางในการ
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ติดต่อขอข้อมูล รวมทั jงติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้ สอบบัญชี ผู้ ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่าง

คณะกรรมการและผู้บริหารตามที;คณะกรรมการร้องขอ 

บริษัทมีการสื;อสารให้บคุคลตา่งๆ สามารถสื;อสารกบัประธานคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรง เกี;ยวกบัการแจ้งเบาะแสการทจุริตภายในบริษัท และมีการกําหนดช่องทางการสื;อสารพิเศษ

หรือช่องทางลบัเพื;อให้ผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร สามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเกี;ยวกับการฉ้อฉลหรือ

ทจุริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

บริษัทมีแผนงานที;จะสื;อสารข้อมลูกบัผู้ มีสว่นได้เสียภายนอกองค์กรอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

ผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัท นอกจากนี jปัจจบุนับริษัทยงัได้มอบหมายให้ นางสาวอลสีญาฌ์  ทอย ทําหน้าที;

สื;อสารข้อมลูและรับเรื;องร้องเรียนจากผู้ มีสว่นได้เสยีภายนอกองค์กร 

 

(5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทมีการวา่จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหนว่ยงานภายนอก เพื;อตรวจสอบระบบควบคมุภายใน ข อ ง

บริษัทตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ซึ;งได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ;งแผนการตรวจสอบภายในกําหนดให้มีการตรวจสอบและตดิตามผลเป็นประจําทกุไตรมาส การ ปฏิบตัิงานของ

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายงาน

ต่างๆ ในบริษัท และผลการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีการรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื;อพิจารณาเป็นรายไตรมาส กรณีตรวจพบ

ข้อบกพร่องของการควบคมุภายใน บริษัทจะตดิตามให้มีการปรับปรุงโดยเร็ว 

หากเกิดเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทําที;ผิดปกติอื;น ซึ;งอาจ

 กระทบต่อชื;อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทได้กําหนดให้ผู้ บริหารต้อง

รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยเร็ว เพื;อร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ไขที;เหมาะสม และในกรณีที;ผู้

ตรวจสอบภายในพบจดุบกพร่องหรือจดุออ่นด้านระบบควบคมุภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานสิ;งที;ค้นพบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร รวมถงึผู้บริหารรับทราบ แ ล ะ

ตดิตามให้มีการปรับปรุงโดยเร็ว 

ทั jงนี j ภายหลังประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี

 ความเพียงพอและเหมาะสมตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของคณะกรรมการ

 กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษัทได้จดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอที;จะดําเนินการตามระบบ ไ ด้

อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั jงมีระบบควบคุมภายในในเรื; องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของ

 บริษัท ให้สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทจากการที;กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มี

 อํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที;อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที;เกี;ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว 

 สําหรับการควบคุมภายในในหวัข้ออื;น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที;เพียงพอแล้ว

 เช่นกนั นอกจากนี j บริษัทยงัมีระบบการจดัเก็บเอกสารสําคญัที;ทําให้กรรมการ ผู้สอบบญัชีและผู้ มีอํานาจตาม

 กฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอนัควร 

 

9.1.1 ความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน  

  บริษัท ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เอ็มเอ คอนซลัติ jง จํากดั เป็นผู้

ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคมุภายในประจําปีที;ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว โดยมี นายสมชาติ กาลสขุ  เป็นหวัหน้า

ทีมงานตรวจสอบ ทั jงนี jเมื;อการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเสร็จสิ jน ผู้ตรวจสอบภายในจะแจ้งผลการ
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ตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารที;เกี;ยวข้องและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตร

มาส โดยรายงานดังกล่าวจะนําเสนอต่อที;ประชุมบริษัท เพื;อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาสเช่นกัน 

นอกจากนี jเพื;อให้มั;นใจวา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที;มีประสทิธิภาพ หากพบวา่มีข้อเสนอแนะบางประเดน็ที;มี

ความสําคัญควรที;จะแก้ไขติดตามโดยเร็ว ก็จะให้ผู้ ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบติดตามการดําเนินการแก้ไข

นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในประจําปีด้วย และรายงานผลการติดตามการดําเนินการแก้ไขนั jนโดยตรงตอ่

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื;อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทรับทราบตอ่ไปบริษัทฯ 

 

9.1.2 ข้อบกพร่องเกีJยวกับระบบการควบคุมภายใน  

- ไมมี่- 

9.1.3  ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ในการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท ซึ;งมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท ทั jง 3 ทา่นเข้าร่วมประชมุ ทั jงนี j คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความเหน็แตกตา่งจากความเหน็ของคณะกรรมการ

บริษัทแตอ่ยา่งใด 

9.1.4  หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

 ในปี 2564 บริษัท ได้วา่จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เอ็มเอ คอนซลัติ jง จํากดั เป็นผู้

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจําปี ที;ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว โดยมี นายสมชาติ กาลสขุ เป็นหวัหน้าทีมงาน

ตรวจสอบ ทั jงนี jเมื;อการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเสร็จสิ jน  ผู้ตรวจสอบภายในจะแจ้งผลการตรวจสอบ

และข้อเสนอแนะตอ่ฝ่ายบริหารที;เกี;ยวข้องและรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส โดยรายงาน

ดงักล่าวจะนําเสนอต่อที;ประชุมบริษัท เพื;อคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาสเช่นกัน นอกจากนี jเพื;อให้มั;นใจว่า 

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที;มีประสิทธิภาพ หากพบว่ามีข้อเสนอแนะบางประเด็นที;มีความสําคัญควรที;จะ

 แก้ไขติดตามโดยเร็ว ก็จะให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบติดตามการดําเนินการแก้ไขนอกเหนือจากแผนการ

ตรวจสอบภายในประจําปีด้วย  และรายงานผลการติดตามการดําเนินการแก้ไขนั jนโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื;อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทรับทราบตอ่ไปบริษัทฯ 
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9.2 รายการระหว่างกัน  

9.2.1 ข้อมูลบุคคลที<อาจมีความขัดแย้ง  

ชื<อผู้ที<เกี<ยวข้อง ความสัมพนัธ์ 

ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 0.03 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ดร. ศนัธยา กิตตโิกวิท - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 0.09 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

นายสธีุร์ สธนสถาพร - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 0.01 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นายซงุ ชง ทอย - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 23.64 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าทีDบริหาร 

นางสกุญัญา ทอย - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 14.55 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ใดๆใน SFT 
- เป็นคูส่มรสของนายซงุ ซง ทอย 

นายสมิทธ์ ทอย - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 7.27 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
- เป็นบตุรของนายซงุ ซง ทอย 

นางเขมณฏัฐ์   ทอย  - ไมไ่ด้ถือหุ้นใน SFT 
- ดํารงตําแหนง่พนกังานขายของบริษัท 
- เป็นคูส่มรสของนายสมิทธ์ ทอย ตั Hงแตว่นัทีD 26 กนัยายน 2563 

นายกิตต ิปิยะตรึงส์ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 3.82 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
- เป็นบตุรของนางสาวจไุรรัตน์ พงษ์สอน 

นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 3.82 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  
- เป็นบตุรของนางสาวจไุรรัตน์ พงษ์สอน 

นางสาวศริิพร ปิยะตรึงส์ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 3.82 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
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- ไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ใดๆใน SFT 
- เป็นบตุรของนางสาวจไุรรัตน์ พงษ์สอน 

นางสาวจไุรรัตน์ พงษ์สอน - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 16.85 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ไมไ่ด้ดํารงตําแหนง่ใดๆใน SFT 
- เป็นมารดาของนาย กิตต ินางสาววศนีิ นางสาวศริิพร ปิยะตรึงส์ 

นางสาวมจุรินทร์ บวัหอม            - ไมไ่ด้ถือหุ้นใน SFT 
- ดํารงตําแหนง่ผู้จดัการฝ่ายประกนัและควบคมุคณุภาพ 

นายสภุเดช ธนากรฐิตคิณุ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 0.03 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ดํารงตําแหนง่ผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิารและซอ่มบํารุง 

นายสชิุน ศริิประภานกุลู - ไมไ่ด้ถือหุ้นใน SFT 
- ดํารงตําแหนง่ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด 

นายเสนีย์ หมุสนิ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 0.03 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ดํารงตําแหนง่ผู้จดัการฝ่ายบริหารงานทัDวไป 

นางรสสคุนธ์ ศานตกิลุวงศ์ - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 0.001 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ดํารงตําแหนง่ผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 

นางสาวชมพนูทุ แสงดารา - ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ  0.001 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหนา่ยได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัทีD 10 มกราคม 2565 
- ดํารงตําแหนง่สมห์ุบญัชี 

บริษัท ศรีรุ่งเรืองพลาสตกิ จํากดั 
(“SRP”) 

- SRP ประกอบธรุกิจผลติบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ 
- ไมมี่กรรมการหรือผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 
- นางสาวพวงเพชร ปิยะตรึงส์ ถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 1.48 ของทนุจํานวนหุ้นทีDจําหน่ายได้แล้วทั Hงหมดของ SFT สดัสว่นการถือหุ้น ณ 

วนัทีD 30 ธนัวาคม 2563 
- นางสาวพวงเพชร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ SRP ในสัดส่วนร้อยละ 82 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว มี

ความสมัพนัธ์ในฐานะญาติสนิทกบักรรมการและผู้ ถือหุ้นกลุม่ปิยะตรึงส์  
- ผู้ ถือหุ้นอืDนๆ ได้แก่ นางสาวพิชยา พลูสวสัดิq นายรัตนพล พลูสวสัดิq นางสาววีรภทัรา พลูสวสัดิq ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 18 ของทนุจด

ทะเบียนชําระแล้ว 
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บริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลงัสนิค้า 
จํากดั 
(“TPF”) 

-  TPF ประกอบธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เชา่ 
- นายมนัส ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ TPF ในสัดส่วนร้อยละ 2.35 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว มี

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะครอบครัวกบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ปิยะตรึงส์ 
- บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จํากดั ซึDงกลุม่ครอบครัวปิยะตรึงส์ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสดัสว่นร้อยละ 93.67 ถือหุ้นใน TPF 

ในสดัสว่นร้อยละ 97.06 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
บริษัท มณีอดุมสขุ จํากดั  
(“MNU”) 

- MNU ประกอบธรุกิจผลติและจําหนา่ยถงุพลาสตกิ 
- นายกิตต ิปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNU ในสดัสว่นร้อยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  
- นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นใน MNU ในสดัสว่นร้อยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียนชําระ

แล้ว  
- นางสาวจไุรรัตน์ พงษ์สอน ซึDงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNU ในสดัสว่นร้อยละ 40.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  
- นางสาวศริิพร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNU ในสดัสว่นร้อยละ 20.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอก็ซปอร์ต 
จํากดั (“MNIE”) 

- MNIE ประกอบธรุกิจผลติถงุพลาสตกิ Heavy Duty และฟิล์ม 
- นายกิตต ิปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNIE ในสดัสว่นร้อยละ 6.67 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  
- นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นใน MNIE ในสดัสว่นร้อยละ 6.67 ของทนุจดทะเบียนชําระ

แล้ว  
- นางสาวจไุรรัตน์ พงษ์สอน ซึDงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNIE ในสดัสว่นร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
- นางสาวศริิพร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNIE ในสดัสว่นร้อยละ 6.67 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
- นายมนสั ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ MNIE ในสดัสว่นร้อยละ 63.67 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว มี

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะครอบครัวกบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ปิยะตรึงส์ 
บริษัท เอ.ที.เอม็.เทรดดิ Hง จํากดั  
(“ATM”)  

- ATM ประกอบธรุกิจ การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถยนต์นัDงสว่นบคุคลรถกระบะรถตู้  และรถขนาดเลก็ทีDคล้ายกนั 
- นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทถือหุ้นใน ATM ในสดัสว่นร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียนชําระ

แล้ว  
- นางสาวศริิพร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน ATM ในสดัสว่นร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 
- นายมนสั ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ ATM ในสดัสว่นร้อยละ 80.00  ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว มี

ความสมัพนัธ์ในลกัษณะครอบครัวกบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ปิยะตรึงส์ 
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 บริษัทมีการทํารายการกบับคุคลทีDอาจมีความขดัแย้ง และ บริษัททีDเกีDยวข้อง สาํหรับงวด 12 เดือน สิ Hนสดุ 31 ธนัวาคม 2563 และ สิ Hนสดุ 31 ธนัวาคม 2564 สามารถสรุป ได้
ดงันี H   

บุคคลที<อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

บริษัท ศรีรุ่งเรือง
พลาสตกิ จํากดั 
(“SRP”) 

นางสาวพวงเพชร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ SRP ใน
สดัสว่นร้อยละ 82 ของทนุจดทะเบียน
ชําระแล้ว มีความสมัพนัธ์ในฐานะญาติ
สนิทกบักรรมการและผู้ ถือหุ้นกลุม่ปิยะ
ตรึงส์ 
 
SRP ประกอบธรุกิจผลติบรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ 
 
 
 

1.  ดอกเบี Hยจา่ย
ตามสญัญาเชา่ 

3.48 3.21 บริษัทเช่าพื HนทีDอาคารพร้อมสํานักงานจํานวน 4 อาคาร 
เลขทีD 68/2 68/3 68/4 และ 68/5 หมู่ทีD 5 ตําบลบางสมัคร 
อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา พื HนทีDรวม 7,932 ตาราง
เมตรของ SRP โดยมีรายละเอียดดงันี H 
- อายสุญัญา  10 ปี ตั Hงแตว่นัทีD 1 มกราคม 2563 ถงึวนัทีD 

31 ธนัวาคม 2572  
- อัตราค่าเช่า 700,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น 88.25 

บาทตอ่ตารางเมตร  
- บริษัทได้บนัทึกข้อตกลงแนบท้ายแก้ไขเงืDอนไขในการ

บํารุงรักษาทรัพย์สินทีDเช่า โดยผู้ เช่าต้องบํารุงรักษา
ทรัพย์สินทีDเช่าอยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาการเช่า 
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ เช่าเอง  กรณีผู้ เช่าประสงค์
ดัดแปลงต่อเติมทรัพย์สินทีDเช่า  ผู้ ให้เช่ายินยอมให้ผู้
เช่าดดัแปลงต่อเติมทรัพย์สินทีDเช่าได้  และไม่ว่ากรณี
ใดก็ตามบรรดาทรัพย์สินทีDผู้ เช่านํามาดดัแปลง ตอ่เติม 
ติดตรึงตราไว้กบัทรัพย์สินทีDเช่าให้ตกเป็นของผู้ ให้เช่า
ทนัที  โดยผู้ เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินใดๆ จากผู้ ให้เช่า 
โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าตามทีDระบุไว้ในส่วนทีD 
2.2.5 ทรัพย์สนิทีDใช้ในการประกอบธรุกิจ  
 

ซึDงหากนํามาเปรียบเทียบกบัอตัราค่าเช่าพื HนทีDซึDงบริษัทเคย
เช่ากบับคุคลภายนอกในอตัรา 87 บาทตอ่ตารางเมตร และ

2. หนี Hสนิตาม
สญัญาเชา่ 

58.40 53.21 

3. คา่เชา่ค้าง
จา่ย  

0.70 0.70 
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บุคคลที<อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

อตัราคา่เชา่พื HนทีDให้เชา่อาคารโรงงานอืDนในบริเวณใกล้เคียง 
พบว่าอัตราค่าเช่าทีDบริษัทจ่ายให้กับ SRP ใกล้เคียงกับ
ราคาทีDบริษัทจ่ายให้กับบุคคลภายนอก นอกจากนี H บริษัท
ได้รับสทิธิในการเข้าซื HอทีDดินและอาคารดงักลา่วเพียงผู้ เดียว 
ในกรณีทีDผู้ ให้เช่ามีความประสงค์ทีDจะขาย ดงันั Hน จึงทําให้
บริษัทไม่มีความเสีDยงในเรืDองของการไม่มีทีDดินและอาคาร
สาํนกังานระหวา่งสญัญา 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่รายการดงักลา่ว
มีความเหมาะสม การเช่าพื HนทีDดงักล่าวมีประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัท เนืDองจากใช้เป็นพื HนทีDสํานกังานและ
โรงงานผลิตของบริษัท ประกอบกับมีอัตราค่าเช่าพื HนทีD
ใกล้เคียงเมืDอเปรียบเทียบกับราคาเช่าทีDบริษัทจ่ายให้กับ
บุคคลภายนอก อีกทั Hง บริษัทยังลดความเสีDยงจากการทีD
อาจไม่ได้ตอ่อายกุารเช่าสญัญา เนืDองจากสญัญาเช่ามีอาย ุ
10 ปี และคงอตัราคา่เช่าและไมข่ึ Hนคา่เช่าตลอดอายสุญัญา 
10 ปี 

บริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้าง
และคลงัสนิค้า จํากดั 
(“TPF”) 
 
ชืDอเดมิ 

1. นายมนสั ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการ
และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ TPF ในสดัสว่น
ร้อยละ 64.12 ของทนุจดทะเบียน
ชําระแล้ว มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะ
ครอบครัวกบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ปิยะตรึงส์ 

1. ดอกเบี Hยจา่ย
ตามสญัญาเชา่ 

0.44 0.65 บริษัทเช่าพื HนทีDคลงัสินค้า อาคารเลขทีD 89 (บางสว่น) หมู่ทีD 
12 ถนนบางนา-ตราด กม. 46 ตําบลบางปะกง อําเภอบาง
ปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี ตั Hงแตว่นัทีD 
1 กนัยายน 2564  ถงึวนัทีD 31 สงิหาคม  2567 จํานวนพื HนทีD
เช่ารวม  5,682 ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 100 บาท 
คดิอตัราคา่เชา่ 568,200 บาทตอ่เดือน    

2. หนี Hสนิตาม
สญัญาเชา่ 

4.66 16.68 

3. คา่เชา่ค้าง
จา่ย 

- - 
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บุคคลที<อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

บริษัท ไทยโพลฟิีลม 
จํากดั  
ชืDอใหม ่ 
บริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้าง
และคลงัสนิค้า จํากดั 
เปลีDยนชืDอวนัทีD  20 
มีนาคม 2563 

2. บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต เอก็ซ์
ปอร์ต จํากดั ซึDงกลุม่ครอบครัวปิยะ
ตรึงส์ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในสดัสว่น
ร้อยละ 93.67 ถือหุ้นใน TPF ใน
สดัสว่นร้อยละ 35.29 ของทนุจด
ทะเบียนชําระแล้ว 

 
TPF ประกอบธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้
เชา่ 
 
 
 

    
เนืDองจากบริษัทได้ทําการย้ายหน่วยงานผลิตแม่พิมพ์ไป
ดําเนินงานในพื HนทีDเช่า ซึDงเป็นสถานทีDเดียวกับทีDบริษัท
จัดเก็บสต๊อกแม่พิมพ์ไว้เพืDอให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ  
เพืDอให้สอดคล้องกับกิจกรรมการดําเนินงานดงักล่าวของ
บริษัท และ เป็นไปตามทีDกฎหมายกําหนด  บริษัทได้ทํา
การเช่าพื HนทีDเพิDม และรวมพื HนทีDเช่าของสญัญาเช่าเดิมเป็น 
1 สัญญา และ ยกเลิกสัญญาเช่าเดิมจํานวน 3 สัญญา 
พื HนทีDรวมรวม  4,944  ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดงันี H   

1) สัญญาลงวันทีD 1 มกราคม 2562  โดยสัญญามี
อาย ุ3 ปี ตั Hงแต่วนัทีD 1 มกราคม 2562 ถึงวนัทีD 31 
ธันวาคม 2564  จํานวนพื HนทีD 1,692 ตารางเมตร  
ราคาตารางเมตรละ 100 บาท คิดอัตราค่าเช่า 
169,200 บาทตอ่เดือน   

2) สญัญาลงวนัทีD 1 กนัยายน 2562 สญัญามีอาย ุ3 
ปี  ตั Hง แต่ วัน ทีD  1 กันยายน 2562 ถึ งวัน ทีD  31 
สิงหาคม 2565 จํานวนพื HนทีD 1,476 ตารางเมตร 
ราคาตารางเมตรละ 100 บาท คิดอัตราค่าเช่า 
147,600 บาทตอ่เดือน  

3) สญัญาลงวนัทีD 1 กมุภาพนัธ์  2564 สญัญามีอาย ุ
3 ปี ตั Hงแต่วันทีD 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันทีD 31 
มกราคม 2567 พื HนทีDเชา่ 1,776 ตารางเมตร  ราคา
ตารางเมตรละ 100 บาท คดิอตัราคา่เชา่ 177,600 
บาทตอ่เดือน  
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บุคคลที<อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

โดยกําหนดให้ชําระค่าเช่าทุกวนัทีD 15 ของเดือน
จนสิ Hนสดุสญัญา 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่รายการดงักลา่ว
มีความเหมาะสม การเช่าพื HนทีDดงักล่าวมีประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานของบริษัท และราคาคา่เชา่เป็นอตัราเดมิทีDบริษัท
เคยเชา่มาก่อน  

3. คา่
สาธารณปูโภค 

1.58 4.44 รายการค่าสาธารณปูโภคเกิดขึ Hนจากการใช้สาธารณปูโภค
ภายในพื HนทีDเช่า ตามสญัญาเช่าอาคารลงวนัทีD 1 มกราคม 
2562 โดยคิดตามอตัราและจํานวนทีDหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานทีDรับผิดชอบแจ้งให้ชําระ ซึDง TPF จะเรียกเก็บค่า
สาธารณูปโภคของเดือนก่อนในช่วงต้นเดือนของเดือน
ถดัไป จงึเกิดรายการคา่สาธารณปูโภคค้างจา่ยเกิดขึ Hน  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวเป็นไปตามการดําเนินงานปกติ และการคิดค่า
สาธารณูปโภคดังกล่าวเป็นไปตามอัตราทีDหน่วยงาน
ราชการหรือหนว่ยงานทีDรับผิดชอบเป็นผู้ กําหนด 

4. คา่
สาธารณปูโภค
ค้างจา่ย 

0.09 0.61 

บริษัท มณีอดุมสขุ จํากดั 
(“MNU”) 

1. นายกิตต ิปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการ
และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน 
MNU ในสดัสว่นร้อยละ 15.00 ของ
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

2. นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทถือ

1. รายการซื Hอ
วสัดสุิ Hนเปลอืง 

0.016 0.024 รายการซื Hอวสัดสุิ Hนเปลืองดงักลา่วเป็นการซื Hอถงุพลาสติกใส
และถงุขยะดําจาก MNU เพืDอใช้ในการประกอบธุรกิจ โดย
สาเหตทีุDซื Hอจาก MNU เนืDองจากคณุภาพของสนิค้าตรงตาม
ความต้องการของบริษัท ประกอบกบัได้รับเงืDอนไขทีDดีกว่า 
หากเปรียบกับการทีDบริษัทซื Hอจาก Supplier เจ้าอืDน เช่น 
จํานวนขั HนตํDาในการสัDงซื Hอ รูปแบบการชําระเงิน เป็นต้น 
ในขณะทีDราคาใกล้เคียงกบัราคาตลาด  

2. เจ้าหนี Hการค้า
คงค้าง 

0.007 0,008 
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บุคคลที<อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

หุ้นใน MNU ในสดัสว่นร้อยละ 7.50 
ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

3. นางสาวจไุรรัตน์ พงษ์สอน ซึDงเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNU ใน
สดัสว่นร้อยละ 70.00 ของทนุจด
ทะเบียนชําระแล้ว  

4. นางสาวศริิพร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNU ใน
สดัสว่นร้อยละ 7.50 ของทนุจด
ทะเบียนชําระแล้ว  

 
MNU ประกอบธรุกิจผลติและจําหนา่ย
ถงุพลาสตกิ 

 
คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการ
ดงักลา่วมีความเหมาะสม  โดยการซื Hอขายสนิค้าเป็นการซื Hอ
ขายทีDราคาตลาด อีกทั Hง คณุภาพและเงืDอนไขในการสัDงซื Hอ
ดีกว่าหากเปรียบเทียบกบัการซื Hอจากบุคคลภายนอก ทั Hงนี H 
คณะกรรมการบริษัทฯ กําชับให้หน่วยงานทีD เกีDยวข้อง
ดําเนินการตามนโยบายการจัดซื Hอและนโยบายการทํา
รายการระหวา่งกนัของบริษัท 
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บุคคลที<อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

บริษัท มณีมงคล อิม
ปอร์ต-เอก็ซปอร์ต จํากดั 
(“MNIE”) 

1. นายกิตต ิปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการ
และผู้ ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน 
MNIE ในสดัสว่นร้อยละ 6.67 ของ
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

2. นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทถือ
หุ้นใน MNIE ในสดัสว่นร้อยละ 6.67 
ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว  

3. นางสาวจไุรรัตน์ พงษ์สอน ซึDงเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNIE ใน
สดัสว่นร้อยละ 10.00 ของทนุจด
ทะเบียนชําระแล้ว 

4. นางสาวศริิพร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน MNIE ใน
สดัสว่นร้อยละ 6.67 ของทนุจด
ทะเบียนชําระแล้ว 

5. นายมนสั ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นกรรมการ
และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ MNIE ใน
สดัสว่นร้อยละ 63.67 ของทนุจด
ทะเบียนชําระแล้ว มีความสมัพนัธ์ใน
ลกัษณะครอบครัวกบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ปิ
ยะตรึงส์ 

 
MNIE ประกอบธรุกิจผลติถงุพลาสตกิ 
Heavy Duty และฟิล์ม 

1. การซื HอทีDดนิ 
 

71.84 - บริษัท (“ผู้จะซื Hอ”) ได้ทําสญัญาจะซื HอจะขายทีDดินกบับริษัท 
บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จํากดั (“ผู้จะขาย”) 
จํานวน 5 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา โฉนดเลขทีD 29580 เลขทีD
ดนิ 246 หน้าสาํรวจ 1718   ราคาซื Hอขายมลูคา่ 71,840,000 
บาท สัญญาลงวันทีD  14 กุมภาพันธ์ 2563  การซื Hอขาย
เป็นไปตามราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระตามรายชืDอทีD
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์รับรอง   
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่รายการดงักลา่ว
มีความเหมาะสม โดยเป็นการทํารายการทีDมีประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานธุรกิจและเพืDอรองรับการเติบโตของบริษัทใน
อนาคตอีกทั Hงราคาซื Hอขายเป็นไปตามราคาประเมิน โดยผู้
ประเมินอิสระตามรายชืDอทีDได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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บุคคลที<อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

บริษัท เอ.ที.เอม็.เทรด
ดิ Hง จํากดั  

(“ATM”) 

- นางสาววศนีิ ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทถือ
หุ้นใน ATM ในสดัสว่นร้อยละ 
10.00 ของทนุจดทะเบียนชําระ
แล้ว  

- นางสาวศริิพร ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นใน ATM 
ในสดัสว่นร้อยละ 10.00 ของทนุ
จดทะเบียนชําระแล้ว 

- นายมนสั ปิยะตรึงส์ ซึDงเป็น
กรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ 
ATM ในสดัสว่นร้อยละ 80.00  
ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว มี
ความสมัพนัธ์ในลกัษณะครอบครัว
กบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ปิยะตรึงส์ 

 
 
ATM  ประกอบธรุกิจการขายยานยนต์
ใหมช่นิดรถยนต์นัDงสว่นบคุคลรถกระบะ
รถตู้  และรถขนาดเลก็ทีDคล้ายกนั 
 

1.ขายเศษวสัดุ
เหลือใช้ 

- 0.19 รายการขายวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวเป็นการขายแม่พิมพ์ทีD
หมดอายุการใช้งาน ไม่สามารถนํากลับมาใช้งานใหม่ได้   
โดยการซื Hอขายเป็นไปตามราคาตลาด และ เ งืDอนไข
เหมือนกบัขายให้กบั Supplier รายอืDน   
 
คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการ
ดงักลา่วมีความเหมาะสม  โดยการซื Hอขายสนิค้าเป็นการซื Hอ
ขายทีDราคาตลาด และ เงืDอนไขเหมือนกับการขายให้ 
Supplier รายอืDน ทั Hงนี H คณะกรรมการบริษัทฯ กําชับให้
หน่วยงานทีD เ กีDยวข้องดําเนินการตามนโยบายการทํา
รายการระหวา่งกนัของบริษัท 
 

2. ลกูหนี Hคงค้าง - - 
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บุคคลที<อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

นายซงุ ซง ทอย (“นายไม
เคลิ”) 

นายไมเคลิเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 
23.64 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

1. รายการคํ Hา
ประกนั 

 - วงเงินกู้  
 - วงเงิน O/D 
 - วงเงิน LC/TR 
 - วงเงิน 

Forward 
 - วงเงิน P/N 

 
20 
10 
80 
80 
30 

 
- 
- 
- 
- 
- 

นายซุง ซง ทอย เข้าคํ Hาประกนัส่วนตวัสําหรับเงินกู้ ยืมจาก
ธนาคารพาณิชย์ โดยไมมี่การคิดคา่ตอบแทนการคํ Hาประกนั
เงินกู้ ยืมดงักลา่วจากบริษัท 
 
ในปัจจบุนั ธนาคารผู้ ให้สินเชืDอได้ดําเนินการพิจารณาถอด
ถอนเงืDอนไขการคํ Hาประกนัของนายซุง ชง ทอย จากการคํ Hา
ประกนัสนิเชืDอของทกุธนาคารเรียบร้อยแล้ว  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่รายการดงักลา่ว
มีความเหมาะสม  เพืDอไม่ให้เป็นการพึDงพิงกรรมการ และผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ทีDอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางประโยชน์
กบับริษัทได้ 

นางสาวจไุรรัตน์ พงษ์
สอน 

นางสาวจไุรรัตน์ พงษ์สอน เป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 16.36 ของ
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

1. รายการคํ Hา
ประกนั 

 - วงเงิน P/N 
 - วงเงิน LC/TR 

 
30 
50 

 
- 
- 

นางสาวจไุรรัตน์ พงษ์สอน เข้าคํ Hาประกนัสว่นตวัสําหรับเงิน
กู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการ
คํ Hาประกนัเงินกู้ ยืมดงักลา่วจากบริษัท 
 
ในปัจจบุนั ธนาคารผู้ ให้สินเชืDอได้ดําเนินการพิจารณาถอด
ถอนเงืDอนไขการคํ Hาประกันของนางสาวจุไรรัตน์ พงษ์สอน 
จากการคํ HาประกนัสนิเชืDอของทกุธนาคารเรียบร้อยแล้ว  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่รายการดงักลา่ว
มีความเหมาะสม  เพืDอไม่ให้เป็นการพึDงพิงกรรมการ และผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ทีDอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางประโยชน์
กบับริษัทได้ 
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บุคคลที<อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

นางสาววศนีิ   ปิยะตรึงส์ นางสาววศนีิ   ปิยะตรึงส์  เป็นกรรมการ 
และ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นร้อย
ละ 3.82 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 

1. รายการคํ Hา
ประกนั 

 - วงเงินกู้  
  

 
20 

 
 

 
- 
 

นางสาววศินี   ปิยะตรึงส์  เข้าคํ Hาประกนัส่วนตวัสําหรับเงิน
กู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนการ
คํ Hาประกนัเงินกู้ ยืมดงักลา่วจากบริษัท 
 
ในปัจจบุนั ธนาคารผู้ ให้สินเชืDอได้ดําเนินการพิจารณาถอด
ถอนเงืDอนไขการคํ Hาประกันของ นางสาววศินี   ปิยะตรึงส์ 
จากการคํ HาประกนัสนิเชืDอของทกุธนาคารเรียบร้อยแล้ว  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่รายการดงักลา่ว
มีความเหมาะสม  เพืDอไม่ให้เป็นการพึDงพิงกรรมการ และผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ทีDอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางประโยชน์
กบับริษัทได้ 

คณะผู้บริหาร บริษัทได้เสนอผลตอบแทนให้แก่
ผู้บริหาร เพืDอเป็นการสง่เสริมกระตุ้น
ยอดขาย (Incentive) โดยจะ
กําหนดการจา่ยเป็นอตัราสว่นของ
ยอดขายสทุธิ โดยมีตําแหนง่ทีDได้รับการ
จดัสรรดงันี H 

- ประธานเจ้าหน้าทีDบริหาร 
- ผู้จดัการฝ่ายขายและตลาด 
- ผู้จดัการฝ่ายปฎิบตักิารซอ่มบํารุง 
- ผู้จดัการฝ่ายประกนัและควบคมุ

คณุภาพ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารงานทัDวไป 
- ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

1. คา่ใช้จา่ย
ผลตอบแทน 
Incentive 

5.08 5.95 เพืDอให้บริษัทสามารถนําเสนอสินค้าและบริการทีDมีคณุภาพ 
สามารถสร้างยอดขายได้ ดงันั Hน บริษัทจึงกําหนดค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทน incentive สําหรับผู้ บริหารทีDเหมาะสมเพืDอ
ส่งเสริมและกระตุ้นยอดขาย ยอดการผลิต และคุณภาพ
ของสินค้า เพืDอให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ของบริษัท โดย
บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนโดยแปรผันตาม
ยอดขายสุทธิของบริษัท และจากผลการดําเนินงานของ
บริษัททีDผ่านมา จะเห็นได้ว่า บริษัทมียอดขายเพิDมขึ Hนอย่าง
ตอ่เนืDอง 
 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่รายการดงักลา่ว
มีความเหมาะสม เนืDองจากเป็นรายการจ่ายทีDแปรผนัตาม

2. คา่ใช้จา่ย
ผลตอบแทน 
Incentive ค้าง
จา่ย 

5.08 5.95 
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ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

ผลประกอบการของบริษัทในอัตราทีDเหมาะสม อีกทั Hงผล
ประกอบการทีDผ่านมาของบริษัทก็เติบโตมาโดยตลอด ทั Hงนี H 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เน้นยํ Hาถึงการพิจารณานโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวไม่ให้สงูเกินไป และควรมีการ
พิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับแนวโน้มการประกอบ
ธรุกิจในอนาคต 

นางเขมณฏัฐ์   ทอย มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะครอบครัวกบั
ผู้ ถือหุ้นกลุม่ทอย ตั Hงแตว่นัทีD 26 
กนัยายน 2563  

1.คา่นายหน้า
จากการขาย
สนิค้า  
 

0.80 3.08 เนืDองจากเมืDอวนัทีD 26 กันยายน 2563 นางเขมณัฏฐ์  ทอย 
เป็นคูส่มรส กบันายสมิทธ์ ทอย ซึDงเป็นหนึDงในกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท        โดยนางเขมณฏัฐ์ ทอย  ได้ทํางานทีD
บ ริ ษั ท ใ น ตํ า แ ห น่ ง พ นัก ง า น ข า ย  แ ล ะ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนตามข้อกําหนดของสญัญาจ้างงานของบริษัท 
โดยทีDผลตอบแทนดังกล่าวมีอัตราและเงืDอนไขการจ่ายทีD
เป็นไปตามนโยบายของบริษัททีDกําหนดไว้ซึDงไม่ต่างไปจาก
พนักงานขายคนอืDนของบริษัททีDดํารงตําแหน่งในลกัษณะ
เดียวกนั  
 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่รายการดงักลา่ว
มีความเหมาะสม เนืDองจากเป็นรายการจ่ายทีDเป็นไปตาม
นโยบายทีDกําหนดเหมือนกบัพนกังานขายทา่นอืDน  
 
 

2.คา่นายหน้า
ค้างจา่ย  

0.50 0.52 
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ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 
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บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

 

นายเสนีย์ หมุสนิ มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะผู้บริหารของ
บริษัทดํารงตําแหนง่ผู้จดัการฝ่าย
บริหารงานทัDวไป 

1.ขายทรัพย์สนิ  - 0.33 ตามนโยบายบริษัทเรืDองสวัสดิการรถประจําตําแหน่งของ
ผู้ บริหารได้กําหนดระยะเวลาการใช้งานไว้ 6 ปี จึงจะ
พิจารณาเปลีDยนคนัใหมไ่ด้  ทั Hงนี Hให้พิจารณาตามสภาพและ
ความเหมาะสม หากครบ 6 ปีแล้ว สภาพยังอยู่ในขั Hนดี 
สามารถพิจารณาให้ใช้งานตอ่ไปได้ แตท่ั Hงนี H ไมเ่กิน 8 ปี  
   
หากมีความประสงค์จะขายให้พจิารณาดงันี W  

1.ผู้จดัการทีDใช้รถประจําตําแหนง่คนัใด มีความประสงค์ซื Hอ
รถของตนเอง ให้พิจารณาขายให้ ในราคาประเมินรถ ณ 
ขณะนั Hน 

í. ลกูหนี Hคงค้าง  - - 
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บุคคลที<อาจมีความ

ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

   2.หากผู้จดัการทีDใช้รถคนัดงักลา่ว ไมป่ระสงค์ทีDจะซื Hอ ให้
พิจารณาให้ผู้จดัการคนอืDน หรือพนกังานประจําของบริษัทฯ 
สามารถซื Hอได้ในอตัราเดียวกบั ข้อ 1 
 
3.หากไมมี่ผู้จดัการหรือพนกังานประจําของ บริษัทฯ 
ประสงค์ซื Hอ จะพิจารณาขายให้บคุคลทัDวไปหรือบริษัทอืDนใด 
ให้ขายตามราคาตลาดรถมือสอง ณ ขณะนั Hน )โดย

เลขไมล์ และสภาพรถ ประกอบการ เปรียบเทียบรุ่น ปี
คาตลาดไมไ่ด้พิจารณาราคา) เว้นแตห่ากขายตามรา 

อาจจะพิจารณาให้เปิดประมลูซื Hอขาย โดยขายให้แก่ผู้ ทีDให้
ราคาสงูสดุ 
 
บริษัทมีรถประจําตําแหน่งผู้บริหาร ยีDห้อ Toyota Camry มี
อายกุารใช้งานย่างเข้าปีทีD 7 จากการพิจารณาสภาพการใช้
งานแล้วมีความเห็นว่าให้ขาย โดยผู้จดัการฝ่ายบริหารงาน
ทัDวไป มีความประสงค์ซื Hอจํานวน 1 คนั ตามราคาประเมิน
สงูสดุจากการเปรียบเทียบผู้ เสนอราคาซื Hอจํานวน 3 ราย  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่รายการดงักลา่ว
มีความเหมาะสม เนืDองจากเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 
และ ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด มีการเปรียบเทียบผู้
ซื Hอจํานวน 3 ราย  

นายสภุเดช  
ธนากรฐิตคิณุ 

มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะผู้บริหารของ
บริษัทดํารงตําแหนง่ผู้จดัการฝ่าย
ปฎิบตักิารซอ่มบํารุง 

1.ขายทรัพย์สนิ  - 0.65 ตามนโยบายบริษัทเรืDองสวัสดิการรถประจําตําแหน่งของ
ผู้ บริหารได้กําหนดระยะเวลาการใช้งานไว้ 6 ปี จึงจะ
พิจารณาเปลีDยนคนัใหมไ่ด้  ทั Hงนี Hให้พิจารณาตามสภาพและ
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ขัดแย้ง 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (ล้าน

บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

 ความเหมาะสม หากครบ 6 ปีแล้ว สภาพยังอยู่ในขั Hนดี 
สามารถพิจารณาให้ใช้งานตอ่ไปได้ แตท่ั Hงนี H ไมเ่กิน 8 ปี    
 
หากมีความประสงค์จะขายให้พจิารณาดงันี W  

1.ผู้จดัการทีDใช้รถประจําตําแหนง่คนัใด มีความประสงค์ซื Hอ
รถของตนเอง ให้พิจารณาขายให้ ในราคาประเมินรถ ณ 
ขณะนั Hน 
 
2.หากผู้จดัการทีDใช้รถคนัดงักลา่ว ไมป่ระสงค์ทีDจะซื Hอ ให้
พิจารณาให้ผู้จดัการคนอืDน หรือพนกังานประจําของบริษัทฯ 
สามารถซื Hอได้ในอตัราเดียวกบั ข้อ 1 
 
3.หากไมมี่ผู้จดัการหรือพนกังานประจําของ บริษัทฯ 
ประสงค์ซื Hอ จะพิจารณาขายให้บคุคลทัDวไปหรือบริษัทอืDนใด 
ให้ขายตามราคาตลาดรถมือสอง ณ ขณะนั Hน )โดย
เปรียบเทียบรุ่น ปี เลขไมล์ และสภาพรถ ประกอบการ
พิจารณาราคา) เว้นแตห่ากขายตามราคาตลาดไมไ่ด้ 
อาจจะพิจารณาให้เปิดประมลูซื Hอขาย โดยขายให้แก่ผู้ ทีDให้
ราคาสงูสดุ 
 
บริษัทมีรถประจําตําแหน่งผู้บริหาร ยีDห้อ Toyota Camry มี
อายกุารใช้งานย่างเข้าปีทีD 7 จากการพิจารณาสภาพการใช้
งานแล้วมีความเห็นว่าให้ขาย โดยผู้จดัการฝ่ายปฎิบตัิการ
ซ่อมบํารุง มีความประสงค์ซื Hอจํานวน 2 คัน ตามราคา
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บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

ปี 2563 ปี 2564 

ประเมินสงูสดุจากการเปรียบเทียบผู้ เสนอราคาซื Hอจํานวน 3 
ราย  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเหน็วา่รายการดงักลา่ว
มีความเหมาะสม เนืDองจากเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 
และ ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาด มีการเปรียบเทียบผู้
ซื Hอจํานวน 3 ราย  
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9.2.3  นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

นโยบายการเข้าทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทหรือรายการที8เกี8ยวโยงกนัของบริษัท ชริ ;งฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) 

จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงันี ; 

รายการระหวา่งกนั หมายความวา่ รายการระหวา่งบริษัทหรือบริษัทยอ่ยกบับคุคลที8อาจมีความขดัแย้งของบริษัท

ตามนิยามที8กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการกําหนดบทนิยามใน

ประกาศเกี8ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 

รายการที8เกี8ยวโยงกนั หมายความวา่ รายการระหวา่งบริษัทหรือบริษัทยอ่ยกบับคุคลที8เกี8ยวโยงกนัของบริษัท

ตามที8กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที8เกี8ยวโยงกนั และประกาศ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตักิารของบริษัทจดทะเบียนในรายการที8เกี8ยวโยงกนั 

 
 

1. มาตรการและขั Cนตอนการอนุมัตกิารเข้าทาํรายการระหว่างกันหรือรายการทีGเกีGยวโยงกัน 

บริษัทได้กําหนดนโยบายสาํหรับการเข้าทํารายการระหวา่งกนัหรือรายการที8เกี8ยวโยงกนั โดยคํานงึถงึ

ความสมเหตสุมผล ความเหมาะสมของราคา และเงื8อนไขของการเข้าทํารายการ เพื8อให้เกิดความโปร่งใส และ

ปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นสาํคญั 

  เมื8อมีการเข้าทํารายการระหวา่งกนัหรือรายการที8เกี8ยวโยงกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัทจะปฏิบตัิ

ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั ;งที8มีการแก้ไขเพิ8มเตมิ) (“พ.ร.บ.

หลักทรัพย์ฯ”) ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั8งหรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏิบตัติามข้อกําหนดที8เกี8ยวกบั

การเปิดเผยข้อมลูการทํารายการระหวา่งกนัหรือรายการที8เกี8ยวโยงกนัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที8กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระราชปูถมัภ์ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) ตลอดจน

หลกัเกณฑ์อื8นที8เกี8ยวข้อง ทั ;งนี ; ผู้ ที8อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือผู้ ที8มีสว่นได้เสยีจะไมส่ามารถมีสว่น

ร่วมหรือไมมี่สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระที8เกี8ยวกบัรายการดงักลา่วได้ 

 ในกรณีที8กฎหมายดงักลา่วกําหนดให้รายการระหวา่งกนัหรือรายการที8เกี8ยวโยงกนัต้องได้รับอนมุตัจิาก

ที8ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที8ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื8อพิจารณาและให้ความเหน็เกี8ยวกบัความจําเป็นในการทํารายการและความสมเหตสุมผลของ

รายการนั ;น ๆ ก่อนการประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  ทั ;งนี ; การทํารายการธรุกิจปกตหิรือรายการสนบัสนนุธรุกิจปกตทีิ8เป็นข้อตกลงทางการค้าที8มีเงื8อนไข

การค้าโดยทั8วไป และรายการทางการค้าที8ไมเ่ป็นเงื8อนไขทางการค้าทั8วไป หรือธรุกรรมอื8น ให้เป็นไปตามหลกัการ

ดงันี ; 

(ก) การทํารายการธรุกิจปกตหิรือรายการสนบัสนนุธรุกิจปกตทีิ8เป็นข้อตกลงทางการค้าที8มีเงื8อนไขการค้าโดยทั8วไป 

 คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัเิป็นหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุตักิารทํารายการระหวา่งกนัหรือรายการที8

เกี8ยวโยงกนัที8เป็นข้อตกลงทางการค้าที8มีเงื8อนไขการค้าโดยทั8วไประหวา่งบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย กบักรรมการ ผู้บริหาร 

หรือบคุคลที8มีความเกี8ยวข้อง หากรายการดงักลา่วมีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที8วิญeชูนพงึกระทํากบั

คูส่ญัญาทั8วไปในสถานการณ์เดียวกนัด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าที8ปราศจากอิทธิพลในการที8ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบคุคลที8มีความเกี8ยวข้อง (Arm’s Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที8บริษัทกระทําเป็นปกติ

เพื8อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ8งบริษัทอื8นที8อยูใ่นกลุม่ธรุกิจเดียวกนักบับริษัทมกักระทําเพื8อสนบัสนนุ

ธรุกิจปกตขิองบริษัทตน ซึ8งมีราคาและเงื8อนไขที8เป็นธรรม และไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  



 
 
 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 

160 

 ทั ;งนี ; เมื8อมีการทํารายการที8เป็นข้อตกลงทางการค้าที8มีเงื8อนไขการค้าโดยทั8วไป ฝ่ายจดัการของบริษัทจะจดัทํา

รายงานสรุปการทํารายการดงักลา่วเพื8อรายงานตอ่ที8ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและที8ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื8อ

พิจารณาและอนมุตัใินทกุไตรมาส  

(ข) การทํารายการที8เป็นข้อตกลงทางการค้าที8ไมเ่ป็นเงื8อนไขการค้าโดยทั8วไปหรือการทําธรุกรรมอื8น 

 การทํารายการที8เป็นข้อตกลงทางการค้าที8ไมเ่ป็นเงื8อนไขการค้าโดยทั8วไปหรือการทําธรุกรรมอื8น จะต้องได้รับการ

พิจารณาและให้ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบในเรื8องที8เกี8ยวกบัความจําเป็น และความเหมาะสมในการเข้าทํา

รายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื8อนไขในการเข้าทํารายการนั ;น ๆ และมีการเปรียบเทียบกบัราคาที8ทํากบั

บคุคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที8ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื8อ

พิจารณาอนมุตัติอ่ไป และจะต้องปฏิบตัติามพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั8ง หรือข้อกําหนดของ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ที8เกี8ยวข้องในเรื8องดงักลา่ว รวมถงึการปฏิบตัติามข้อกําหนดที8เกี8ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการระหวา่งกนัหรือ

รายการที8เกี8ยวโยงกนัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที8กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื8นที8เกี8ยวข้อง 

 ในกรณีที8คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัหรือรายการที8เกี8ยวโยง

กนัที8อาจเกิดขึ ;น บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที8มีความรู้ความชํานาญพิเศษ เชน่ ผู้ เชี8ยวชาญอิสระ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ หรือ

ผู้สอบบญัชีภายนอกของบริษัทที8มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเหน็เกี8ยวกบัรายการระหวา่งกนัหรือรายการที8เกี8ยวโยงกนั

ดงักลา่ว เพื8อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่

กรณี) เพื8อให้มั8นใจวา่การเข้าทํารายการดงักลา่วมีความจําเป็นและสมเหตสุมผล โดยคํานงึถงึประโยชน์ของบริษัทเป็น

สาํคญั 

 ทั ;งนี ; บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัหรือรายการที8เกี8ยวโยงกนัอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และ

กฎหมายที8เกี8ยวข้อง ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที8ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัทตาม

ข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีของบริษัท (แบบ 56-1) และ

รายงานประจําปี และ/หรือแบบรายงานอื8นใด (แล้วแตก่รณี) 

2. นโยบายการทาํรายการระหว่างกันหรือรายการทีGเกีGยวโยงกันในอนาคต  

  รายการระหวา่งกนัหรือรายการที8เกี8ยวโยงกนัที8อาจเกิดขึ ;นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบตัใิห้เป็นไป

ตามพ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ ข้อบงัคบั ประกาศ คําสั8ง หรือข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏิบตัติามข้อกําหนดเกี8ยวกบัการเปิดเผย

ข้อมลูการทําระหวา่งกนัหรือรายการที8เกี8ยวโยงกนัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย ตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน

ของบริษัทที8กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ตลอดจนหลกัเกณฑ์อื8นที8เกี8ยวข้อง 

 นโยบายการเข้าทํารายการระหวา่งกนัหรือรายการที8เกี8ยวโยงกนัของบริษัทนี ;ให้มีผลบงัคบัใช้เมื8อหุ้นของบริษัทได้

จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ แล้ว 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

           คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินของบริษัท ชริ <งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึJง
จดัทําขึ <นตามมาตรฐานการบญัชีทีJรับรองทัJวไปในประเทศไทย ภายใต้พระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ STUV และ
ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการจดัทําและนําเสนอรายงานทาง
การเงินภายใต้พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ STVT โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
การบญัชีทีJเหมาะสม และถือปฏิบติัอย่างสมํJาเสมอ รวมทั <งมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบญัชีแล้ว 
           คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั <งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึJงประกอบด้วยกรรมการทีJเป็นอิสระและไม่เป็น
ผู้บริหารเพืJอกํากบัดแูลงบการเงิน ประเมินระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพืJอให้มีความมัJนใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลาและ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีJผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึJงได้แสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
            คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  โดยรวมมี
ประสิทธิภาพ อย่างเพียงพอ สามารถสร้างความเชืJอมัJนได้ว่างบการเงิน สําหรับปีสิ <นสุด ณ วนัทีJ 31 ธันวาคม 
2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ <นสดุวนัเดียวกนัของ บริษัท ชริ <งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั 
(มหาชน) มีความเชืJอถือได้  โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบติัถกูต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบทีJเกีJยงข้องในสาระสําคญัแล้ว 
          
 
                                                                                                                                                     
  
                                                                                                                                         
 
                                                                                                                      ดร.กฤษณะ   วจีไกรลาศ 
                                                                                                                            ประธานกรรมการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที' 3 
งบการเงนิ  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการตรวจสอบและงบการเงนิ 

สาํหรับปีสิ CนสุดวันทีG 31 ธันวาคม 2564 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการ 

 บริษัท ชริ ;งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

  

ความเหน็  

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท ชริ ;งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ8งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 2564 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี8ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นและงบ

กระแสเงินสดสําหรับปีสิ ;นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที8

สาํคญั  

  ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี ;แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ชริ ;งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 2564 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ ;นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที8

ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ใน

วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก

บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที8กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที8เกี8ยวข้องกบัการ

ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื8นๆ ซึ8งเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ; 

ข้าพเจ้าเชื8อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที8ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพี8อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า 

 

เรืGองสาํคัญในการตรวจสอบ 

  เรื8องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื8องต่าง ๆ ที8มีนยัสําคญัที8สดุตามดลุยพินิจเยี8ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้นําเรื8องเหล่านี ;มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงินโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ทั ;งนี ;ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกตา่งหากสาํหรับเรื8องเหลา่นี ; 

 

• การรับรู้รายได้จากการขาย 

 บริษัทมีรายได้จากการขายชิ ;นงานฉลากฟิล์มหดรัดรูป รวมถงึแมพ่ิมพ์ที8ใช้สาํหรับการผลติชิ ;นงานฉลาก

ฟิล์มหดรัดรูป สําหรับปีสิ ;นสดุวนัที8 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจํานวนเงิน 793.56 ล้านบาท ประกอบกบับริษัทมีสญัญาที8ทํากบั

ลกูค้าเป็นจํานวนมากและมีเงื8อนไขเกี8ยวกบัชิ ;นงานและแม่พิมพ์ที8แตกต่างกนั เช่น การกําหนดราคาของรายการ และการ

รับประกนัแมพ่ิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี ; จดุโอนการควบคมุแมพ่ิมพ์ขึ ;นอยูก่บัการยอมรับผลการทดสอบการผลิตชิ ;นงานและ

การสง่มอบชิ ;นงานแล้ว ซึ8งทําให้เกิดความเสี8ยงเกี8ยวกบัการวดัมลูค่าและรอบระยะเวลาในการรับรู้รายได้  ดงันั ;น ข้าพเจ้าจึง

ระบุว่า การรับรู้รายได้จากการขายเป็นความเสี8ยงที8มีนยัสําคญัซึ8งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ บริษัทได้

เปิดเผยนโยบายการบญัชีที8เกี8ยวกบัการรับรู้รายได้จากการขายในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3.1  

   วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าตอ่เรื8องดงักลา่ว ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจระบบการควบคมุภายในวงจร
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รายได้และรายการบญัชีที8เกี8ยวข้อง ทดสอบการออกแบบและความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในที8เกี8ยวข้องกบัการ

รับรู้รายได้และรายการบญัชีที8เกี8ยวข้อง โดยเฉพาะที8เกี8ยวกับการควบคุมการวดัมลูค่าและรอบระยะเวลาในการรับรู้ของ

รายได้จากการขาย นอกจากนี ; ข้าพเจ้าได้สุ่มตวัอย่างรายการรายได้เพื8อทดสอบรายละเอียดกับสญัญาหรือเอกสารที8

เกี8ยวข้องเพื8อตรวจสอบความถกูต้องของการรับรู้รายได้ตามเงื8อนไขของสญัญาที8ทํากบัลกูค้าและมีความสอดคล้องกบั

นโยบายการบญัชี รวมทั ;งการตรวจสอบการตดัยอดรายได้จากการขายในช่วงก่อนและภายหลงัวนัสิ ;นงวดบญัชี รวมทั ;ง การ

วิเคราะห์เปรียบเทียบ นอกจากนี ; ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินและหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินแล้ว 

• คา่เผื8อการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 

   บริษัทมีสินค้าค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที8 31 ธันวาคม 2564 เป็นจํานวนเงิน 208.93 

ล้านบาท ซึ8งคิดเป็นร้อยละ 22.14 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท สินค้าคงเหลือได้รวมสินค้าล้าสมยัหรือเสื8อมสภาพ ได้แก่ 

ชิ ;นงานสําเร็จรูปและชิ ;นงานระหวา่งผลติสว่นที8ผลติเกินคําสั8งซื ;อและอาจไมส่ามารถจําหนา่ยได้อีกหากไมมี่คําสั8งซื ;อซํ ;าจาก

ลกูค้า และวตัถดุิบ วสัดสุิ ;นเปลือง สว่นที8มีการเสื8อมสภาพตามเวลาทําให้หมดอายจุนไมส่ามารถนํามาใช้ในการผลติได้อีก

ต่อไป ซึ8งอาจมีมลูค่าลดลงในปัจจบุนั ทั ;งนี ;นโยบายการบญัชีสําหรับสินค้าคงเหลือและรายละเอียดสําหรับสินค้าคงเหลือ 

ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบ              งบการเงินข้อ 3.5 และข้อ 8 ตามลําดบั สินค้าคงเหลือแสดงมลูค่าตามราคา

ทนุหรือมลูคา่สทุธิที8จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะตํ8ากวา่ ผู้บริหารใช้ดลุยพินิจอยา่งมากในการพิจารณาจํานวนคา่เผื8อการลด

มลูคา่สินค้าสําเร็จรูปที8เก่าหรือล้าสมยั โดยกําหนดจํานวนคา่เผื8อการลดมลูคา่สินค้าจากอตัราร้อยละของมลูคา่ตามบญัชี

ของสินค้าที8เคลื8อนไหวช้าหรือล้าสมยัในแตล่ะช่วงอายขุองสินค้าคงเหลือและวิเคราะห์สินค้าที8ล้าสมยัหรือเสื8อมสภาพรายตวั

ประกอบ ดงันั ;น ข้าพเจ้าจึงระบวุ่า การวดัมลูค่าของสินค้าคงเหลือเป็นความเสี8ยงที8มีนยัสําคญัซึ8งต้องให้ความสนใจเป็น

พิเศษในการตรวจสอบ 

 

  วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื8องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ ทดสอบการควบคุมภายในเกี8ยวกับการ

คํานวณต้นทนุสนิค้า เข้าร่วมสงัเกตการณ์การตรวจนบัสนิค้า ตรวจสอบการจดัทํารายงานวิเคราะห์อายขุองสนิค้าคงเหลือ  

สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความสมเหตสุมผลของข้อสมมติฐานและวิธีการที8ผู้บริหารใช้ในการกําหนดมลูคา่สทุธิที8

จะได้รับโดยการตรวจสอบหลกัฐานสนับสนุนซึ8งแสดงถึงการประมาณการที8ดีที8สดุของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะเรื8องการ

กําหนดอตัราร้อยละที8ใช้ในการคํานวณค่าเผื8อการลดมลูค่าสินค้าในแต่ละช่วงอายสุินค้า และการทดสอบการคํานวณค่า

เผื8อการลดมลูคา่สินค้าคงเหลือ นอกจากนี ;ข้าพเจ้าได้ให้ความสําคญักบัความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมลูของเกี8ยวกบั

นโยบายการบญัชีและจํานวนเงินเกี8ยวกบัการรับรู้คา่เผื8อการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลอื 

 

ข้อมูลอืGน  

   ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอื8น ข้อมลูอื8นประกอบด้วยข้อมลูซึ8งรวมอยู่ในรายงานประจําปีแต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีที8อยู่ในรายงานนั ;น ซึ8งคาดว่ารายงานประจําปีจะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้า

ภายหลงัวนัที8ในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ; 

  ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื8นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื8อมั8นต่อ

ข้อมลูอื8น 
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  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที8เกี8ยวเนื8องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า

ข้อมลูอื8นมีความขดัแย้งที8มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที8ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า 

ข้อมลูอื8นมีการแสดงข้อมลูที8ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่

   เมื8อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที8ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องสื8อสารเรื8องดงักลา่วกบัผู้ มีหน้าที8ในการกํากบัดแูล เพื8อให้ผู้ มีหน้าที8ในการกํากบัดแูลดําเนินการ

แก้ไขข้อมลูที8แสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีGในการกาํกับดแูลต่องบการเงนิ 

                  ผู้บริหารมีหน้าที8รับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหลา่นี ;โดยถกูต้องตามที8ควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี8ยวกับการควบคุมภายในที8ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื8อให้สามารถจัดทํางบ

การเงินที8ปราศจากการแสดงข้อมลูที8ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด   

   ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงาน

ต่อเนื8อง เปิดเผยเรื8องที8เกี8ยวกบัการดําเนินงานต่อเนื8อง และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื8องเว้นแต่

ผู้บริหารมีความตั ;งใจที8จะเลกิบริษัทหรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื8องตอ่ไปได้ 

   ผู้ มีหน้าที8ในการกํากบัดแูลมีหน้าที8ในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงิน

ของบริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื8อให้ได้ความเชื8อมั8นอย่างสมเหตุสมผลว่า  งบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที8ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ8งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื8อมั8นอย่างสมเหตสุมผลคือความเชื8อมั8นใน

ระดบัสงูแตไ่ม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที8ขดั

ตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัที8มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูที8ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดและถือวา่

มีสาระสําคญัเมื8อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการที8ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมี

ผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ;  

  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและ

สงสยัเยี8ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของข้าพเจ้ารวมถงึ 

• ระบแุละประเมินความเสี8ยงจากการแสดงข้อมลูที8ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื8อตอบสนองต่อความเสี8ยง

เหล่านั ;น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที8เพียงพอและเหมาะสมเพื8อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความ

เสี8ยงที8ไม่พบข้อมูลที8ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ8งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี8ยงที8เกิดจาก

ข้อผิดพลาด เนื8องจากการทจุริตอาจเกี8ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั ;งใจละเว้นการแสดง

ข้อมลู การแสดงข้อมลูที8ไมต่รงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน  

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที8เกี8ยวข้องกับการตรวจสอบเพื8อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที8เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื8อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการ

ควบคมุภายในของบริษัท  
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที8ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณ

การทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูที8เกี8ยวข้องซึ8งจดัทําขึ ;นโดยผู้บริหาร   

• สรุปเกี8ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดําเนินงานตอ่เนื8องของผู้บริหาร

และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที8ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที8มีสาระสําคญัที8เกี8ยวกบัเหตกุารณ์ หรือสถานการณ์ที8

อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอ่เนื8องหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที8มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึง

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที8เกี8ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปลี8ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ ;นอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที8ได้รับจนถึงวนัที8ในรายงานของผู้สอบบญัชีของ

ข้าพเจ้า อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนื8อง   

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื ;อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูว่างบ

การเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ในรูปแบบที8ทําให้มีการนําเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที8ควรหรือไม ่ 

 

  ข้าพเจ้าได้สื8อสารกบัผู้ มีหน้าที8ในการกํากบัดแูลในเรื8องตา่ง ๆ ที8สําคญั ซึ8งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามที8ได้วางแผนไว้ ประเด็นที8มีนยัสําคญัที8พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที8มีนยัสําคญัใน

ระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

  ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าที8ในการกํากบัดแูลวา่ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที8

เกี8ยวข้องกบัความเป็นอิสระและได้สื8อสารกบัผู้ มีหน้าที8ในการกํากบัดแูลเกี8ยวกบัความสมัพนัธ์ทั ;งหมดตลอดจนเรื8องอื8นซึ8ง

ข้าพเจ้าเชื8อวา่มีเหตผุลที8บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที8ข้าพเจ้าใช้

เพื8อปอ้งกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

  จากเรื8องที8สื8อสารกบัผู้ มีหน้าที8ในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื8องตา่ง ๆ ที8มีนยัสําคญัมากที8สดุ

ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเรื8องสําคญัในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื8องเหลา่นี ;ใน

รายงานของผู้สอบบญัชีเว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่สาธารณะเกี8ยวกบั เรื8องดงักลา่ว หรือในสถานการณ์

ที8ยากที8จะเกิดขึ ;น ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสื8อสารเรื8องดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื8อสาร

ดงักลา่ว 

 ผู้สอบบญัชีที8รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันี ;คือ นายธนะวฒุิ พิบลูย์สวสัดิ� 

 

 

   

  (นายธนะวฒุิ  พิบลูย์สวสัดิ�) 

  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที8 6699 

 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัที8 25 กมุภาพนัธ์ 2565 
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บริษัท ชริ -งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันทีJ 31 ธันวาคม 2564 

          

สนิทรัพย์ 

       บาท 

     หมายเหต ุ  2564  2563 

สนิทรัพย์หมนุเวียน   
   

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด               6   
99,103,848.96   110,738,250.10  

 ลกูหนี Hการค้าและลกูหนี HหมนุเวียนอืMน               7   
172,242,997.77  

 
149,478,767.12  

 สนิค้าคงเหลอื                 8   
216,957,493.50   115,779,336.82  

 สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอืMน               9   
70,589,050.00   150,000,000.00  

 สนิทรัพย์สญัญาอนพุนัธ์             29   
199,701.57                                 -      

 สนิทรัพย์หมนุเวียนอืMน   
1,385,359.81   496,396.92  

   รวมสนิทรัพย์หมนุเวียน   
560,478,451.61   526,492,750.96  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน   
   

 เงินฝากธนาคารทีMมีภาระคํ Hาประกนั             10   
                              -       3,025,253.99  

 ทีMดนิ อาคารและอปุกรณ์             12   
294,067,330.28   223,433,729.87  

 สนิทรัพย์สทิธิการใช้             13   
73,426,344.95   72,770,615.44  

 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน             14   
5,032,409.69   4,870,360.16  

 สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี             15   
4,649,077.52   4,404,741.88  

 แมพิ่มพ์รอตดัจําหนา่ย             16   
4,389,592.48   6,218,191.26  

 สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนทีMไมใ่ชเ่งิน
สด 

  
   

  ทีMเป็นหลกัประกนั             11   
1,200,000.00   1,200,000.00  

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืMน   
548,430.57   466,849.94  

   รวมสนิทรัพย์ไม่
หมนุเวียน 

  
383,313,185.49   316,389,742.54  

รวมสนิทรัพย์    
943,791,637.10   842,882,493.50  
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บริษัท ชริ -งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันทีJ 31 ธันวาคม 2564 

    

หนี -สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

       บาท 

     หมายเหต ุ  2564  2563 

หนี Hสนิหมนุเวียน       

 เงินกู้ ยืมระยะสั Hนจากสถาบนัการเงิน             17   
8,039,117.57  

 
3,146,372.01  

 เจ้าหนี Hการค้าและเจ้าหนี HหมนุเวียนอืMน  5.3, 18   
107,507,882.26  

 
82,908,679.23  

 หนี Hสนิสญัญาอนพุนัธ์             29   
46,500.12  

 
3,500,454.59  

 สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินทีMถงึกําหนด 

  
 

 
 

  ชําระภายในหนึMงปี             19   
8,333,333.31  

 
11,666,666.69  

 สว่นของหนี Hสนิตามสญัญาเชา่ทีMถงึกําหนด
ชําระ 

     

   ภายในหนึMงปี  5.3, 20   13,561,960.23   
11,692,720.27  

 ภาษีเงินได้นิตบิคุคลค้างจา่ย   
2,876,505.90  

 
1,638,096.74  

   รวมหนี Hสนิหมนุเวียน   
140,365,299.39  

 
114,552,989.53  

หนี Hสนิไมห่มนุเวียน      

 เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน             19   
                              -      

 
8,333,333.31  

 หนี Hสนิตามสญัญาเชา่  5.3, 20   
59,274,305.65  

 
57,291,192.33  

 ประมาณการหนี Hสนิไมห่มนุเวียนสาํหรับ   
 

 
 

  ผลประโยชน์พนกังาน             21   
6,124,119.65  

 
4,958,905.35  

   รวมหนี Hสนิไมห่มนุเวียน   
65,398,425.30  

 
70,583,430.99  

รวมหนี Hสนิ    
205,763,724.69  

 
185,136,420.52  

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

  



 
 
 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 

169 

บริษัท ชริ -งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันทีJ 31 ธันวาคม 2564 

    

หนี -สนิและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ) 

       บาท 

     หมายเหต ุ  2564  2563 

สว่นของผู้ ถือหุ้น       

 ทนุเรือนหุ้น       

  ทนุจดทะเบียน      

   
หุ้นสามญั 440,000,000 
หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 
บาท 

  220,000,000.00   220,000,000.00  

  ทนุทีMออกและชําระแล้ว      

   
หุ้นสามญั 440,000,000 
หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 
บาท 

  
220,000,000.00  

 
220,000,000.00  

 สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั   
378,757,394.56  

 
378,757,394.56  

 กําไรสะสม       

  จดัสรรแล้ว       

   ทนุสาํรองตามกฎหมาย             23   
19,896,952.93  

 
12,663,160.89  

  ยงัไมไ่ด้จดัสรร   
119,373,564.92  

 
46,325,517.53  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น   738,027,912.41   657,746,072.98  

รวมหนี Hสนิและสว่นของผู้ ถือหุ้น   943,791,637.10   842,882,493.50  
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บริษัท ชริ -งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

สาํหรับปีสิ -นสุดวันทีJ 31 ธันวาคม 2564 

      บาท 
     หมายเหต ุ 2564  2563 

รายได้       

 รายได้จากการขาย   793,556,659.01   677,248,033.32  
 กําไรจากอตัราแลกเปลีMยน   14,773,784.84                                  -      
 รายได้อืMน          

5.4  
 3,159,633.92   928,343.94  

   รวมรายได้   811,490,077.77   678,176,377.26  

คา่ใช้จา่ย      

 ต้นทนุขาย          
5.4  

 568,104,630.17   479,389,286.13  

 ต้นทนุในการจดัจําหนา่ย          
5.4  

 31,878,340.03   27,532,828.41  

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร          
5.4  

 66,057,174.72   59,920,793.70  

 ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีMยน                                -       1,053,527.62  
   รวมคา่ใช้จา่ย   666,040,144.92   567,896,435.86  

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน   145,449,932.85   110,279,941.40  

ต้นทนุทางการเงิน          
5.4  

 5,748,359.92   12,551,407.09  

กําไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้   139,701,572.93   97,728,534.31  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้           
27  

 
27,956,258.48   19,552,150.13  

กําไรสาํหรับปี   111,745,314.45   78,176,384.18  

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืMนสาํหรับปี      

รายการทีMจะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่ว้ในกําไร
หรือขาดทนุในภายหลงั 

     

 ผลกําไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหม่
ของผลประโยชน์ 

     

  พนกังานทีMกําหนดไว้           
21  

 (224,343.78)                                 -      

 ภาษีเงินได้ของรายการทีMจะไมถ่กูจดั
ประเภทใหม ่

     

  ไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั           
27  

 44,868.76                                  -      

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืMนสาํหรับปี - สทุธิ
จากภาษี 

  (179,475.02)                                 -      
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กําไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี   111,565,839.43   78,176,384.18  

         

กําไรตอ่หุ้น (บาท)           
28  

    

 กําไรตอ่หุ้นขั Hนพื Hนฐาน   0.25   0.27  
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บริษัท ชริ )งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลีCยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สาํหรับปีสิ )นสุดวันทีC 31 ธันวาคม 2564 

               
      บาท 
      ทนุที(ออก  สว่นเกินมลูคา่  กําไรสะสม  รวมสว่นของ 
      และชําระแล้ว  หุ้นสามญั  จดัสรรแล้ว  ยงัไมไ่ด้จดัสรร  ผู้ ถือหุ้น 
          ทนุสํารอง     

    หมายเหต ุ       ตามกฎหมาย       

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที( 1 มกราคม 2563   100,000,000.00                   -        4,926,315.78   122,885,978.46   227,812,294.24  
เพิ(มทนุหุ้นสามญั 22  120,000,000.00   396,000,000.00                 -                         -        516,000,000.00  
คา่ใช้จา่ยที(เกี(ยวข้องกบัการเสนอขายหุ้น
สามญั  

           

  - สทุธิจากภาษี 22                     -        (17,242,605.44)                -                         -        (17,242,605.44) 

ทนุสํารองตามกฎหมาย 23                     -                        -        7,736,845.11   (7,736,845.11)                    -       

เงินปันผลจา่ย 23                     -                        -                      -        (147,000,000.00)  (147,000,000.00) 

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี            
 กําไรสําหรับปี                      -                        -                      -        78,176,384.18   78,176,384.18  

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
2563 

  220,000,000.00   378,757,394.56   12,663,160.89   46,325,517.53   657,746,072.98  

ทนุสํารองตามกฎหมาย 23                      -                        -        7,233,792.04   (7,233,792.04)                    -       

เงินปันผลจา่ย 23                      -                        -                      -        (31,284,000.00)  (31,284,000.00) 

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี            
 กําไรสําหรับปี                      -                        -                      -        111,745,314.45   111,745,314.45  

 กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอื(นสําหรับปี - 
สทุธิจากภาษี 

                    -                        -                      -        (179,475.02)  (179,475.02) 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 
2564 

  220,000,000.00   378,757,394.56   19,896,952.93   119,373,564.92   738,027,912.41  
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บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิ )นสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564 
     

บาท 

     
2564   2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
   

 
กําไรสาํหรับปี 111,745,314.45  

 
78,176,384.18  

 
รายการปรับกระทบกําไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ (จา่ย) 

  
 

 
   จากกิจกรรมดําเนินงาน 

  
 

  
คา่เสืHอมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 50,911,437.84  

 
45,056,040.99  

  
หนี Nสญูและผลขาดทนุด้านเครดติทีHคาดวา่จะเกิดขึ Nน  90,206.68  

 
308,005.01  

  
ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลอื (กลบัรายการ) 2,381,193.85  

 
(2,120,798.15) 

  
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนา่ยอปุกรณ์ (620,733.53) 

 
10,721.60  

  
(กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีHยนทีHยงัไมเ่กิดขึ Nนจริง (3,746,325.19) 

 
3,616,986.40  

  
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 940,870.52  

 
905,608.51  

  
รายได้ดอกเบี Nยรับ (1,093,027.01) 

 
(248,800.95) 

  
คา่ใช้จา่ยดอกเบี Nย 4,527,424.18  

 
10,083,566.12  

  
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 27,956,258.48  

 
19,552,150.13  

 
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีHยนแปลง 

   

  
ในสนิทรัพย์และหนี Nสนิดําเนินงาน 193,092,620.27  

 
155,339,863.84  

 
สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิHมขึ Nน) ลดลง 

   

  
ลกูหนี Nการค้าและลกูหนี NหมนุเวียนอืHน (2,716,541.65) 

 
(39,440,825.67) 

  
สนิค้าคงเหลอื (103,559,350.53) 

 
10,500,722.28  

  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอืHน (888,962.89) 

 
(70,307.69) 

  
แมพิ่มพ์รอตดัจา่ย 1,828,598.78  

 
3,243,690.44  

  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืHน  (230,000.00) 

 
(202,000.00) 

 
หนี NสนิดําเนินงานเพิHมขึ Nน (ลดลง) 

   

  
เจ้าหนี Nการค้าและเจ้าหนี NหมนุเวียนอืHน 15,761,466.94  

 
9,255,620.82  

 
เงินสดรับจากการดําเนินงาน 103,287,830.92  

 
138,626,764.02  

 
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ 71,075.70  

 
                               -       

 
เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (26,839,972.53) 

 
(14,778,357.63) 

  
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 76,518,934.09  

 
123,848,406.39  
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บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

สาํหรับปีสิ )นสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564 
     

บาท 
     

2564   2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
   

 
เงินฝากธนาคารตดิภาระคํ Nาประกนั (เพิHมขึ Nน) ลดลง 3,025,253.99  

 
(17,767.82) 

 
เงินสดจา่ยเพืHอซื Nอสนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอืHน                               -       

 
(150,000,000.00) 

 
เงินสดรับจากการไถ่ถอนสนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอืHน 79,410,950.00  

 
                               -       

 
เงินสดจา่ยเพืHอซื NอทีHดนิ อาคารและอปุกรณ์ (115,910,327.44) 

 
(109,841,753.11) 

 
เงินสดรับจากการจําหนา่ยอปุกรณ์ 1,189,338.41  

 
7,850.00  

 
เงินสดจา่ยเพืHอซื Nอสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (917,347.00) 

 
(617,330.00) 

 
รับดอกเบี Nย 1,193,204.23  

 
120,728.20  

  
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (32,008,927.81) 

 
(260,348,272.73) 

        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
   

 
เงินกู้ ยืมระยะสั NนจากสถาบนัการเงินเพิHมขึ Nน (ลดลง) 4,906,766.00  

 
(38,099,269.72) 

 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                               -       

 
82,400,000.00  

 
เงินสดจา่ยเพืHอชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (11,666,666.69) 

 
(128,526,000.00) 

 
เงินสดจา่ยเพืHอชําระคืนหนี Nสนิตามสญัญาเชา่ (13,561,339.81) 

 
(12,331,456.92) 

 
เงินสดรับจากการเพิHมทนุหุ้นสามญั                               -       

 
516,000,000.00  

 
เงินสดจา่ยชําระคา่ใช้จา่ยทีHเกีHยวข้องกบัการเสนอขายหุ้นสามญั                               -       

 
(19,753,256.80) 

 
จา่ยเงินปันผล (31,282,509.04) 

 
(147,000,000.00) 

 
จา่ยดอกเบี Nย (4,540,657.88) 

 
(10,351,716.15) 

  
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (56,144,407.42) 

 
242,338,300.41  

        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิHมขึ Nน (ลดลง) - สทุธิ (11,634,401.14) 
 

105,838,434.07  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 110,738,250.10  
 

4,899,816.03  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิ Nนปี 99,103,848.96  
 

110,738,250.10  
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ข้อมลูกระแสเงินสดเปิดเผยเพิHมเตมิ 
   

 
1. รายการกระทบยอดเงินจา่ยในการซื NอทีHดนิ อาคารและ

อปุกรณ์ 

   

   
ทีHดนิ อาคารและอปุกรณ์ทีHได้มาในระหวา่งปี (104,600,382.08) 

 
(94,805,108.30) 

   
เงินจา่ยลว่งหน้าเพืHอซื Nอสนิทรัพย์ (เพิHมขึ Nน) 

ลดลง 

(20,238,072.90) 
 

(11,174,898.58) 

   
เจ้าหนี Nซื Nอสนิทรัพย์เพิHมขึ Nน (ลดลง) 8,928,127.54  

 
(3,861,746.23) 

   
เงินสดจา่ยเพืHอซื NอทีHดนิ อาคารและอปุกรณ์ (115,910,327.44) 

 
(109,841,753.11) 

        

 
2. ในระหวา่งปีมีการซื Nอทรัพย์สนิโดยการก่อหนี N ดงันี N 

   

   
หนี Nสนิตามสญัญาเชา่ 17,413,693.09  

 
1,886,705.51  

        

 
3. รายการกระทบยอดเงินสดจา่ยปันผล   

  
  เงินปันผลจา่ยในระหวา่งปี (31,284,000.00)  (147,000,000.00) 

 
  เงินปันผลค้างจา่ยเพิHมขึ Nน (ลดลง) 1,490.96                                  -       

 
  เงินสดจา่ยปันผล (31,282,509.04)  (147,000,000.00) 
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บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

วันทีE 31 ธันวาคม 2564 

 

1. ข้อมลูทั,วไป 

1.1  ภมูิลําเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท 

   บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลประเภทบริษัทจํากดักบักระทรวงพาณิชย์เมื,อวนัที,  20 กนัยายน 2550 

และตามมติที,ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั Sงที, 1/2563 เมื,อวนัที, 30 พฤษภาคม 2563 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิ

การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั บริษัทได้จดทะเบียนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดักบักระทรวง

พาณิชย์แล้ว เมื,อวนัที, 1 มิถนุายน 2563 

 บริษัทมีที,อยูต่ามที,ได้จดทะเบียนไว้ดงันี S 

  สํานกังานใหญ่ตั Sงอยู่ที,เลขที, 68/2-5 หมู่ที, 5 ตําบลบางสมคัร อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130

  สาขาตั Sงอยูที่,เลขที, 89 หมูที่, 12 ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1.2 ลกัษณะการดําเนินงานและกิจกรรมหลกั 

 บริษัทประกอบธรุกิจหลกัเกี,ยวกบัการผลติและจําหนา่ยฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

 1.3  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ครอบครัวทอย ซึ,งถือหุ้นสามญัของบริษัทเป็นจํานวนร้อยละ 45.46 ของจํานวน

หุ้นสามญัทั Sงหมดของบริษัท 

 

2. หลกัเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

 งบการเงินนี Sจดัทําขึ Sนตามมาตรฐานการบญัชีที,กฎหมายกําหนดตามพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยได้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทําขึ Sนตามแบบกําหนด

รายการย่อที,ต้องมีในงบการเงินสําหรับบริษัทมหาชนจํากัด ที,กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินนี Sได้จดัทําขึ Sนโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดมิเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื,นในนโยบายการบญัชี 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที,บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักลา่ว 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่,เริ,มมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 

ในระหว่างปี บริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจํานวนหลายฉบบั ที,มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที,มีรอบระยะเวลาบญัชีที,เริ,มในหรือ

หลงัวนัที, 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ Sน

เพื,อให้มีเนื Sอหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายให้

ชดัเจนขึ Sนเกี,ยวกบัวิธีปฏิบตัทิางการบญัชีและการให้แนวปฏิบตัทิางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน 
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  การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตันีิ Sไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่

งบการเงินในปีปัจจบุนั 

 

2.3    มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่,จะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั และได้ลง

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแล้ว ซึ,งจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที,มีรอบระยะเวลาบญัชีที,เริ,มในหรือ

หลงัวนัที, 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ Sนเพื,อให้มีเนื Sอหา

เทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี,ยวกบั

วิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบตัิหรือ

ข้อยกเว้นชั,วคราวกบัผู้ใช้มาตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินแล้วเชื,อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี Sจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัตอ่งบการเงินในปีที,เริ,มนํามาตรฐานดงักลา่วมาถือปฏิบตั ิ

 

3.  นโยบายการบญัชีที,สาํคญั  

 3.1  การรับรู้รายได้และคา่ใช้จา่ย 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื,อได้โอนอํานาจควบคมุในสินค้าให้แก่ลกูค้าแล้ว กลา่วคือ เมื,อมีการสง่

มอบสนิค้า รายได้จากการขายแสดงตามมลูคา่ที,ได้รับหรือคาดวา่จะได้รับสําหรับสนิค้าที,ได้สง่มอบหลงัจากหกั

ประมาณการสนิค้ารับคืนและสว่นลด โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ,ม 

ดอกเบี Sยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนที,แท้จริง 

รายได้อื,นและคา่ใช้จา่ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

 

 3.2 เครื,องมือทางการเงิน 

การจดัประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสนิทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษัทจดัประเภทสนิทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัที,รับรู้รายการเริ,มแรก เป็นสนิทรัพย์ทางการเงินที,วดัมลูคา่

ด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย สนิทรัพย์ทางการเงินที,วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื,น และ

สินทรัพย์ทางการเงินที,วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของ

กิจการในการจดัการสินทรัพย์ทางการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

นั Sน  

ตราสารทนุสามารถจําแนกและไมส่ามารถเปลี,ยนแปลงได้ตามประเภทของการวดัมลูคา่ได้สองประเภท 

ได้แก่ การวดัมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรหรือขาดทนุ หรือการวดัมลูคา่ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื,น ซึ,งไม่

สามารถจดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทนุในภายหลงั  

การรับรู้รายการเมื,อเริ,มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินที,ไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทนุด้วยมลูคา่ยตุิธรรม บวกหรือหกัด้วยต้นทนุการทํารายการซึ,งเกี,ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาหรือการออก

สินทรัพย์ทางการเงินนั Sน ต้นทนุการทํารายการของสินทรัพย์ทางการเงินที,วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยธิุธรรมผา่นกําไร

หรือขาดทนุนั Sนรับรู้เป็นคา่ใช้จา่ยในกําไรหรือขาดทนุ 

การวดัมลูคา่ในภายหลงัของตราสารหนี Sทําได้ 3 วธีิโดยขึ Sนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหนี Sนั Sน 
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- สนิทรัพย์ทางการเงินที,วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย เมื,อถือครองสนิทรัพย์ทางการเงินนั Sนเพื,อรับ

กระแสเงินสดตามสญัญา และเงื,อนไขตามสญัญาของสินทรัพย์ทางการเงินที,ก่อให้เกิดกระแสเงินสด

ซึ,งเป็นการรับชําระเพียงเงินต้นและดอกเบี Sยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที,ระบุไว้เท่านั Sน 

สินทรัพย์ทางการเงินดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี Sยที,แท้จริงและต้องมีการประเมินการ

ด้อยค่า กําไรหรือขาดทนุที,เกิดขึ Sนจากการตดัรายการ การเปลี,ยนแปลงหรือการด้อยค่าดงักล่าวจะ

รับรู้ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

- สินทรัพย์ทางการเงินที,วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,น เมื,อถือครอง

สินทรัพย์ทางการเงิน เพื,อรับกระแสเงินสดตามสญัญาและเพื,อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื,อนไข

ตามสญัญาของสินทรัพย์ทางการเงินที,ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ,งเป็นการรับชําระเพียงเงินต้นและ

ดอกเบี Sยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัที,ระบไุว้เท่านั Sน การเปลี,ยนแปลงของมลูค่าของสินทรัพย์

ทางการเงินรับรู้ผ่านกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื,น ยกเว้น รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ รายได้ดอกเบี Sย 

และกําไรขาดทนุจากอตัราแลกเปลี,ยนที,เกี,ยวข้องจะรับรู้เป็นกําไรหรือขาดทนุ เมื,อมีการตดัรายการ

สินทรัพย์ทางการเงิน กําไรหรือขาดทนุสะสมที,เคยรับรู้รายการในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื,นจะต้องจดั

ประเภทรายการใหม่เข้ากําไรหรือขาดทนุ สินทรัพย์ทางการเงินดงักล่าวต้องคํานวณโดยใช้วิธีอตัรา

ดอกเบี Sยที,แท้จริงเชน่เดียวกบั สนิทรัพย์ทางการเงินที,วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหนา่ย 

- สินทรัพย์ทางการเงินที,วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน เมื,อสินทรัพย์

ทางการเงินนั Sนไมเ่ข้าเงื,อนไขการวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจําหนา่ยหรือวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่

ยตุิธรรมผา่นกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื,น และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมลูคา่ยตุิธรรม โดยรับรู้

การเปลี,ยนแปลงสทุธิของมลูคา่ยตุธิรรมในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ  

 

การวดัมลูคา่ในภายหลงัของตราสารทนุต้องแสดงตราสารทนุโดยใช้มลูคา่ยตุิธรรม และบนัทกึกําไรหรือ

ขาดทนุจากการเปลี,ยนแปลงของมลูค่ายตุิธรรมเข้ากําไรหรือขาดทนุ หรือกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื,น ขึ Sนอยู่กบั

การจดัประเภทรายการของตราสารทนุนั Sน 

 

การจดัประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี )สนิทางการเงนิ 

บริษัทรับรู้รายการเมื,อเริ,มแรกของหนี Sสินทางการเงินด้วยมลูค่ายตุิธรรม หกัต้นทนุการทํารายการ และ

จดัประเภทหนี Sสินทางการเงินเป็นหนี Sสินทางการเงินที,วดัมลูค่าในภายหลงัด้วยราคาทนุตดัจําหน่าย โดยใช้

วิธีดอกเบี Sยที,แท้จริง ในการคํานวณมลูค่าราคาทนุตดัจําหน่ายคํานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทนุที,ถือเป็นสว่น

หนึ,งของอตัราดอกเบี Sยที,แท้จริงนั Sนด้วย ทั Sงนี S ค่าตดัจําหน่ายตามวิธีดอกเบี Sยที,แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ,งของ

ต้นทนุทางการเงินในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

 

ตราสารอนุพนัธ์ 

ตราสารอนพุนัธ์รับรู้ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม และวดัมลูคา่ยตุิธรรมทกุวนัสิ Sนรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไร

หรือขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมใหม่จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุทนัที ยกเว้นตราสารอนพุนัธ์นั Sนมีไว้เพื,อ

ปอ้งกนัความเสี,ยง 
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การตดัรายการของเครืEองมือทางการเงนิ 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชี เมื,อสิทธิที,จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั Sน

ได้สิ Sนสดุลง หรือได้มีการโอนสิทธิที,จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั Sน รวมถึงได้มีการโอนความเสี,ยงและ

ผลตอบแทนเกือบทั Sงหมดของสินทรัพย์นั Sน หรือมีการโอนการควบคมุในสินทรัพย์นั Sน แม้วา่จะไม่มีการโอนหรือ

ไมไ่ด้คงไว้ซึ,งความเสี,ยงและผลตอบแทนเกือบทั Sงหมดของสนิทรัพย์นั Sน   

หนี Sสนิทางการเงินจะถกูตดัรายการออกจากบญัชีก็ตอ่เมื,อได้มีการปฏิบตัติามภาระผกูพนัของหนี Sสนินั Sน

แล้ว มีการยกเลิกภาระผกูพนันั Sน หรือมีการสิ Sนสดุลงของภาระผกูพนันั Sน ในกรณีที,มีการเปลี,ยนหนี Sสินทางการ

เงินที,มีอยู่ให้เป็นหนี Sสินใหม่จากผู้ ให้กู้ รายเดียวกันซึ,งมีข้อกําหนดที,แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ข้อกําหนดของหนี Sสินที,มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนี Sสินเดิมและรับรู้หนี Sสินใหม่ 

โดยรับรู้ผลแตกตา่งของมลูคา่ตามบญัชีดงักลา่วในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

 

การด้อยค่าของสนิทรัพย์ทางการเงนิ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที,คาดว่าจะเกิดขึ Sนสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินที,วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดั

จําหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี Sที,วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื,น และสนิทรัพย์ที,เกิดจากภาระผกูพนัวงเงินสนิเชื,อและสญัญาคํ Sาประกนัทางการเงิน ประเมินโดยไม่

จําเป็นต้องรอให้เกิดเหตกุารณ์ด้านเครดิตเกิดขึ Sนก่อน บริษัทใช้วิธีทั,วไป (General approach) ในการพิจารณา

ค่าเผื,อผลขาดทนุจากการด้อยค่า สําหรับลกูหนี Sการค้า บริษัทใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ใน

การคํานวณคา่เผื,อผลขาดทนุด้านเครดิตที,คาดวา่จะเกิดขึ Sน บริษัทรับรู้คา่เผื,อผลขาดทนุด้านเครดิตที,คาดวา่จะ

เกิดขึ Sนตลอดอายขุองลกูหนี Sการค้า โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมลูการคาดการณ์ไป

ในอนาคตเกี,ยวกบัลกูหนี Sการค้าและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 

 

การหกักลบของเครืEองมือทางการเงนิ 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี Sสินทางการเงินจะนํามาหกักลบกัน และแสดงด้วยยอดสทุธิในงบแสดง

ฐานะการเงิน ก็ต่อเมื,อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจํานวนเงินที,รับรู้ และ

กิจการมีความตั Sงใจที,จะชําระด้วยยอดสทุธิ หรือตั Sงใจที,จะรับสนิทรัพย์และชําระหนี Sสนิพร้อมกนั 

 

 3.3 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบนัการเงิน    และเงิน

ลงทนุระยะสั Sนที,มีสภาพคล่องสงู ซึ,งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน      นบัจากวนัที,ได้มา

และไมมี่ข้อจํากดัในการเบกิใช้ 

 

 3.4 ลกูหนี Sการค้าและลกูหนี Sหมนุเวียนอื,น  

ลกูหนี Sการค้ารับรู้เมื,อเริ,มแรกด้วยจํานวนเงินของสิ,งตอบแทนที,ปราศจากเงื,อนไขในการได้รับชําระ ใน

กรณีที,มีสว่นประกอบด้านการจดัหาเงินที,มีนยัสาํคญัจะรับรู้ด้วยมลูคา่ปัจจบุนัของสิ,งตอบแทน 
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ลกูหนี Sการค้าแสดงมลูค่าตามจํานวนมลูค่าสทุธิที,จะได้รับ บริษัทบนัทึกค่าเผื,อผลขาดทนุด้านเครดิตที,

คาดวา่จะเกิดขึ Sน โดยใช้วิธีการอยา่งงา่ย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที, 

9 ในการวดัมลูคา่ผลขาดทนุด้านเครดิตที,คาดวา่จะเกิดขึ Sน ซึ,งกําหนดให้พิจารณาผลขาดทนุที,คาดวา่จะเกิดขึ Sน

ตลอดอายหุนี Sและรับรู้ผลขาดทนุตั Sงแต่การรับรู้รายการลกูหนี Sการค้า ในการพิจารณาผลขาดทนุด้านเครดิตที,

คาดว่าจะเกิดขึ Sน ลกูหนี Sการค้าจะถกูจดักลุม่ตามวนัที,ครบกําหนดชําระ อตัราความเสียหายที,คาดว่าจะเกิดขึ Sน

จะขึ Sนอยู่กบัประวตัิการชําระเงินและข้อมลูผลขาดทนุด้านเครดิตในอดีตซึ,งมีการปรับเพื,อสะท้อนข้อมลูปัจจบุนั

และการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี,ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที,มีผลต่อความสามารถของลกูค้าในการชําระหนี S 

บริษัทได้ระบผุลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการว่างงาน และดชันีราคาผู้บริโภค (Consumer Price 

Index) ของประเทศที,ขายสินค้าและบริการให้เป็นปัจจยัที,เกี,ยวข้องมากที,สดุ และปรับอตัราการสญูเสียในอดีต

ตามการเปลี,ยนแปลงที,คาดการณ์ไว้ในปัจจัยเหล่านี S ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรือขาดทุน

ภายใต้คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 

 

 3.5 สนิค้าคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิที,จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ,ากว่า ราคาทนุของสินค้า

คํานวณโดยใช้วิธีถวัเฉลี,ยถ่วงนํ Sาหนกั 

 ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั Sงหมดในการซื Sอ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื,นๆ ที,

เกิดขึ Sนเพื,อให้สินค้าคงเหลือนั Sนอยู่ในสถานที,และอยู่ในสภาพที,เป็นอยู่ในปัจจบุนั ต้นทนุแปลงสภาพดงักล่าว

รวมการปันสว่นของคา่ใช้จา่ยการผลติคงที,อยา่งเหมาะสมโดยคํานงึถงึระดบักําลงัการผลติตามปกต ิ 

 ต้นทนุในการซื Sอ ประกอบด้วย ราคาซื Sอและค่าใช้จ่ายที,เกี,ยวข้องกบัการซื Sอสินค้านั Sน เช่น อากรขาเข้า 

ค่าขนส่ง และต้นทนุอื,นๆซึ,งเกี,ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาซึ,งสินค้า และหกัด้วยส่วนลดการค้าและเงินที,ได้รับ

คืนจากการซื Sอสนิค้า 

มลูค่าสทุธิที,จะได้รับเป็นการประมาณราคาที,คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หกัด้วยประมาณการ

ต้นทนุในการผลติสนิค้าให้เสร็จและต้นทนุที,จําเป็นต้องจา่ยไปเพื,อให้ขายสนิค้าได้  

 

3.6 ที,ดนิ อาคารและอปุกรณ์และคา่เสื,อมราคา 

  ที,ดนิแสดงในราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงในราคาทนุหกัคา่เสื,อมราคาสะสมและคา่เผื,อด้อยคา่ 

(ถ้ามี)  

   ราคาทุนรับรู้เมื,อเริ,มแรกที,ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื,นๆ ที,เกี,ยวกับการจัดหาสินทรัพย์

เพื,อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที,จะใช้ได้ตามวตัถุประสงค์รวมทั Sงต้นทุนในการรื Sอถอน ขนย้าย และการ

บรูณะสถานที,ตั Sงของสนิทรัพย์ซึ,งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถ้ามี) 

 บริษัทจะบนัทึกค่าเผื,อการด้อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชี Sว่ามลูค่าที,คาดว่าจะได้รับคืนอาจตํ,ากว่า

มลูคา่สทุธิตามบญัชี 

 รายจ่ายเกี,ยวกบัการต่อเติม การต่ออาย ุหรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ Sนในภายหลงั จะถกูบนัทกึเพิ,ม

ในบญัชีของสินทรัพย์ที,เกี,ยวข้อง หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
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เพิ,มเตมิในอนาคตเกินกวา่ที,ได้เคยประเมินได้จากสนิทรัพย์นั Sน สว่นคา่ซอ่มแซมและคา่บํารุงรักษาอื,นในภายหลงั

และจะบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในรอบระยะเวลาบญัชีที,เกิดขึ Sน 

 ค่าเสื,อมราคาคํานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี S 

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 10 ปี 

เครื,องจกัร 5 - 10 ปี 

เครื,องมือและอปุกรณ์ 3 - 10 ปี 

เครื,องใช้สาํนกังาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

เครื,องตกแตง่สาํนกังาน 5 ปี 

 

บริษัทมีการทบทวนมลูคา่คงเหลอืและอายกุารให้ประโยชน์ทกุปี 

  บริษัทคิดค่าเสื,อมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื,อ

สว่นประกอบแตล่ะสว่นนั Sนมีต้นทนุที,มีนยัสาํคญัเมื,อเทียบกบัต้นทนุทั Sงหมดของสนิทรัพย์นั Sน 

 คา่เสื,อมราคารวมอยูใ่นการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมี่การคดิคา่เสื,อมราคาสาํหรับที,ดนิ สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและอปุกรณ์ระหวา่งตดิตั Sง 

  บริษัทตดัรายการที,ดิน อาคารและอปุกรณ์ ออกจากบญัชีเมื,อจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือ

ขาดทนุจากการจําหนา่ยหรือตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ จะรับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 3.7 ต้นทนุการกู้ ยืม 

 ต้นทนุการกู้ ยืมของเงินกู้ ที,ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที,ต้องใช้ระยะเวลานานในการทําให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถกูนําไปรวมเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์จนกวา่สนิทรัพย์นั Sนจะอยูใ่นสภาพพร้อมที,

จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ ยืมอื,นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที, เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ ยืม 

ประกอบด้วย ดอกเบี Sยและต้นทนุอื,นที,เกิดขึ Sนจากการกู้ ยืมนั Sน 

 

3.8 สญัญาเชา่ 

  ณ วนัเริ,มต้นสญัญา บริษัทจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ 

โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วยสญัญาเช่า ถ้าสญัญานั Sนเป็นการให้สิทธิในการควบคมุการใช้

สนิทรัพย์ที,ระบไุด้สาํหรับชว่งเวลาหนึ,งเพื,อการแลกเปลี,ยนกบัสิ,งตอบแทน 

   บริษัทประเมินอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาที,บอกเลิกไม่ได้ที,ระบใุนสญัญาเช่าหรือตามระยะเวลาที,

เหลืออยู่ของสญัญาเช่าที,มีผลอยู่ ณ วนัที,นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั Sงแรก (ณ วนัที, 1 

มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตสุมผลที,จะใช้สิทธิเลือกนั Sนและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า หากมีความแน่นอน

อย่างสมเหตสุมผลที,จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั Sน ทั Sงนี Sพิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี,ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/

หรือ การเปลี,ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ ที,เกี,ยวข้องกบัการตอ่อายขุองสญัญาเชา่ดงักลา่ว เป็นต้น 
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 สนิทรัพย์สทิธิการใช้ - ผู้เช่า 

  สนิทรัพย์สทิธิการใช้รับรู้ ณ วนัที,สญัญาเชา่เริ,มมีผล โดยแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหลงัหกัคา่เสื,อมราคา

สะสมและคา่เผื,อการด้อยคา่ (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวดัมลูคา่ของหนี Sสินตามสญัญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคา

ทุนดังกล่าวประกอบด้วย จํานวนเงินของหนี Sสินตามสญัญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ,มแรก ต้นทุนทางตรงที,

เกิดขึ Sน และการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าใด ๆ ที,จ่ายชําระ ณ วนัที,สญัญาเช่าเริ,มมีผลหรือก่อนวนัที,สญัญาเริ,ม

มีผลหกัสิ,งจงูใจตามสญัญาเชา่ที,ได้รับ 

  ราคาทนุของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทนุที,จะเกิดขึ Sนสําหรับผู้ เช่าในการรื Sอและขน

ย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที,ตั Sงของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพ

ตามที,กําหนดไว้ในข้อตกลงและเงื,อนไขของสญัญาเชา่ 

   ค่าเสื,อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คํานวณจากราคาทนุของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายขุอง

สญัญาเชา่ หรืออายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสนิทรัพย์สทิธิการใช้แตล่ะประเภท 

  

 หนี )สนิตามสัญญาเช่า 

  หนี Sสินตามสญัญาเช่าแสดงมลูค่าตามมลูค่าปัจจุบนัของการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าที,ยงัไม่ได้จ่าย

ชําระ ณ วันที,สัญญาเช่าเริ,มมีผล การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชําระคงที, 

(รวมถงึการจ่ายชําระคงที,โดยเนื Sอหา) หกัลกูหนี Sสิ,งจงูใจตามสญัญาเช่า (ถ้ามี) และจํานวนเงินที,คาดวา่ผู้ เช่าจะ

จ่ายชําระภายใต้การรับประกนัมลูค่าคงเหลือ นอกจากนี S การจ่ายชําระตามสญัญาเช่ายงัรวมถึงราคาใช้สิทธิ

ของสิทธิการเลือกซื Sอ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที,บริษัทจะใช้สิทธิเลือกนั Sน และการจ่ายชําระ

คา่ปรับเพื,อการยกเลกิสญัญาเช่า หากข้อกําหนดสญัญาเช่าแสดงให้เห็นวา่บริษัทจะใช้สทิธิเลือกในการยกเลกิ

สญัญาเชา่ 

  บริษัทคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัของการจา่ยชําระตามสญัญาเชา่โดยใช้อตัราดอกเบี Sยการกู้ ยืมสว่นเพิ,ม ณ 

วันที,สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี Sยตามนัยของหนี Sสินสัญญาเช่านั Sนไม่สามารถกําหนดได้ ทั Sงนี Sอัตรา

ดอกเบี Sยการกู้ ยืมส่วนเพิ,มอ้างอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี,ยงที,เหมาะสม

ตามระยะเวลาของสญัญาเช่านั Sน หลงัจากวนัที,สญัญาเช่าเริ,มมีผลบริษัทจะวดัมลูค่าของหนี Sสินตามสญัญาเช่า

เพิ,มขึ Sนเพื,อสะท้อนดอกเบี Sยจากหนี Sสินตามสญัญาเช่า และลดลงเพื,อสะท้อนการจ่ายชําระตามสญัญาเช่าที,

จ่ายชําระแล้ว นอกจากนี S บริษัทจะวดัมลูค่าหนี Sสินตามสญัญาเช่าใหม่ เมื,อมีการเปลี,ยนแปลงอายสุญัญาเช่า 

จํานวนเงินที,ต้องจา่ยชําระ หรือการประเมินสทิธิการเลอืกในการซื Sอสนิทรัพย์อ้างอิง 

 

สัญญาเช่าระยะสั )นและสัญญาเช่าซึEงสนิทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํEา 

 บริษัทเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสําหรับสญัญาเช่าระยะสั Sน (สญัญาเช่าที,มีอายสุญัญาเช่า 

12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที,สญัญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื Sอ) และสญัญาเช่าซึ,งสินทรัพย์

อ้างอิงมีมูลค่าตํ,า จํานวนเงินที,จ่ายชําระตามสญัญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือ

ขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเชา่ 
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3.9 สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนที,บริษัทซื Sอมาและมีอายุการใช้งานจํากัดแสดงตามราคาทุนหักค่า   ตดั

จําหนา่ยสะสมและคา่เผื,อการด้อยคา่ (ถ้ามี)  

  รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื,อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 

โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที,สามารถระบไุด้ที,เกี,ยวข้องนั Sน ค่าใช้จ่ายอื,น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ที,

เกิดขึ Sนภายในรับรู้ในกําไรหรือขาดทนุเมื,อเกิดขึ Sน 

  คา่ตดัจําหนา่ยคํานวณจากราคาทนุหกัมลูคา่คงเหลือของสนิทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที,คาด

วา่จะได้รับประโยชน์โดยประมาณของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี S 

คา่ลขิสทิธิÖซอฟต์แวร์ 10 ปี 

   บริษัทมีการทบทวนมลูคา่คงเหลอืและอายกุารให้ประโยชน์ทกุปี 

 

3.10 แมพ่ิมพ์รอตดัจําหนา่ย 

   แมพ่ิมพ์รอตดัจําหน่ายแสดงตามราคาทนุหกัคา่ตดัจําหน่ายสะสมและคา่เผื,อการด้อยคา่ (ถ้ามี)  คา่ตดั

จําหนา่ยคํานวณโดยวิธีผลผลติ 

 

 3.11 การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ที,ไมใ่ชส่นิทรัพย์ทางการเงิน 

  ณ วนัที,ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินวา่มีข้อบง่ชี Sของสินทรัพย์วา่มีการด้อยคา่หรือไม่ หาก

สินทรัพย์นั Sนมีข้อบ่งชี Sของการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมลูค่าที,คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมลูค่า

ตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ามลูคา่ที,คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์

ในกําไรหรือขาดทนุ เว้นแตเ่มื,อมีการกลบัรายการการประเมินมลูคา่ของสนิทรัพย์เพิ,มของสนิทรัพย์ชิ Sนเดียวกนั

ที,เคยรับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นและมีการด้อยคา่ในเวลาตอ่มา ในกรณีนี Sจะรับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลบัรายการเมื,อมูลค่าที,คาดว่าจะได้รับคืนเพิ,มขึ Sนใน

ภายหลงัและจะกลบัรายการได้ไม่เกินกว่ามลูค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื,อมราคาสะสมหรือค่าตดัจําหน่าย 

มลูค่าที,จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์หกั

ต้นทนุในการขาย  

 

 3.12 ผลประโยชน์พนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสั )น 

บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุสํารองเลี Sยงชีพเป็น

คา่ใช้จา่ยเมื,อเกิดรายการ 

 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงนิ) 

บริษัทและพนกังานได้ร่วมกันจดัตั Sงกองทุนสํารองเลี Sยงชีพ ซึ,งประกอบด้วยเงินที,พนกังานจ่ายสะสม

และเงินที,บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทนุสํารองเลี Sยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ

บริษัท เงินที,บริษัทจา่ยสมทบกองทนุสาํรองเลี Sยงชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในปีที,เกิดรายการ 

 

 



 
 
 
 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 
 
 

184 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

บริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยที,ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื,อออกจากงานตามข้อบังคับของบริษัท 

กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื,นๆ ซึ,งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดงักลา่วเป็นโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษัทคํานวณหนี Sสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที,ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชี,ยวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผกูพนั

ดังกล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ,งหลกัการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที,หลากหลาย 

รวมถึงข้อสมมติเกี,ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ Sนเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี,ยนแปลงในจํานวน

พนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟอ้ 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and 

losses) จะรับรู้ทนัทีในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื,น โดยถือเป็นสว่นหนึ,งของกําไรสะสม 

 

 3.13 ประมาณการหนี Sสนิ 

การประมาณการหนี Sสินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื,อบริษัทมีภาระหนี Sสินเกิดขึ Sนตาม

กฎหมายหรือภาระผูกพันซึ,งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถกูจา่ยไปเพื,อชําระภาระหนี Sสนิดงักลา่ว โดยจํานวนภาระหนี Sสนิดงักลา่วสามารถ

ประมาณจํานวนเงินได้อยา่งน่าเชื,อถือถ้าผลกระทบดงักลา่วเป็นนยัสําคญั ประมาณการกระแสเงินสดที,จะจา่ย

ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคํานวณภาษีเงินได้ เพื,อให้

สะท้อนมลูคา่ที,อาจประเมินได้ในตลาดปัจจบุนัซึ,งแปรไปตามเวลาและความเสี,ยงที,มีตอ่หนี Sสนิ  

 

 3.14 การแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ  

รายการที,เป็นเงินตราตา่งประเทศได้บนัทกึไว้เป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลี,ยน ณ วนัที,เกิดรายการ 

สินทรัพย์และหนี Sสินที,เป็นเงินตราต่างประเทศที,มียอดคงเหลือ ณ วนัที,ในงบแสดงฐานะการเงินได้บนัทึกไว้

เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี,ยน ณ วนัที,ในงบแสดงฐานะการเงิน กําไรหรือขาดทนุจากการแปลงค่าได้

บนัทกึเป็นรายได้หรือคา่ใช้จา่ยในงวดปัจจบุนั 

 

3.15 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  

 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบนั 

 บริษัทบนัทกึภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจํานวนที,จะต้องจ่าย คํานวณตามหลกัเกณฑ์แหง่ประมวลรัษฎากร

ในอตัราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกําไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ หลงัจากปรับปรุงบวกกลบัด้วยคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ซึ,ง

ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหกัออกด้วยรายการที,ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ใน

การคํานวณภาษี 
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ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 

สนิทรัพย์และหนี Sสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะคํานวณขึ Sนจากผลแตกตา่งชั,วคราวระหวา่งมลูคา่ตาม

บัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี Sสินนั Sน ณ วันสิ Sนรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี,ยนแปลงของ

สินทรัพย์และหนี Sสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกําไรขาดทนุ เว้นแตใ่นสว่นที,เกี,ยวกบัรายการที,รับรู้โดยตรงในสว่นของ

ผู้ ถือหุ้นหรือกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื,น 

ผลแตกตา่งชั,วคราวที,ใช้หกัภาษีจะถกูรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเมื,อมีความเป็นไปได้

คอ่นข้างแน่นอนวา่บริษัทจะมีกําไรทางภาษีจากการดําเนินงานในอนาคตเพียงพอที,จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั,วคราวที,ต้องเสียภาษีทกุรายการจะถกูรับรู้เป็นหนี Sสินภาษี

เงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถกูรับรู้เมื,อเกิดจากผลแตกต่างชั,วคราวต่อไปนี S การรับรู้

คา่ความนิยมในครั Sงแรก การรับรู้สนิทรัพย์หรือหนี Sสนิในครั Sงแรกซึ,งเป็นรายการที,ไมใ่ชก่ารรวมธรุกิจและรายการ

นั Sนไมมี่ผลกระทบตอ่กําไรขาดทนุทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกตา่งที,เกี,ยวข้องกบัเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

และกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้วา่จะไมมี่การกลบัรายการในอนาคตอนัใกล้ 

สินทรัพย์และหนี Sสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีถกูวดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษีเงินได้สําหรับงวดที,บริษัท

คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือจะจ่ายชําระหนี Sสินภาษีเงินได้ โดยใช้

อตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที,มีผลบงัคบัใช้อยู่หรือที,คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายใน

สิ Sนรอบระยะเวลาที,รายงาน  

ณ วนัสิ Sนรอบระยะเวลารายงาน มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน

และปรับลดมลูค่า เมื,อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนํา

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทั Sงหมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ได้ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี Sสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเมื,อ

กิจการมีสทิธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี Sประเมินโดยหนว่ยงานจดัเก็บภาษีหนว่ยงานเดียวกนั 

 

 3.16 กําไรตอ่หุ้น 

  กําไรตอ่หุ้นขั Sนพื Sนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ด้วยจํานวนหุ้น

สามญัถวัเฉลี,ยถ่วงนํ Sาหนกัที,ออกจําหนา่ยระหวา่งปี 

 

 3.17 บคุคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที,มีอํานาจควบคมุบริษัท ถูกควบคมุโดย

บริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัท รวมถึงบริษัทที,ทําหน้าที,

ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที,เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากนี Sบคุคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกนัยงั

หมายรวมถงึบริษัทร่วมและบคุคลซึ,งถือหุ้นที,มีสทิธิออกเสียงไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอยา่งเป็น

สาระสําคญักบับริษัท ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษัทตลอดทั Sงสมาชิกในครอบครัวที,ใกล้ชิด

กบับคุคลดงักลา่ว และกิจการที,เกี,ยวข้องกบับคุคลเหลา่นั Sน 
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  ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกนักบับริษัทแต่ละรายการบริษัท

คํานงึถงึเนื Sอหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

 3.18 สญัญาอนพุนัธ์และกิจกรรมปอ้งกนัความเสี,ยง  

บริษัทรับรู้รายการสญัญาอนพุนัธ์เมื,อเริ,มแรกด้วยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที,เข้าทําสญัญาและวดัมลูค่า

ต่อมาในภายหลงัด้วยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัสิ Sนรอบระยะเวลารายงาน การบญัชีสําหรับการเปลี,ยนแปลงของ

มลูค่ายุติธรรมในภายหลงัขึ Sนอยู่กับว่าบริษัทได้กําหนดให้สญัญาอนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นเครื,องมือที,ใช้ป้องกัน

ความเสี,ยงหรือไม่ รวมทั Sง ลกัษณะของรายการที,มีการปอ้งกนัความเสี,ยง บริษัทกําหนดให้สญัญาอนพุนัธ์สว่น

หนึ,งเป็นเครื,องมือที,ใช้ปอ้งกนัความเสี,ยง ดงัตอ่ไปนี S 

• การปอ้งกนัความเสี,ยงในมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ทรัพย์หรือหนี Sสินที,รับรู้รายการแล้ว หรือสญัญา

ผกูมดัที,ยงัไมไ่ด้รับรู้รายการ (การปอ้งกนัความเสี,ยงในมลูคา่ยตุธิรรม) หรือ 

• การปอ้งกนัความเสี,ยงสว่นที,เกี,ยวข้องกบักระแสเงินสดของรายการสนิทรัพย์หรือหนี Sสนิที,รับรู้รายการ

แล้ว หรือรายการที,คาดการณ์ที,มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนใ่นระดบัสงูมาก (การปอ้งกนัความเสี,ยง

ในกระแสเงินสด) 

 การจดัประเภทสญัญาอนพุนัธ์ที,ไมไ่ด้ปฏิบตัติามการบญัชีปอ้งกนัความเสี,ยงเป็นสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน

หรือหนี Sสนิไมห่มนุเวียนเมื,อระยะเวลาจนถงึวนัครบกําหนดของรายการที,มีการปอ้งกนัความเสี,ยงมีจํานวน

มากกวา่ 12 เดือน และจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์หมนุเวียนหรือหนี Sสนิหมนุเวียนเมื,อระยะเวลาจนถงึวนัครบ

กําหนดของรายการที,มีการปอ้งกนัความเสี,ยงมีจํานวนไมเ่กิน 12 เดือน 

ตราสารอนพุนัธ์บางตวัไมมี่คณุสมบตัใินการปอ้งกนัความเสี,ยง การเปลี,ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของ

ตราสารอนพุนัธ์ทางการเงินที,ไมเ่ข้าเงื,อนไขการบญัชีปอ้งกนัความเสี,ยงรับรู้ทนัทีในกําไรหรือขาดทนุและรวมอยู่

ในกําไร (ขาดทนุ) อื,น 

 

3.19  การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

 บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนี Sสินซึ,งมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที,เกี,ยวข้องกําหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม ยกเว้นในกรณีที,ไม่มีตลาดที,มีสภาพคลอ่ง 

หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื Sอขายในตลาดที,มีสภาพคลอ่งได้ บริษัทจะใช้วิธีราคาทนุหรือวิธีรายได้ในการ

วดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนี Sสินดงักลา่วแทน 

   ลาํดบัชั Sนของมลูคา่ยตุธิรรม 

  ระดบัที, 1 ใช้ข้อมลูราคาเสนอซื Sอขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที,มีสภาพคลอ่งสําหรับสินทรัพย์หรือ

หนี Sสินอย่างเดียวกนั 

  ระดบัที, 2 ใช้ข้อมลูอื,นนอกเหนือจากราคาเสนอซื Sอขายซึ,งรวมอยู่ในระดบั 1 ที,สามารถสงัเกตได้

โดยตรง (ได้แก่ ข้อมลูราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมลูที,คํานวณมาจากราคา

ตลาด) สาํหรับสินทรัพย์นั Sนหรือหนี Sสินนั Sน  

  ระดบัที, 3 ใช้ข้อมลูที,ไม่สามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเกี,ยวกบักระแสเงินในอนาคตที,กิจการประมาณ

ขึ Sน  
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ทกุวนัสิ Sนรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหวา่งลําดบัชั Sนของ

มลูค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนี Sสินที,ถืออยู่ ณ วนัสิ Sนรอบระยะเวลารายงานที,มีการวดัมลูค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึ Sนประจํา 

 

4. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบญัชีที,สาํคญั 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื,องที,มีความไมแ่น่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนี Sสง่ผลกระทบตอ่จํานวน

เงินที,แสดงในงบการเงินและต่อข้อมลูที,แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที,เกิดขึ Sนจริงอาจแตกต่างไปจาก

จํานวนที,ประมาณการไว้ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการที,สาํคญัมีดงันี S 

 

ค่าเผืEอผลขาดทนุด้านเครดติทีEคาดว่าจะเกดิขึ )นของลูกหนี ) 

ในการประมาณการค่าเผื,อผลขาดทนุด้านเครดิตที,คาดว่าจะเกิดขึ Sนของลกูหนี S ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที,คาดว่าจะเกิดขึ Sน โดยคํานึงถึงประวตัิการชําระเงินและข้อมลูผลขาดทุนด้าน

เครดิตในอดีตซึ,งมีการปรับสะท้อนข้อมลูปัจจบุนั และการคาดการณ์ลว่งหน้าเกี,ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคที,มี

ผลต่อความสามารถในการชําระหนี S ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  อตัราการว่างงาน และดชันีราคา

ผู้บริโภค (Consumer Price Index)  

 

ค่าเผืEอการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลือ  

ในการประมาณค่าเผื,อการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทนุที,คาดว่าจะเกิดขึ Sนจากสินค้าคงเหลือนั Sน โดยค่าเผื,อการลดลงของมลูค่าสทุธิที,จะได้รับพิจารณาจากราคาที,

คาดวา่จะขายได้ตามปกตขิองธรุกิจหกัด้วยคา่ใช้จา่ยในการขายสนิค้า  

 

ค่าเผืEอการด้อยค่าของสนิทรัพย์ 

บริษัทจะบนัทึกค่าเผื,อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื,อมูลค่าที,คาดว่าจะได้รับคืนตํ,ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์นั Sนหรือเมื,อมีข้อบ่งชี Sของการด้อยค่า การที,จะสรุปว่ามลูค่าคาดว่าจะได้รับคืนตํ,ากว่ามลูค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์หรือไม่นั Sนจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหารเกี,ยวกบัการใช้ข้อสมมติฐานที,สําคญัในการประมาณมลู

คา่ที,คาดวา่จะได้รับคืน 

 

ทีEดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสืEอมราคา 

ในการคํานวณค่าเสื,อมราคาของที,ดิน อาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือเมื,อเลิกใช้งานของที,ดิน อาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ

มลูคา่คงเหลอืใหมห่ากมีการเปลี,ยนแปลงเกิดขึ Sน   
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สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี   

บริษัทจะรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกตา่งชั,วคราวที,ใช้หกัภาษีและขาดทนุทางภาษีที,

ไม่ได้ใช้เมื,อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที,จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชั,วคราวและขาดทนุนั Sน ในการนี Sฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั

บญัชีเป็นจํานวนเทา่ใด โดยพิจารณาถงึจํานวนกําไรทางภาษีที,คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะชว่งเวลา 

 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หนี Sสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึ Sนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ซึ,งต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั Sน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ Sนเงินเดือนในอนาคต อตัรา

มรณะ และอตัราการเปลี,ยนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น 

 

สัญญาเช่า  

ในการกําหนดอายุสัญญาเช่าที,มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า บริษัท

กําหนดอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาที,บอกเลิกไม่ได้ของสญัญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยาย

อายสุญัญาเชา่ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตสุมผลที,จะใช้สทิธิเลือกนั Sน และระยะเวลาตามสทิธิเลือกในการยกเลกิ

สญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลที,จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั Sน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการ

ประเมินว่าบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลหรือไม่ที,จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือที,จะไม่ใช้

สิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที,เกี,ยวข้องทั Sงหมดที,ทําให้เกิดสิ,งจงูใจ

ในทางเศรษฐกิจสําหรับบริษัทในการใช้สิทธิเลือกนั Sน ภายหลงัจากวนัที,สญัญาเช่ามีผล บริษัทจะประเมินอายสุญัญา

เช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที,มีนัยสําคัญซึ,งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่าง

สมเหตสุมผลที,จะใช้สทิธิเลอืก 

  

อัตราดอกเบี )ยเงนิกู้ยืมส่วนเพิEม 

 บริษัทไม่สามารถกําหนดอตัราดอกเบี Sยตามนยัของสญัญาเช่า ดงันั Sนจึงใช้อตัราดอกเบี Sยเงินกู้ ยืมสว่นเพิ,มของ

บริษัทในการคิดลดหนี Sสินตามสญัญาเช่า โดยอตัราเงินกู้ ยืมสว่นเพิ,มเป็นอตัราดอกเบี Sยที,บริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ ยืม

เงินที,จําเป็นเพื,อให้ได้มาซึ,งสินทรัพย์ที,มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที,

คล้ายคลงึ โดยมีระยะเวลาการกู้ ยืมและหลกัประกนัที,คล้ายคลงึ 

 

มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์และตราสารอนุพนัธ์ 

มลูค่ายตุิธรรมของเครื,องมือทางการเงิน ซึ,งไม่มีการซื Sอขายในตลาดซื Sอขายคล่องวดัมลูค่าโดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมลูค่า บริษัทใช้ดลุยพินิจในการเลือกวิธีการและตั Sงข้อสมมติฐานซึ,งสว่นใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที,มี

อยู ่ณ วนัสิ Sนรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลกัที,ใช้รวมอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 

29 
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5. บคุคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกนั 

   เพื,อวตัถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกันกับ

บริษัท หากบริษัทมีอํานาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกันทั Sงทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อ

บคุคลหรือกิจการในการตดัสนิใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยที,บริษัทมีการควบคมุเดียวกนัหรือ

มีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเกี,ยวข้องกนันี Sอาจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการ 

 

 5.1   ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับคุคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกนั สรุปได้ดงันี S 

ชื,อบคุคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกนั  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

กิจการที,เกี,ยวข้องกนั   

 บริษัท มณีอดุมสขุ จํากดั  
 

มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัและผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็น 

กรรมการ 

 บริษัท ศรีรุ่งเรืองพลาสตกิ จํากดั 
 

มีบคุคลใกล้ชิดกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นและกรรมการเป็น 

ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 

 บริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลังสินค้า จํากัด 

   
 

มีบคุคลใกล้ชิดกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นและกรรมการเป็น 

ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 

 บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอก็ซปอร์ต จํากดั 
 

มีบคุคลใกล้ชิดกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นและกรรมการเป็น 

ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 

 บริษัท เอ.ที.เอม็. เทรดดิ Sง จํากดั 
 

มีบคุคลใกล้ชิดกบักลุม่ผู้ ถือหุ้นและกรรมการเป็น 

ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 

บคุคลที,เกี,ยวข้องกนั   

 กรรมการและผู้บริหารสําคญั 
 

บคุคลที,มีอํานาจและความรับผิดชอบในการ 

บริหารงาน 

บคุคลที,เกี,ยวข้องกนัอื,น ๆ 
 

บคุคลใกล้ชิดกบัผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 

 (มีผลตั Sงแตว่นัที, 26 กนัยายน 2563) 
 

5.2 นโยบายการกําหนดราคาสาํหรับรายการกบับคุคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกนั ดงันี S 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 

รายได้อื,น  ราคาตลาด 

ซื Sอสนิค้า  ราคาที,ตกลงร่วมกนั 

ซื Sอทรัพย์สนิ  ราคาที,ตกลงร่วมกนั 

ขายทรัพย์สนิ  ราคาที,ตกลงร่วมกนั 

คา่เชา่อาคาร  ราคาที,ตกลงร่วมกนั 

คา่นายหน้า  ตามข้อตกลงที,ได้รับอนมุตัโิดยกรรมการ 

คา่ใช้จา่ยอื,น  ราคาที,ตกลงร่วมกนั 

ดอกเบี Sยจา่ย  หนี Sสนิตามสญัญาเชา่ - อตัราร้อยละ MLR - 0.50% 

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  ตามที,ได้รับอนมุตัโิดยคณะกรรมการและผู้ ถือหุ้น 
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5.3 ยอดคงเหลอืกบับคุคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกนั ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย 

 บาท 

 2564  2563 

หนี Sสนิ    

เจ้าหนี Sการค้าและเจ้าหนี Sหมนุเวียนอื,น    

   กิจการที,เกี,ยวข้องกนั 1,366,632.81  796,697.93 

บคุคลที,เกี,ยวข้องกนั 519,726.10  503,500.00 

หนี Sสนิตามสญัญาเชา่    

   กิจการที,เกี,ยวข้องกนั 69,888,520.92  63,062,420.04 

 

5.4 รายการสําคญัที,เกิดขึ Sนกบับคุคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกนัสําหรับปีสิ Sนสดุวนัที, 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

ประกอบด้วย 

 บาท 

 2564  2563 

กิจการที,เกี,ยวข้องกนั    

 ซื Sอทรัพย์สนิ -  71,840,000.00 

 รายได้อื,น 189,161.22  - 

 ซื Sอสนิค้า 24,000.00  16,200.00 

 คา่ใช้จา่ยอื,น 4,438,546.27  1,579,832.50 

ดอกเบี Sยจา่ย 3,862,807.79  3,923,716.68 

บคุคลที,เกี,ยวข้องกนั    

 ขายทรัพย์สนิ  981,308.41  - 

 คา่นายหน้า 3,083,221.42  1,007,000.00 

 

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Sงที, 6/2562 เมื,อวนัที, 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติ

อนมุตัิซื Sอที,ดินจากบริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอก็ซปอร์ต จํากดั ซึ,งเป็นกิจการที,เกี,ยวข้องกนั ในราคา 71.84 ล้านบาท ซึ,ง

เป็นไปตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ ทั Sงนี Sค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิÖรับผิดชอบร่วมกนัทั Sงสองฝ่าย ต่อมาใน

วนัที, 14 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษัทได้มีการจดัทําสญัญาจะซื Sอจะขายที,ดินและลงนามร่วมกันกับบริษัทดงักล่าว และได้

ดําเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิÖที,ดนิกบักรมที,ดนิแล้วเมื,อวนัที, 28 สงิหาคม 2563 

 บาท 

 2564  2563 

ผู้บริหารคนสาํคญั*    

 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที,สาํคญั    

 ผลประโยชน์ระยะสั Sน 18,343,346.64  16,701,385.77 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 256,006.23  246,312.35 

 18,599,352.87  16,947,698.12 
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*   คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนผู้บริหารนี Sเป็นผลประโยชน์ที,จ่ายให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยคา่ตอบแทนที,เป็น

ตวัเงิน ได้แก่ เงินเดือน และผลประโยชน์ที,เกี,ยวข้อง รวมไปถงึผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื,น ทั Sงนี Sผู้บริหารของ

บริษัทหมายถงึบคุคลที,กําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผู้จดัการ ผู้

ดํารงตําแหนง่ระดบับริหารสี,รายแรกนบัตอ่จากกรรมการผู้จดัการลงมา 

 

5.5 สญัญาสาํคญัที,ทํากบับคุคลหรือกิจการที,เกี,ยวข้องกนั 

สญัญาเชา่ที,ดนิและอาคาร 

 บริษัทได้ทําสญัญาเช่าอาคารสํานกังานกบับริษัท ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จํากดั มีอายสุญัญา 10 ปี นบัตั Sงแตว่นัที, 1 

มกราคม 2563 ถงึวนัที, 31 ธนัวาคม 2572 และสามารถตอ่อายสุญัญาได้อีกโดยคูส่ญัญาทั Sงสองฝ่ายจะตกลงเงื,อนไขและ

รายละเอียดของสญัญากนัเป็นคราว ๆไป 

 บริษัทได้ทําสญัญาเช่าอาคารพื Sนที,อาคารโรงงานกับบริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลงัสินค้า จํากัด จํานวน 2 

สญัญา โดยมีอายสุญัญา 3 ปี นบัตั Sงแตว่นัที, 1 มกราคม 2562 และวนัที, 1 กนัยายน 2562 และสามารถตอ่อายสุญัญาได้

อีกโดยคูส่ญัญาทั Sงสองฝ่ายจะตกลงเงื,อนไขและรายละเอียดของสญัญากนัเป็นคราว ๆไป 

 วนัที, 1 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษัทได้ทําสญัญาเช่าพื Sนที,อาคารโรงงานกับบริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลงัสินค้า 

จํากดั จํานวน 1 สญัญา โดยมีอายสุญัญา 3 ปี นบัตั Sงแตว่นัที, 1 กมุภาพนัธ์ 2564 ถงึวนัที, 31 มกราคม 2567 และสามารถ

ตอ่อายสุญัญาเชา่ตอ่ไปอีกคราวละ 3 ปี โดยคูส่ญัญาทั Sงสองฝ่ายจะตกลงเงื,อนไขและรายละเอียดของสญัญาเป็นคราว ๆ 

ไป 

 ต่อมาวนัที, 1 กันยายน 2564 บริษัทได้ยกเลิกสญัญาเช่าที,ทํากับบริษัท ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลงัสินค้า จํากัด 

ดงักลา่วข้างต้นจํานวน 3 สญัญา และทําสญัญาเช่าใหม่รวมเป็นจํานวน 1 สญัญา โดยมีอายสุญัญา 3 ปี นบัตั Sงแต่วนัที, 

1 กนัยายน 2564 ถึงวนัที, 31 สิงหาคม 2567 และสามารถต่ออายสุญัญาเช่าต่อไปอีกคราวละ 3 ปี โดยคู่สญัญาทั Sงสอง

ฝ่ายจะตกลงเงื,อนไขและรายละเอียดของสญัญาเป็นคราว ๆ ไป 

 

6.  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 

       เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ประกอบด้วย 

 บาท 

 2564  2563 

เงินสดในมือ   196,768.76    149,248.03  

เงินฝากธนาคาร  - บญัชีกระแสรายวนั  19,142,839.30    25,936,806.89  

  - บญัชีเงินฝากออมทรัพย์  79,712,872.01    84,490,948.69  

  - บญัชีเงินฝากประจํา 3 เดือน 11,806.71  - 

เช็คที,ถงึกําหนดชําระแตย่งัไมไ่ด้นําฝาก 39,562.18   161,246.49  

 รวม 99,103,848.96   110,738,250.10  
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7.  ลกูหนี Sการค้าและลกูหนี Sหมนุเวียนอื,น  

       ลกูหนี Sการค้าและลกูหนี Sหมนุเวียนอื,น ประกอบด้วย 

 บาท 

 2564  2563 

ลกูหนี Sการค้า 136,979,313.53  135,671,134.00 

ลกูหนี Sหมนุเวียนอื,น 35,263,684.24  13,807,633.12 

รวม 172,242,997.77  149,478,767.12 

 

    ลกูหนี Sการค้า ประกอบด้วย 

 บาท 

 2564  2563 

ลกูหนี Sการค้า  135,524,451.01    133,419,607.39  

เช็ครับลงวนัที,ลว่งหน้า  3,634,753.53    4,341,210.94  

รวม  139,159,204.54    137,760,818.33  

หกั  คา่เผื,อผลขาดทนุด้านเครดติที,คาดวา่จะเกิดขึ Sน (2,179,891.01)   (2,089,684.33)  

สทุธิ  136,979,313.53    135,671,134.00  

 

 

 ลกูหนี Sการค้า แยกตามอายหุนี Sที,ค้างชําระได้ดงันี S  

 บาท 

 2564  2563 

ยงัไมค่รบกําหนดชําระ 130,924,039.73   73,542,539.20  

เกินกําหนดชําระ    

    น้อยกวา่ 3 เดือน 1,804,096.31   57,771,137.72  

    3 - 6 เดือน 1,021,954.71   170,868.01  

    6 - 12 เดือน  -   618,009.79  

    มากกวา่ 12 เดือน 1,774,360.26   1,317,052.67  

รวม 135,524,451.01  133,419,607.39  
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รายการเปลี,ยนแปลงของคา่เผื,อผลขาดทนุด้านเครดติที,คาดวา่จะเกิดขึ Sน มีดงันี S 

 บาท 

 2564  2563 

ยอดคงเหลือยกมา ณ วนัที, 1 มกราคม  2,089,684.33  1,781,679.32 

ยอดเพิ,มขึ Sนในระหวา่งปี 90,206.68  308,005.01 

ยอดลดลงในระหวา่งปี -  - 

ยอดคงเหลอืยกไป ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2,179,891.01  2,089,684.33 

 

คา่เผื,อผลขาดทนุด้านเครดติที,คาดวา่จะเกิดขึ Sน สาํหรับลกูหนี Sการค้ามีรายละเอียด ดงันี S 

 บาท 
 ยงัไมถ่งึ  เกินกําหนดชําระ  รวม 
 กําหนดชําระ  

 
ไมเ่กิน 
3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  
 

เกินกวา่ 
12 เดือน 

  

ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2564            
ลกูหนี Hการค้า 130,924,039.73  1,804,096.31  1,021,954.71  -  1,774,360.26  135,524,451.01 
คา่เผืAอผลขาดทนุด้านเครดิต 19,781.23  176,641.82  209,107.70  -  1,774,360.26  2,179,891.01  

 
 บาท 

   เกินกําหนดชําระ   
 ยงัไมถ่งึ 

กําหนดชําระ 
 

 
ไมเ่กิน 
3 เดือน 

 3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน  
 

เกินกวา่ 
12 เดือน 

 รวม 

ณ วนัทีA 31 ธนัวาคม 2563            
ลกูหนี Hการค้า 73,542,539.20  57,771,137.72  170,868.01  618,009.79  1,317,052.67  133,419,607.39 
คา่เผืAอผลขาดทนุด้านเครดิต 34,007.48  106,725.87  13,888.52  618,009.79  1,317,052.67  2,089,684.33 

 
     
   ลกูหนี HหมนุเวียนอืAน ประกอบด้วย 

 บาท 

 2564  2563 

คา่ใช้จา่ยจา่ยลว่งหน้า  2,043,546.32   1,928,098.19 

เงินมดัจํา  32,839,075.28   11,323,114.43 

เงินทดรองจา่ย -  257,281.75 

อืAนๆ  381,062.64   299,138.75 
รวม  35,263,684.24   13,807,633.12 

 
 
 



 
 
 
 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)    
 
 
 

194 

8. สนิค้าคงเหลือ  

 สนิค้าคงเหลอื ประกอบด้วย 

 บาท 

 2564  2563 

สนิค้าสาํเร็จรูป  50,527,833.49    32,059,457.50  

สนิค้าระหวา่งผลติ  8,568,315.76    5,962,401.72  

วตัถดุบิ  148,759,800.75    78,596,920.84  

วสัดสุิ Nนเปลอืง  1,073,599.73    1,150,667.46  

สนิค้าระหวา่งทาง  20,352,337.35    7,953,089.03  

 รวม  229,281,887.08    125,722,536.55  

หกั  คา่เผืHอการลดมลูคา่สนิค้า (12,324,393.58)  (9,943,199.73) 

 สทุธิ  216,957,493.50    115,779,336.82  

 

  รายการเปลีHยนแปลงของคา่เผืHอการลดมลูคา่สนิค้า มีดงันี N 

 บาท 

 2564  2563 

ยอดคงเหลอืยกมาต้นปี 9,943,199.73  12,063,997.88 

ยอดเพิHมขึ Nนในระหวา่งปี 2,381,193.85  - 

ยอดลดลงในระหวา่งปี -  (2,120,798.15) 

ยอดคงเหลอืยกไปปลายปี 12,324,393.58  9,943,199.73 

 

 บาท 

 2564  2563 

มลูคา่สนิค้าคงเหลอืทีHปรับลดลงและรับรู้เป็นต้นทนุขาย    

สาํหรับปี 2,381,193.85  - 

มลูคา่การกลบัรายการมลูคา่สนิค้าคงเหลอืทีHปรับลดลง    

สาํหรับปี -  (2,120,798.15) 

 

9. สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื,น  

  สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื,น ประกอบด้วย 

  บาท 

 2564  2563 

เงินฝากประจําที,มีอายเุกิน 3 เดือน 70,589,050.00  150,000,000.00 

 รวม 70,589,050.00  150,000,000.00 
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10. เงินฝากธนาคารที,มีภาระคํ Sาประกนั 

  ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากประจํา จํานวนเงิน 3.00 ล้านบาท มีอตัราดอกเบี Sยร้อยละ 0.25 ต่อปี ติด

ภาระคํ Sาประกนัวงเงินสินเชื,อกบัธนาคารแห่งหนึ,ง (หมายเหต ุ17) ต่อมาเมื,อวนัที, 30 สิงหาคม 2564 บริษัทได้ยกเลิก

การจดทะเบียนสญัญานําสทิธิในเงินฝากเป็นหลกัประกนัทางธรุกิจแล้ว 

 

11. สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนที,ไมใ่ชเ่งินสดที,เป็นหลกัประกนั  

  สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียนที,ไมใ่ชเ่งินสดที,เป็นหลกัประกนั ประกอบด้วย 

  บาท 

 2564  2563 

เงินลงทนุในตราสารหนี N :    

 พนัธบตัรรัฐบาลเพืHอการปรับโครงสร้างหนี N พ.ศ. 2553    

 ครั NงทีH 1 อายุ 6 ปี อตัราดอกเบี Nยร้อยละ 3.625 ต่อปี     

 ครบกําหนดวนัทีH 16 มิถนุายน 2566 1,200,000.00  1,200,000.00 

 รวม 1,200,000.00  1,200,000.00 

  

  ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได้นําพนัธบตัรดงักลา่วไปเป็นหลกัทรัพย์คํ Sาประกนัในสญัญาการใช้

ไฟฟา้กบัการไฟฟา้สว่นภมูิภาค (หมายเหต ุ32.6) 

 

12. ที'ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 

  ที'ดนิ อาคารและอปุกรณ์ ประกอบด้วย 
 บาท 

 ณ วนัที*  การเปลี*ยนแปลงในระหวา่งปี  ณ วนัที* 

 1 มกราคม 2564  เพิ*มขึ Bน  ลดลง  รับโอน (โอนออก)  31 ธนัวาคม 

2564 

ราคาทนุ          

ที*ดิน 71,841,801.50   -      -      -      71,841,801.50  

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 13,974,680.04   377,350.00    -      -      14,352,030.04  

เครื*องจกัร 241,556,245.11   -      -    

 

 48,287,426.66    

289,843,671.77  

เครื*องมือและอปุกรณ์ 60,038,665.65   6,675,169.19    (600,972.99)   5,331,731.99    71,444,593.84  

เครื*องใช้สํานกังาน 13,278,576.73   1,858,912.12    (973,305.61)   1,310,332.57    15,474,515.81  

ยานพาหนะ 7,344,066.50   9,353,061.68    (4,250,050.00)   11,210,908.41    23,657,986.59  

เครื*องตกแตง่สํานกังาน 8,070,918.41   538,300.00    (161,970.87)   -      8,447,247.54  

สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตั Bง 264,000.00   85,797,589.09    -      (57,102,388.41)   28,959,200.68  

    รวม 416,368,953.94   

104,600,382.08  

  (5,986,299.47) 

 

 9,038,011.22    

524,021,047.77  
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คา่เสื*อมราคาสะสม          

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ (1,318,789.54)   (1,410,356.94)   -      -      (2,729,146.48) 

เครื*องจกัร 
(127,763,628.90) 

  (23,833,769.49)   -    

 

 -      

(151,597,398.39) 

เครื*องมือและอปุกรณ์ (41,712,575.34)   (6,759,656.76)   528,672.09    -      (47,943,560.01) 

เครืAองใช้สํานกังาน (10,795,461.46)   (1,377,242.56)   909,577.67    -      (11,263,126.35) 
ยานพาหนะ (4,257,699.97)   (1,909,952.42)   3,818,936.00    (6,645,868.68)   (8,994,585.07) 
เครืAองตกแตง่สํานกังาน (7,087,068.86)   (499,341.16)   160,508.83    -      (7,425,901.19) 
    รวม (192,935,224.07)   (35,790,319.33)   5,417,694.59  

 
 (6,645,868.68)   

(229,953,717.49) 
ทีAดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 223,433,729.87    

  
   

294,067,330.28  
 
 
 

 บาท 
 ณ วนัทีA  การเปลีAยนแปลงในระหวา่งปี  ณ วนัทีA 
 1 มกราคม 2563  เพิAมขึ Hน  ลดลง  รับโอน (โอนออก)  31 ธนัวาคม 

2563 
ราคาทนุ          
ทีAดิน -  71,841,801.50       -          -  71,841,801.50 
สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ 3,072,314.37  1,002,365.67       -  9,900,000.00  13,974,680.04 
เครืAองจกัร 238,028,559.77  1,786,719.39              -  1,740,965.95  241,556,245.11 
เครืAองมือและอปุกรณ์ 55,246,931.59  3,813,308.13  (45,574.07)  1,024,000.00  60,038,665.65 
เครืAองใช้สํานกังาน 12,032,741.35  1,362,646.38  (116,811.00)           -  13,278,576.73 
ยานพาหนะ 5,418,923.51  1,925,142.99        -  -  7,344,066.50 
เครืAองตกแตง่สํานกังาน 7,851,069.00  286,999.41  (67,150.00)  -  8,070,918.41 
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตั Hง 512,000.00  12,416,965.95  -  (12,664,965.95)  264,000.00 
    รวม 322,162,539.59  94,435,949.42  (229,535.07)  -  416,368,953.94 
คา่เสืAอมราคาสะสม          
สว่นปรับปรุงอาคารเชา่ (339,948.89)  (978,840.65)      -  -  (1,318,789.54) 
เครืAองจกัร (106,203,620.22)  (21,560,008.68)  -  -  (127,763,628.90) 
เครืAองมือและอปุกรณ์ (34,662,095.34)  (7,090,302.44)  39,822.44  -  (41,712,575.34) 
เครืAองใช้สํานกังาน (9,691,996.11)  (1,218,654.20)  115,188.85  -  (10,795,461.46) 
ยานพาหนะ (4,173,748.59)  (83,951.38)    -  -  (4,257,699.97) 
เครืAองตกแตง่สํานกังาน (6,584,521.67)  (558,499.37)  55,952.18  -  (7,087,068.86) 
    รวม (161,655,930.82)  (31,490,256.72)  210,963.47  -  (192,935,224.07) 
ทีAดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 160,506,608.77        223,433,729.87 

 บาท 

 2564  2563 

คา่เสืAอมราคาสําหรับปี - ต้นทนุขาย  32,756,694.32   30,466,959.12 

 - คา่ใช้จา่ยในการขาย  787,054.72   313,375.27 

 - คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  2,246,570.29   709,922.33 

  รวม 35,790,319.33  31,490,256.72 

กําไร (ขาดทนุ) จากการจําหน่ายอปุกรณ์ 620,733.53  (10,721.60) 
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  ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีทรัพย์สนิก่อนหกัคา่เสื,อมราคาสะสมที,คดิคา่เสื,อมราคาหมดแล้ว 

แตย่งัใช้งานอยูมี่ราคาทนุรวมเป็นจํานวน 100.36 ล้านบาท และ 78.88 ล้านบาท ตามลาํดบั 

  ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที,ดินพร้อมสิ,งปลกูสร้างและเครื,องจกัรราคาทนุรวม 227.81 ล้านบาท 

และ 294.31 ล้านบาท บริษัทได้นําไปเป็นหลกัประกนัวงเงินกู้ ยืมระยะสั Sนและวงเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

แหง่หนึ,ง (หมายเหต ุ17 และ 19)  

  ณ วนัที, 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีการทําประกนัความเสี,ยงภยัทรัพย์สินสําหรับเครื,องจกัรโดยยก

ผลประโยชน์บางสว่นตามภาระผกูพนัให้แก่สถาบนัการเงินเพื,อเป็นหลกัประกนัการกู้ ยืมเงิน 

 

13. สนิทรัพย์สทิธิการใช้  

  สนิทรัพย์สทิธิการใช้ ประกอบด้วย 

 

 บาท 

 ณ วนัที9  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัที9 

 1 มกราคม 

2564 

 เพิ9มขึ Gน  เปลี9ยนแปลง

เงื9อนไข/ 

 รับโอน (โอนออก)  31 ธนัวาคม 

2564 

     ตดัจําหนา่ย     

ราคาทนุ          

ที9ดนิและอาคาร 71,340,303.36  17,413,693.09  -  -  88,753,996.45 

ยานพาหนะ 21,989,029.92  -  -  (9,038,011.22)  12,951,018.70 

เครื9องใช้สาํนกังาน 410,070.00  -  -  -  410,070.00 

    รวม 93,739,403.28  17,413,693.09  -  (9,038,011.22)  102,115,085.1

5 

คา่เสื9อมราคาสะสม          

ที9ดนิและอาคาร (9,809,348.70)  (11,826,311.64)  -  -  (21,635,660.34) 

ยานพาหนะ (11,157,867.13)  (2,457,540.52)   -  6,645,868.68  (6,969,538.97)  

เครื9องใช้สาํนกังาน (1,572.01)  (81,968.88)   -  -  (83,540.89)  

    รวม (20,968,787.84)  (14,365,821.04)  -  6,645,868.68  (28,688,740.20) 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ - สทุธิ 72,770,615.44        73,426,344.95 
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 บาท 

 ณ วนัที9  รายการในระหวา่งปี  ณ วนัที9 

 1 มกราคม 

2563 

 เพิ9มขึ Gน  เปลี9ยนแปลง

เงื9อนไข/ 

 รับโอน (โอนออก)  31 ธนัวาคม 

2563 

     ตดัจําหนา่ย     

ราคาทนุ          

ที9ดนิและอาคาร 71,340,303.36  -  -  -  71,340,303.36 

ยานพาหนะ 20,143,235.53  1,845,794.39  -  -  21,989,029.92 

เครื9องใช้สาํนกังาน -  410,070.00  -  -  410,070.00 

    รวม 91,483,538.89  2,255,864.39  -  -  93,739,403.28 

คา่เสื9อมราคาสะสม          

ที9ดนิและอาคาร -  (9,809,348.70)  -  -  (9,809,348.70) 

ยานพาหนะ (8,096,912.86)  (3,060,954.27)  -  -  (11,157,867.13) 

เครื9องใช้สาํนกังาน -  (1,572.01)  -  -  (1,572.01) 

    รวม (8,096,912.86)  (12,871,874.98)  -  -  (20,968,787.84) 

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ - สทุธิ 83,386,626.03        72,770,615.44 

 

  บาท 

 2564  2563 

คา่เสื9อมราคาสาํหรับปี - ต้นทนุขาย 9,321,697.42   7,572,789.36  

 - คา่ใช้จา่ยในการขาย 1,159,564.35    1,091,268.20  

 - คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 3,884,559.27    4,207,817.42  

  รวม 14,365,821.04  12,871,874.98 

 

14. สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

  สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ประกอบด้วย 

 บาท 

 ณ วนัที9  การเปลี9ยนแปลงในระหวา่งปี  ณ วนัที9 

 31 ธนัวาคม 

2563 

 เพิ9มขึ Gน  ลดลง  รับโอน  

(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 

2564 

ราคาทนุ          

คา่ลขิสทิธิ\ซอฟแวร์ 7,193,186.38   678,130.00         -   239,217.00    8,110,533.38  

ซอฟแวร์ระหวา่งตดิตั Gง 175,000.00   239,217.00     -   (239,217.00)   175,000.00  

    รวม 7,368,186.38   917,347.00           -  -   8,285,533.38  

คา่เสื9อมราคาสะสม          

คา่ลขิสทิธิ\ซอฟแวร์ (2,497,826.22)   (755,297.47)        -  -   (3,253,123.69) 

    รวม (2,497,826.22)   (755,297.47)                

-  

-   (3,253,123.69) 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 4,870,360.16         5,032,409.69  
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 บาท 

 ณ วนัที9  การเปลี9ยนแปลงในระหวา่งปี  ณ วนัที9 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 เพิ9มขึ Gน  ลดลง  รับโอน  

(โอนออก) 

 31 ธนัวาคม 

2563 

ราคาทนุ          

คา่ลขิสทิธิ\ซอฟแวร์ 6,575,856.38  567,330.00        -  50,000.00  7,193,186.38 

ซอฟแวร์ระหวา่งตดิตั Gง 175,000.00  50,000.00    -  (50,000.00)  175,000.00 

    รวม 6,750,856.38  617,330.00          -  -  7,368,186.38 

คา่เสื9อมราคาสะสม          

คา่ลขิสทิธิ\ซอฟแวร์ (1,803,916.93)  (693,909.29)        -  -  (2,497,826.22) 

    รวม (1,803,916.93)  (693,909.29)                

-  

-  (2,497,826.22) 

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน - สทุธิ 4,946,939.45        4,870,360.16 

 

 บาท 

 2564  2563 

 คา่ตดัจําหนา่ยสาํหรับปี - ต้นทนุขาย 211,919.45  204,579.79 

 - คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 543,378.02  489,329.50 

  รวม 755,297.47  693,909.29 

 
ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนก่อนหักค่าตดัจําหน่ายสะสมที'คิดค่าตดั

จําหนา่ยหมดแล้ว แตย่งัใช้งานอยูมี่ราคาทนุรวมเป็นจํานวน 0.02 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลาํดบั  

 

15. สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี Tสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี Tสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ประกอบด้วย 

 บาท 

 2564  2563 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 4,679,717.81  4,404,741.88 

หนี Gสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (30,640.29)  - 

สนิทรัพย์ (หนี Gสนิ) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 4,649,077.52  4,404,741.88 
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 บาท 

 ณ วนัที9 1  รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ในระหวา่งปี  ณ วนัที9 31 
 มกราคม 2564  ในกําไรขาดทนุ  ในกําไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอื9น 
 ธนัวาคม 2564 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :        
 คา่เผื9อผลขาดทนุด้านเครดติที9คาดวา่จะเกิดขึ Gน 417,936.86  18,041.34  -            

435,978.20  
 คา่เผื9อการลดมลูคา่สนิค้าล้าสมยั 1,988,639.94  476,238.78  -         

2,464,878.72  
 หนี Gสนิสญัญาอนพุนัธ์ 700,090.92  (700,090.92)  -  - 
 ประมาณการหนี Gสนิผลประโยชน์พนกังาน 991,781.07  188,174.10  44,868.76         

1,224,823.93  
 หนี Gสนิตามสญัญาเชา่ 306,293.09  247,743.87  -            

554,036.96  
 รวม 4,404,741.88  230,107.17  44,868.76 - 4,679,717.81 
หนี Gสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี        
 สนิทรัพย์สญัญาอนพุนัธ์ -  (30,640.29)  -  (30,640.29) 
 รวม -  (30,640.29)  -  (30,640.29) 
สนิทรัพย์ (หนี Gสนิ) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 4,404,741.88  199,466.88  44,868.76  4,649,077.52 

 
 บาท 
 ณ วนัที9 1  รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ในระหวา่งปี  โอนไป  ณ วนัที9 31 
 มกราคม 2563  ในกําไรขาดทนุ  ในกําไรขาดทนุ

เบด็เสร็จอื9น 
 สว่นเกินมลูคา่ 

หุ้นสามญั 
 ธนัวาคม 2563 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :          
คา่เผื9อผลขาดทนุด้านเครดติที9คาดวา่จะ

เกิดขึ Gน 
356,335.86  61,601.00   -  -  417,936.86 

คา่เผื9อการลดมลูคา่สนิค้าล้าสมยั 2,412,799.57  (424,159.63)  -  -  1,988,639.94 
หนี Gสนิสญัญาอนพุนัธ์ 30,167.92  669,923.00  -  -  700,090.92 
ประมาณการหนี Gสนิผลประโยชน์

พนกังาน 
810,659.37  181,121.70  -  -  991,781.07 

หนี Gสนิตามสญัญาเชา่ -  306,293.09  -  -  306,293.09 
 รวม 3,609,962.72  794,779.16  - - -  4,404,741.88 
หนี Gสนิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี          
คา่ใช้จา่ยรอตดับญัชี (360,000.00)  -  -  360,000.00  - 

 รวม (360,000.00)  -  -  360,000.00  - 
สนิทรัพย์ (หนี Gสนิ) ภาษีเงินได้ 
 รอการตดับญัชี - สทุธิ 

 
3,249,962.72 

  
794,779.16  

 
- 

  
360,000.00 

  
4,404,741.88 
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16. แมพ่ิมพ์รอตดัจําหนา่ย 

   แมพ่ิมพ์รอตดัจําหนา่ย ประกอบด้วย 

 บาท 

 2564  2563 

ราคาทนุ  10,368,874.01   10,981,742.37 

คา่ตดัจําหนา่ยสะสม  (5,979,281.53)   (4,763,551.11) 

มลูคา่สทุธิตามบญัชี  4,389,592.48   6,218,191.26 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  มลูคา่ตามบญัชีก่อนหกัคา่ตดัจําหนา่ยสะสมของแมพ่ิมพ์รอตดัจําหนา่ย 

ซึ'งหกัคา่ตดัจําหนา่ยเตม็จํานวนแล้วแตย่งัคงใช้งานอยูเ่ป็นจํานวน 2.48 ล้านบาท และ 1.16  ล้านบาท ตามลาํดบั 

17. เงินกู้ ยืมระยะสั Tนจากสถาบนัการเงิน 

   เงินกู้ ยืมระยะสั Tนจากสถาบนัการเงิน ประกอบด้วย 

 บาท 

 2564  2563 

เจ้าหนี Tทรัสต์รีซีท 8,039,117.57  3,146,372.01 

     รวม 8,039,117.57  3,146,372.01 

  

ณ วันที'  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีวงเงินสินเชื'อกับธนาคารในประเทศสี'แห่งและสามแห่ง 

ตามลาํดบั ดงัตอ่ไปนี T 
  อตัราดอกเบี Tย  ล้านบาท 

ประเภทวงเงินสนิเชื'อ  (ร้อยละตอ่ปี)  2564  2563 

(1) เงินเบกิเกินบญัชี  MOR, MOR - 0.275  17.00  12.00 
(2) เลตเตอร์ออฟเครดติ/ทรัสต์รีซีท  Libor + 2.50,   

MLR - 0.75 
  

204.00 
  

140.00 
(3) ตัmวสญัญาใช้เงิน   MLR - 0.75  30.00  30.00 
(4) ซื Tอขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า  -  171.00  142.00 
(5) เงินกู้ ยืมระยะยาว (หมายเหต ุ19)  2.00  20.00  20.00 

 รวม    442.00  344.00 

 

วงเงินสินเชื'อคํ Tาประกนัโดยเงินฝากประจํากบัธนาคารแห่งหนึ'งจํานวน 3.00 ล้านบาท (หมายเหต ุ10) และคํ Tา

ประกนัโดยการจดจํานองที'ดินพร้อมสิ'งปลกูสร้างและเครื'องจกัรกรรมสิทธิpของบริษัท (หมายเหต ุ12) และกรรมการของ

บริษัท ต่อมาเมื'อวนัที' 4 มิถนุายน 2564 กรรมการของบริษัทได้ถอนจากการเป็นผู้คํ Tาประกนัวงเงินสินเชื'อของบริษัท

แล้ว และเมื'อวนัที' 30 สิงหาคม 2564 บริษัทได้ยกเลิกการจดทะเบียนสญัญานําสิทธิในเงินฝากเป็นหลกัประกนัทาง

ธรุกิจแล้ว 
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18. เจ้าหนี Tการค้าและเจ้าหนี Tหมนุเวียนอื'น 

  เจ้าหนี Tการค้าและเจ้าหนี Tหมนุเวียนอื'น ประกอบด้วย 

 บาท 

 2564  2563 

เจ้าหนี Tการค้า 64,944,628.74  54,929,637.64 

เจ้าหนี Tหมนุเวียนอื'น 42,563,253.52  27,979,041.59 

รวม 107,507,882.26  82,908,679.23 

 

 เจ้าหนี Tหมนุเวียนอื'น ประกอบด้วย 

 บาท 

 2564  2563 

คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 26,219,898.23   21,575,099.47  

รายได้รับลว่งหน้า  638,952.54   68,020.58  

เจ้าหนี Tคา่ทรัพย์สนิ  9,409,093.61  480,966.07 

เจ้าหนี Tกรมสรรพากร  1,765,746.82  2,506,024.95 

อื'นๆ 4,529,562.32  3,348,930.52 

รวม 42,563,253.52  27,979,041.59 

 

19. เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

  รายการเปลี'ยนแปลงของบญัชีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สําหรับปีสิ Tนสดุวนัที' 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 สรุปได้ดงันี T 

 บาท 

 2564  2563 

ยอดยกมา ณ วนัต้นปี 20,000,000.00  66,126,000.00 

กู้ ยืมเพิ'มในระหวา่งปี -  82,400,000.00 

จา่ยชําระคืนในระหวา่งปี (11,666,666.69)  (128,526,000.00) 

ยอดยกไป ณ วนัสิ Tนปี 8,333,333.31  20,000,000.00 

หกั สว่นที'ถงึกําหนดชําระภายในหนึ'งปี                                           (8,333,333.31)  (11,666,666.69) 

    เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิ -  8,333,333.31 

 

ในระหวา่งปี 2563 บริษัทได้กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินจํานวน 3 วงเงินเป็นเงินรวม 82.40 ล้านบาท โดยมีการ

นําสิทธิการเช่าและเครื'องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ของบริษัทไปใช้เป็นหลกัประกนัสําหรับวงเงินกู้  

7.40 ล้านบาท 
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ต่อมาวนัที' 29 ธนัวาคม 2563 บริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินก่อนวนัครบกําหนด

ตามสญัญา จํานวน 5 วงเงิน เป็นจํานวนเงินรวม 106.51 ล้านบาท และได้ปลดภาระคํ Tาประกันในสิทธิการเช่าและ

เครื'องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ที'บริษัทใช้เป็นหลกัประกนัการชําระหนี Tวงเงินกู้ ยืม 7.40 ล้านบาท ซึ'ง

วงเงินดงักล่าวบริษัทได้มีการทําสญัญาและเบิกใช้ในเดือนตลุาคม 2563 แต่ทั Tงนี Tหลกัประกนัและเงื'อนไขอื'นๆ ยงัคง

เดมิ   

 

รายละเอียดยอดคงเหลือของบญัชีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

ประกอบด้วย 

 

    วงเงิน (ล้านบาท)  เบกิถอน (ล้านบาท)  อตัรา

ดอกเบี Gย 

 การชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี Gย  เงินต้นคงเหลือ  (บาท) 

ลาํดบั  ปีที9กู้   2564  2563  2564  2563  (ร้อยละตอ่ปี)  งวดรายเดือน  2564  2563 

1  2563  20.00  20.00  20.00  20.00  2  จํานวน 12 งวด งวดละเท่าๆกัน

(ห รื อประมาณ 1,666,666.67 

บาท) โดยเริ*มต้นงวดแรกเมื*อครบ

กําหนดระยะเวลา 13 เดือน นับ

จากวันที* มีการเบิกเงินกู้ และ

ภายในกําหนดเวลา 24 เดือน 

 8,333,333.31  20,000,000.00 

  รวม  20.00  20.00  20.00  20.00      8,333,333.31  20,000,000.00 

 

 

20.   หนี Sสนิตามสญัญาเชา่ 

   มลูคา่ตามบญัชีของหนี Sสนิตามสญัญาเชา่และการเคลื,อนไหวสาํหรับปี แสดงได้ดงันี S 

 บาท 

 2564  2563 

ยอดคงเหลอืยกมา ณ วนัที, 1 มกราคม  68,983,912.60  79,428,664.01 

เพิ,มขึ Sน 17,413,693.09  1,886,705.51 

เพิ,มขึ Sนจากดอกเบี Sย 4,113,765.19  4,339,969.88 

เพิ,มขึ Sนจากภาษีซื Sอ 162,142.00  173,776.20 

เงินจา่ยชําระ (17,837,247.00)  (16,845,203.00) 

ลดลงจากการยกเลกิสญัญา -  - 

ยอดคงเหลอืยกไป ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 72,836,265.88  68,983,912.60 

หกั สว่นที,ถงึกําหนดชําระในหนึ,งปี (13,561,960.23)  (11,692,720.27) 

หนี Sสนิตามสญัญาเชา่ - สทุธิจากสว่นที,ถงึกําหนดชําระ 

ในหนึ,งปี 

 

59,274,305.65 

  

57,291,192.33 
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  จํานวนที'รับรู้ในงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จสาํหรับปีสิ Tนสดุวนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี T 

 บาท 

 2564  2563 

คา่เสื'อมราคา - สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 14,365,821.04  12,871,874.98 

ดอกเบี Tยจา่ย 4,113,765.19  4,339,969.88 

คา่ใช้จา่ยที'เกี'ยวข้องกบัสญัญาเชา่ระยะสั Tน 414,000.00  - 

  รวม 18,893,586.23  17,211,844.86 

 

สําหรับปีสิ Tนสุดวันที' 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทั Tงหมดของสญัญาเช่าจํานวน 

18.25 ล้านบาท และ 16.85 ล้านบาท และมีการเพิ'มขึ Tนของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี Tสินตามสญัญาเช่าที'ไม่ใช่เงินสด

จํานวน 17.41 ล้านบาท และ 1.89 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

21. ประมาณการหนี Tสนิไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 

   รายการเปลี'ยนแปลงของประมาณการหนี Tสนิไมห่มนุเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานสรุปได้ดงันี T 

 บาท 

 2564  2563 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัต้นปี 4,958,905.35  4,053,296.84 

ผลประโยชน์จา่ยโดยโครงการระหวา่งปี -  - 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั และดอกเบี Tยระหวา่งปี 940,870.52  905,608.51 

ผล (กําไร) ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั    

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 224,343.78  - 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัสิ Tนปี 6,124,119.65  4,958,905.35 

   

   คา่ใช้จา่ยที'รับรู้ในกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

 บาท 

 2564  2563 

ต้นทนุบริการปัจจบุนั    

 ต้นทนุขาย 474,302.68  464,820.34 

 คา่ใช้จา่ยในการขาย 90,319.87  88,514.18 

 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 275,086.30  269,586.73 

ดอกเบี Tยจากภาระผกูพนั 101,161.67  82,687.26 

รวม 940,870.52  905,608.51 

 

   ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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 บาท 

 2564  2563 

ผลขาดทนุที'เกิดจาก    

 การเปลี'ยนแปลงข้อสมมตด้ิานประชากรศาสตร์ -  - 

 การเปลี'ยนแปลงข้อสมมตทิางการเงิน (790,295.65)  - 

 ประสบการณ์ 1,014,639.43  - 

รวม 224,343.78  - 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว   
  ผลกระทบของการเปลี'ยนแปลงสมมติฐานที'สําคญัตอ่มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดงันี T 

 บาท 

 2564  2563 

อตัราคดิลด    

เพิ'มขึ Tนร้อยละ 1 (875,295.10)  (763,344.99) 

ลดลงร้อยละ 1 1,065,639.10   935,657.34 

อตัราการเพิ'มขึ Tนของเงินเดือน    

เพิ'มขึ Tนร้อยละ 1 1,023,401.27   939,004.91 

ลดลงร้อยละ 1 (860,194.70)  (778,975.56) 

อตัราการเปลี'ยนแปลงในจํานวนพนกังาน    

เพิ'มขึ Tนร้อยละ 20 (958,899.91)  (928,751.25) 

ลดลงร้อยละ 20 1,268,711.96   1,267,243.72 
 

 ข้อสมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 ร้อยละ 

  2564  2563 

อตัราคดิลด 2.84  2.04 

อตัราการเพิ'มขึ Tนของเงินเดือน 5.00  5.00 

อตัราการหมนุเวียนพนกังาน    

อายตุํ'ากวา่ 31 ปี 25.79 - 34.38  25.79 - 34.38 

อายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี 11.46 - 17.19  11.46 - 17.19 

อายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี 5.73 - 8.60  5.73 - 8.60 

อายมุากกวา่ 50 ปี 2.87  2.87 

อตัรามรณะ (ของอตัรามรณะไทยปี 2560) 105.00  105.00 
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22.   ทนุเรือนหุ้น 

  ปี 2563 

ตามมติที'ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครั Tงที' 1/2563 เมื'อวนัที' 30 พฤษภาคม 2563 ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิใน

เรื'องที'สาํคญัดงัตอ่ไปนี T 
22.1  อนมุตัิการเปลี'ยนแปลงมลูค่าหุ้นที'ตราไว้ เพื'อให้สอดคล้องกบัการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจํากดัเป็นบริษัท

มหาชนจํากดั โดยเปลี'ยนแปลงมลูคา่หุ้นที'ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมลูคา่ที'ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ซึ'งจะทําให้หุ้นสามญัของบริษัทเพิ'มจากเดมิ 10 ล้านหุ้น เป็น 200 ล้านหุ้น 

22.2  อนมุตัิการเพิ'มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 120 ล้านบาท จากทนุเดิมจํานวน 100 ล้านบาท เป็นทนุจด
ทะเบียนจํานวน 220 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ'มทนุจํานวน 240 ล้านหุ้น มลูคาที'ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท  

22.3  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนของบริษัท ตามที'ที'ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ'มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จํานวนไมเ่กิน 240 ล้านหุ้น มลูคา่ที'ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี T 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทนุจํานวน 120 ล้านหุ้น มลูคา่ที'ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื'อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น

เดมิตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

(2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ'มทุนจํานวน 108 ล้านหุ้ น มูลค่าที'ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท เพื'อเสนอขายให้แก่

ประชาชนเป็นการทั'วไปเป็นครั Tงแรก (Initial Public Offering) 

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนของบริษัทจํานวน 12 ล้านหุ้น มูลค่าที'ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื'อเสนอขาย

ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ในราคาเดียวกันกับราคาที'เสนอขายให้แก่

ประชาชน ทั Tงนี Tหากมีหุ้นสามญัเพิ'มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ

พนกังานของบริษัท ให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทนุจํานวนที'เหลือดงักลา่วเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการ

ทั'วไปเป็นครั Tงแรก (Initial Public Offering) 
22.4  อนมุตักิารนําหุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอม็ เอ ไอ 

บริษัทได้จดทะเบียนเปลี'ยนแปลงมลูคา่หุ้นและเพิ'มทนุกบักระทรวงพาณิชย์ เมื'อวนัที' 1 มิถนุายน 2563 
 ตามการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Tงที' 2/2563 เมื'อวนัที' 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนมุตัิการกําหนดจํานวนหุ้นสามญัเพิ'มทนุที'จะจดัสรรให้กบัผู้ มีอปุการคณุของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนกังานของบริษัท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทนุภายใต้จํานวนที'จะจดัสรรให้แก่ประชาชนทั'วไปครั Tงแรกตามที'ระบใุนข้อ 
23.3 (2) จํานวนไม่เกิน 18 ล้านหุ้น เพื'อเสนอขายให้แก่ผู้ มีอุปการคณุของบริษัทในราคาเดียวกันกับราคาที'เสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทั'วไปเป็นครั Tงแรก 

ในระหว่างวนัที' 19 - 22 ตลุาคม 2563 บริษัทได้เสนอขายหุ้นที'ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั'วไปเป็นครั Tงแรกจํานวน 

120 ล้านหุ้น โดยการขายหุ้นใหมใ่ห้แก่ผู้จองในราคาหุ้นละ 3.80 บาท บริษัทได้รับชําระเงินคา่หุ้นจํานวน 456.00 ล้านบาท 

แล้วในวนัที' 26 ตลุาคม 2563 และได้จดทะเบียนการเพิ'มทนุที'ได้รับชําระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์เมื'อวนัที' 26 ตลุาคม 

2563 และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ โดยเริ'มการซื Tอขายในวนัที' 29 ตลุาคม 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที'เกี'ยวข้องโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน

จํานวน 17.24 ล้านบาท (สทุธิจากภาษีเงินได้) แสดงหกัจากส่วนเกินมลูค่าหุ้นที'ได้รับจากผู้ ถือหุ้น ทําให้บริษัทมีส่วนเกิน

มลูค่าหุ้นสามญัจํานวน 378.76 ล้านบาท ซึ'งแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้ “ส่วนของผู้ ถือหุ้น” ในงบแสดงฐานะ

การเงิน โดยสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญันี Tจะนําไปจา่ยเงินปันผลไมไ่ด้ 
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ณ วนัที' 31  ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นสามญัจดทะเบียนจํานวน 440.00 ล้านหุ้น มูลค่าที'ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท คิดเป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 220.00 ล้านบาท โดยหุ้นสามญัจํานวน 440.00 ล้านหุ้น มลูค่าที'ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท ได้ชําระคา่หุ้นเตม็มลูคา่แล้ว คดิเป็นทนุที'ออกและชําระแล้วจํานวน 220.00 ล้านบาท 

 

ทนุเรือนหุ้นสามารถแสดงรายละเอียดได้ดงันี T 
 ทนุจดทะเบียน  ทนุที*ออกและชําระแล้ว 

 หุ้น  บาท  หุ้น  บาท 

ณ วนัที* 1 มกราคม 2563 10,000,000 

 100,000,000.0

0 

 

10,000,000 

 

100,000,000.00 

ยอดคงเหลือหลงัการเปลี*ยนแปลง        

   มลูคา่ที*ตราไว้ของหุ้นสามญั 200,000,000 

 100,000,000.0

0 

 

200,000,000 

 

100,000,000.00 

การเพิ*มทนุจดทะเบียนและเรียกชําระหุ้น 240,000,000 

 120,000,000.0

0 

 

240,000,000 

 

120,000,000.00 

ณ วนัที* 31  ธนัวาคม 2563 440,000,000 

 220,000,000.0

0 

 

440,000,000 

 

220,000,000.00 

 
 

23.   การจดัสรรกําไรสะสม 

 สาํรองตามกฎหมาย 

บริษัทต้องจดัสรรสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยก

มา (ถ้ามี) จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 

โดยสํารองตามกฎหมายไมส่ามารถนํามาจา่ยเงินปันผลได้ 
 

  เงินปันผลและสาํรองตามกฎหมาย 

  ปี 2564 

ตามการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2564 เมื,อวนัที, 26 เมษายน 2564 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจดัสรรกําไร

เพื,อเป็นทนุสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนเงิน 5,857,055.64 บาท (ซึ,งบริษัทได้จดัสรรเป็น  ทนุสํารองตามกฎหมาย

ไปแล้วในปี 2563 จํานวน 4,210,529.32 บาท และจัดสรรเพิ,มเติมเป็นทุนสํารองตามกฎหมายในปี 2564 จํานวน 

1,646,526.32 บาท) และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.0711 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็นจํานวนไม่เกิน 

31,284,000.00 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหุ้นที,มีรายชื,อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที, 11 

มีนาคม 2564 เป็นผู้ มีสทิธิได้รับเงินปันผล โดยกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที, 25 พฤษภาคม 2564 

  สําหรับปีสิ Sนสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทได้จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 5 ของ

กําไรสทุธิประจําปี 2564 เป็นจํานวนเงิน 5,587,265.72 บาท  

  สําหรับปีสิ Sนสดุวนัที, 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปทั Sงสิ Sนเป็นจํานวนเงิน 31,284,000.00 บาท 

และได้จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 7,233,792.04 บาท 
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  ปี 2563 

ตามการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563  เมื,อวนัที, 30 เมษายน 2563 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปัน

ผลประจําปี 2562 จากผลการดําเนินงานสะสมตั Sงแต่เริ,มดําเนินกิจการจนถึงวนัที, 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 

6.70 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็นเงินจํานวน 67,000,000.00 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ ถือหุ้ นที,มี

รายชื,อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2562 เป็นผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ,งบริษัทจะจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัจากวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และอนมุตัิการจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตาม

กฎหมายเป็นเงินจํานวน 3,526,315.79 บาท 

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Sงที, 1/2563  เมื,อวนัที, 2 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติ

อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากผลการดําเนินงานสะสมตั Sงแตเ่ริ,มดําเนินกิจการจนถงึวนัที, 31 มีนาคม 2563 

ในอตัราหุ้นละ 0.14  บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินจํานวน 44,800,000.00 บาท โดยจา่ยปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้

ถือหุ้นที,มีรายชื,อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที, 8 มิถนุายน 2563 เป็นผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผล ซึ,งบริษัทจะ

จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัที, 1 กรกฎาคม 2563 และอนมุตัิการจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายเป็น

เงินจํานวน 2,357,894.74 บาท 

  ตามการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Sงที, 2/2563 เมื,อวนัที, 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติ

อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดําเนินงานสะสมตั Sงแต่เริ,มดําเนินกิจการจนถึงวนัที, 30 มิถนุายน 

2563 ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นเงินจํานวน 35,200,000.00 บาท โดยจ่ายปันผลเป็น

เงินสด ให้ผู้ ถือหุ้นที,มีรายชื,อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที, 7 สิงหาคม 2563 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล 

ซึ ,งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวนัที, 4 กนัยายน 2563 และการจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายเป็นเงินจํานวน 1,852,634.58 บาท 

  สําหรับปีสิ Sนสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปทั Sงสิ Sนเป็นจํานวนเงิน 147,000,000.00 บาท 

และได้จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 7,736,845.11 บาท 

   

24. สว่นงานดําเนินงาน 

  บริษัทดําเนินกิจการในสว่นงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจจําหน่ายฉลากหดรัดรูป ซึ,งผลิตภณัฑ์ที,สําคญัแบ่งได้เป็น

ฉลากหดรัดรูป และแม่พิมพ์สําหรับพิมพ์ฉลากซึ,งเป็นผลิตภัณฑ์ที,เกี,ยวเนื,องกับการผลิตฉลากหดรัดรูป ทั Sงสอง

ผลติภณัฑ์มีกลุม่ลกูค้าเดียวกนั ดงันั Sนฝ่ายบริหารจงึพิจารณาวา่บริษัทมีสว่นงานธรุกิจเพียงสว่นงานเดียว 

  ผลการดําเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสมํ,าเสมอโดยผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงานซึ,งก็คือ

กรรมการผู้จดัการ เพื,อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผลการปฏิบตัิงาน บริษัท

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานดําเนินงานซึ,งวดัมลูคา่โดยใช้เกณฑ์ผลกําไรหรือขาดทนุของสว่นงานดําเนินงาน

ซึ,งเป็นเกณฑ์เดียวกบัที,ใช้ในการวดักําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานในงบการเงิน  

 

 

ข้อมลูเกี,ยวกบัเขตภมูิศาสตร์ 

รายได้จากการขายของบริษัทแยกตามเขตภมูิศาสตร์ สําหรับปีสิ Sนสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้

ดงันี S  
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 บาท 

 2564  2563 

ในประเทศ 793,149,989.01   677,083,959.92  

ตา่งประเทศ 406,670.00   164,073.40  

รวม 793,556,659.01  677,248,033.32 

ข้อมลูเกี,ยวกบัลกูค้ารายใหญ่ 

บริษัทมีรายได้จากการขายจากลูกค้ารายใหญ่ซึ,งมีจํานวนมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายรวม 

สาํหรับปีสิ Sนสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดงันี S  

  จํานวนราย  บาท 

ลกูค้ารายใหญ่  2564  2563  2564  2563 

ลกูค้าในประเทศ  2  2  185,144,867.78  178,408,776.66 

 

25.  เงินกองทนุสํารองเลี Sยงชีพพนกังาน 

  บริษัทได้จัดตั Sงกองทุนสํารองเลี Sยงชีพพนักงานสําหรับพนักงานประจําทั Sงหมดของบริษัทตามความใน

พระราชบญัญตักิองทนุสาํรองเลี Sยงชีพ พ.ศ. 2530 

  พนกังานและบริษัทจา่ยสมทบเข้าเงินกองทนุตามโครงการนี Sในอตัราร้อยละของเงินเดือนของพนกังานแตล่ะคน 

พนกังานจะได้รับสว่นที,บริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบงัคบัของเงินกองทนุและตามระยะเวลาการทํางานกบับริษัท 

บริษัทได้แต่งตั Sงผู้จดัการกองทนุแห่งหนึ,งเพื,อบริหารกองทนุตามข้อกําหนดในพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลี Sยงชีพ 

พ.ศ. 2530 

บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทนุสํารองเลี Sยงชีพ สําหรับปีสิ Sนสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นจํานวนเงิน 

1.23 ล้านบาท และ 0.95 ล้านบาท ตามลาํดบั  

 

26. คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ 

   คา่ใช้จา่ยตามลกัษณะ ประกอบด้วย 

 บาท 

  2564  2563 

การเปลี,ยนแปลงในสนิค้าสาํเร็จรูปและงานระหวา่งทํา (21,074,290.03)  592,545.29 

วตัถดุบิและวสัดสุิ Sนเปลอืงใช้ไป 405,326,289.67  322,245,795.68 

คา่ใช้จา่ยเกี,ยวกบัพนกังาน 160,575,764.37  135,727,122.14 

คา่เสื,อมราคาและคา่ใช้จา่ยตดับญัชี 50,911,437.84  45,056,040.99 

คา่จ้างบริการ 12,864,217.43  13,051,779.43 
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คา่สาธารณปูโภคและการสื,อสาร 21,431,552.15  19,075,574.71 

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง 5,087,740.87  4,677,486.91 

คา่ใช้จา่ยบํารุงรักษา 5,136,445.62  5,424,781.78 

ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สนิค้าคงเหลือ (โอนกลบั) 2,381,193.85  (2,120,798.15) 

 
27. คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

27.1  สว่นประกอบหลกัของคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้สาํหรับปีสิ Sนสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย  

 บาท 

 2564  2563 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ที,แสดงอยูใ่นกําไรขาดทนุ :    

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั :    

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้นิตบิคุคลสาํหรับปี 28,155,725.36  20,346,929.29 

คา่ใช้จา่ย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี :    

การเปลี,ยนแปลงของผลตา่งชั,วคราวที,รับรู้เมื,อเริ,มแรก    

 และที,กลบัรายการ (199,466.88)  (794,779.16) 

 รวม 27,956,258.48  19,552,150.13 

ภาษีเงินได้ที,เกี,ยวข้องกบัสว่นประกอบของกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอื,น :    

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที,เกี,ยวข้องกบั    

ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน    

 ที,กําหนดไว้ (44,868.76)  - 

 รวม (44,868.76)  - 

 

 

27.2 การกระทบยอดระหว่างจํานวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และผลคณูของกําไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที,ใช้สําหรับปี

สิ Sนสดุวนัที, 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดงันี S 

 บาท 

 2564  2563 

กําไรทางบญัชีสาํหรับปี 139,701,572.93  97,728,534.31 

อตัราภาษีที,ใช้ (%) 20%  20% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้คํานวณตามอตัราภาษีที,ใช้ 27,940,314.58  19,545,706.86 

 

 

รายการกระทบยอด 
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 ผลกระทบทางภาษีของคา่ใช้จา่ยที,ไมส่ามารถนํามาหกัใน    

  การคํานวณกําไรทางภาษี    

- คา่ใช้จา่ยที,ไมอ่นญุาตให้ถือเป็นรายจา่ยในการคํานวณ    

กําไรทางภาษี 752,685.03  723,285.97 

 ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที,ไมต้่องนํามาคํานวณกําไรทางภาษี    

  และคา่ใช้จา่ยที,รับรู้ได้เพิ,มในการคํานวณกําไรทางภาษี (736,741.13)  (725,234.91) 

อื,นๆ -  8,392.21 

รวมรายการกระทบยอด 15,943.90  6,443.27  

รวมคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  27,956,258.48  19,552,150.13  

27.3 การกระทบยอดระหว่างอตัราภาษีที,แท้จริงถัวเฉลี,ยและอตัราภาษีที,ใช้สําหรับปีสิ Sนสดุวนัที, 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 สรุปได้ดงันี S 

 2564  2563 
 จํานวนภาษี  

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จํานวนภาษี  

(บาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
กําไรทางบญัชีก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้สําหรับปี 139,701,572.93    97,728,534.31   
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีทีAใช้ 27,940,314.58  20.00  19,545,706.86  20.00 
รายการกระทบยอด 15,943.90  0.01  6,443.27  0.01 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ตามอตัราภาษีทีAแท้จริงถวัเฉลีAย 27,956,258.48  20.01  19,552,150.13  20.01 

 
28. กําไรตอ่หุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั Tนพื Tนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีด้วยจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี'ยถ่วงนํ Tาหนกัที'ออกและ

เรียกชําระแล้วในระหวา่งปี 

   สาํหรับปีสิ Tนสดุวนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 

  2564  2563 

กําไรสาํหรับปี  (บาท) 111,745,314.45  78,176,384.18 

จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี'ยถ่วงนํ Tาหนกั  (หุ้น) 440,000,000.00  290,819,672.00 

กําไรตอ่หุ้นขั Tนพื Tนฐาน  (บาทตอ่หุ้น) 0.25  0.27 
 

29. เครื'องมือทางการเงิน 

29.1 การบริหารความเสี'ยง 

  บริษัทบริหารความเสี'ยงทางการเงินที'อาจเกิดขึ Tนในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี Tสินทางการเงิน

ตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจดัการและการควบคมุภายในองค์กรโดยทั'วไป และไมไ่ด้ประกอบธุรกรรมตรา

สารอนพุนัธ์ทางการเงินใด ๆ เพื'อการค้าหรือการเก็งกําไร 
 
29.2 การจดัประเภทรายการและการวดัมลูคา่สนิทรัพย์และหนี Tสนิทางการเงิน 

 ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่าสินทรัพย์และหนี Tสิน

ทางการเงินตามโมเดลธรุกิจที'ใช้จดัการสนิทรัพย์และหนี Tสนิทางการเงิน ดงันี T 
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 บาท 

 2564 

 

มลูคา่ยตุธิรรม 

- สญัญาอนพุนัธ์ 

 ราคาทนุตดั

จําหนา่ย 

 รวม 

 

สนิทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -  99,103,848.96   99,103,848.96  

ลกูหนี Tการค้าและลกูหนี Tหมนุเวียนอื'น -  172,242,997.77   172,242,997.77  

สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื'น -  70,589,050.00   70,589,050.00  

สนิทรัพย์สญัญาอนพุนัธ์ 199,701.57  -  199,701.57 
 

 บาท 

 2564 

 

มลูคา่ยตุธิรรม 

- สญัญาอนพุนัธ์ 

 ราคาทนุตดั

จําหนา่ย 

 รวม 

 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื'น -  1,385,359.81  1,385,359.81 
สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียน      
 ที'ไมใ่ชเ่งินสดที'เป็นหลกัประกนั -  1,200,000.00   1,200,000.00  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื'น -  548,430.57   548,430.57  

 199,701.57  345,069,687.11  345,269,388.68 

หนี Tสนิทางการเงิน      
เงินกู้ ยืมระยะสั Tนจากสถาบนัการเงิน -  8,039,117.57   8,039,117.57  
เจ้าหนี Tการค้าและเจ้าหนี Tหมนุเวียนอื'น -  107,507,882.26   107,507,882.26  
หนี Tสนิสญัญาอนพุนัธ์ 46,500.12  -  46,500.12 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  8,333,333.31  8,333,333.31 
หนี Tสนิตามสญัญาเชา่  -  72,836,265.88  72,836,265.88 

 46,500.12  196,716,599.02  196,763,099.14 
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 บาท 
 2563 

 
มลูคา่ยตุธิรรม 

- สญัญาอนพุนัธ์ 
 ราคาทนุตดั

จําหนา่ย 
 รวม 

 
สนิทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด -  110,738,250.10  110,738,250.10 
ลกูหนี Tการค้าและลกูหนี Tหมนุเวียนอื'น -  149,478,767.12  149,478,767.12 
สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื'น -  150,000,000.00  150,000,000.00 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื'น -  496,396.92  496,396.92 
เงินฝากธนาคารที'มีภาระคํ Tาประกนั -  3,025,253.99  3,025,253.99 
สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียน      
 ที'ไมใ่ชเ่งินสดที'เป็นหลกัประกนั -  1,200,000.00  1,200,000.00 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื'น -  466,849.94  466,849.94 
 -  415,405,518.07  415,405,518.07 

หนี Tสนิทางการเงิน      
เงินกู้ ยืมระยะสั Tนจากสถาบนัการเงิน -  3,146,372.01  3,146,372.01 
เจ้าหนี Tการค้าและเจ้าหนี Tหมนุเวียนอื'น -  82,908,679.23  82,908,679.23 
หนี Tสนิสญัญาอนพุนัธ์ 3,500,454.59  -  3,500,454.59 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  20,000,000.00  20,000,000.00 
หนี Tสนิตามสญัญาเชา่  -  68,983,912.60  68,983,912.60 
 3,500,454.59  175,038,963.84  178,539,418.43 

29.3 ความเสี'ยงจากอตัราดอกเบี Tย 

 บริษัทมีความเสี'ยงจากอตัราดอกเบี Tยเนื'องจากมีเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกินบญัชี  เงินกู้ยืม

ระยะสั Tน เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี Tสินตามสญัญาเช่า ทั Tงนี Tสินทรัพย์และหนี Tสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัรา

ดอกเบี Tยที'ปรับขึ Tนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบี Tยคงที'ซึ'งใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั อย่างไรก็

ตามบริษัทเชื'อว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบี Tยในตลาดในอนาคตจะไม่สง่ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินอื'นเพื'อป้องกัน

ความเสี'ยงดงักลา่ว 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สนิทรัพย์และหนี Tสนิทางการเงินที'สาํคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบี Tยได้ดงันี T 
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 บาท 

 2564 

 อตัราดอกเบี Bย  อตัราดอกเบี Bย  ไมมี่  รวม  อตัราดอกเบี Bย 

 ปรับขึ Bนลง  คงที*  อตัราดอกเบี Bย    (ร้อยละตอ่ปี) 

 ตามอตัราตลาด         

สนิทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 79,712,872.01  11,806.71  19,379,170.24  99,103,848.96  0.05 - 0.55 

ลกูหนี Bการค้าและลกูหนี Bหมนุเวียนอื*น -  -  172,242,997.77  172,242,997.77  - 

สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื*น -  70,589,050.00  -  70,589,050.00  0.30 - 0.55 

สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียน          

ที*ไมใ่ชเ่งินสดที*เป็นหลกัประกนั -  1,200,000.00  -  1,200,000.00  3.625 

หนี Bสนิทางการเงิน          

เงินกู้ ยืมระยะสั Bนจากสถาบนัการเงิน 8,039,117.57  -  -  8,039,117.57  2.72 - 2.75 

เจ้าหนี Bการค้าและเจ้าหนี Bหมนุเวียนอื*น -  -  107,507,882.26  107,507,882.26  - 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  8,333,333.31  -  8,333,333.31  2.00 

หนี Bสนิตามสญัญาเชา่ -  72,836,265.88  -  72,836,265.88  4.75 - 5.50 

 

 บาท 

 2563 

 อตัราดอกเบี Bย  อตัราดอกเบี Bย  ไมมี่  รวม  อตัราดอกเบี Bย 

 ปรับขึ Bนลง  คงที*  อตัราดอกเบี Bย    (ร้อยละตอ่ปี) 

 ตามอตัราตลาด         

สนิทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 84,490,948.69  -  26,247,301.41  110,738,250.10  0.05 - 0.45 

ลกูหนี Bการค้าและลกูหนี Bหมนุเวียนอื*น -  -  149,478,767.12  149,478,767.12  - 

สนิทรัพย์ทางการเงินหมนุเวียนอื*น -  150,000,000.00  -  150,000,000.00  0.625 - 0.85 

เงินฝากธนาคารที*มีภาระคํ Bาประกนั -  3,025,253.99  -  3,025,253.99  0.25 

สนิทรัพย์ทางการเงินไมห่มนุเวียน          

ที*ไมใ่ชเ่งินสดที*เป็นหลกัประกนั -  1,200,000.00  -  1,200,000.00  3.625 

หนี Bสนิทางการเงิน          

เงินกู้ ยืมระยะสั Bนจากสถาบนัการเงิน 3,146,372.01  -  -  3,146,372.01  2.74 

เจ้าหนี Bการค้าและเจ้าหนี Bหมนุเวียนอื*น -  -  82,908,679.23  82,908,679.23  - 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  20,000,000.00  -  20,000,000.00  2.00 

หนี Bสนิตามสญัญาเชา่ -  68,983,912.60  -  68,983,912.60  3.720 - 7.919 

29.4 ความเสี'ยงจากการให้สนิเชื'อ 

 บริษัทมีความเสี'ยงด้านการให้สินเชื'อที'เกี'ยวเนื'องกบัลกูหนี Tการค้า ฝ่ายบริหารควบคมุความเสี'ยงนี Tโดย

การกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสินเชื'อที'เหมาะสม ดงันั Tน บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความ

เสียหายที'เป็นสาระสําคญัจากการเก็บเงินจากลกูหนี Tดงักล่าว นอกเหนือไปจากที'ได้ตั Tงค่าเผื'อผลขาดทนุด้าน

เครดติที'คาดวา่จะเกิดขึ Tนไว้แล้ว 

 
29.5 ความเสี'ยงด้านอตัราแลกเปลี'ยน  

 บริษัทมีความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยนเงินตราต่างประเทศ เนื'องจากบริษัทมีรายการซื Tอสินค้าที'เป็น

สกลุเงินตราต่างประเทศ ซึ'งบริษัทจะเข้าทําสญัญาซื Tอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื'อป้องกนัความเสี'ยง
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จากอตัราแลกเปลี'ยนตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีสินทรัพย์ 

(หนี Tสนิ) ที'เป็นเงินตราตา่งประเทศ ซึ'งสว่นใหญ่ครบกําหนดในหนึ'งปี ดงันี T 

 เงินตราตา่งประเทศ  บาท 

 2564  2563  2564  2563 

เจ้าหนี Bการค้า - มลูคา่ตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน        

- ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 491,548.28  311,037.97  16,512,532.22  9,395,461.75 

- ดอลลาร์สงิคโปร์ 1,283.80  -  32,127.61  - 

สญัญาซื Bอขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า        

- ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา        

สนิทรัพย์สญัญาอนพุนัธ์ 567,510.24  -  199,701.57  - 

หนี Bสนิสญัญาอนพุนัธ์ 

813,802.52  3,121,112.2

1 

 46,500.12 

 

3,500,454.59 

 

สัญญาอนุพนัธ์ 
สญัญาอนพุนัธ์ เป็นสญัญาขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าที'มีไว้เพื'อจดุประสงค์ในการปอ้งกนัความ

เสี'ยง ไม่ใช่เพื'อการลงทุนเพื'อหวงัผลกําไร อย่างไรก็ตาม สญัญาอนุพนัธ์ดงักล่าวไม่เข้าเงื'อนไขการป้องกัน

ความเสี'ยง สญัญาอนพุนัธ์จงึถกูจดัประเภทเป็น “เพื'อค้า” ในการบนัทกึบญัชี และวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม

ผา่นกําไรหรือขาดทนุ และสญัญาอนพุนัธ์นั Tนจะแสดงรายการไว้เป็นสนิทรัพย์หรือหนี Tสนิหมนุเวียน เนื'องจากจะ

ครบกําหนดภายใน 12 เดือนหลงัรอบระยะเวลาบญัชี 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีกําไร (ขาดทนุ) จากการเปลี'ยนแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของ

สญัญาอนพุนัธ์ เป็นจํานวนเงิน 0.15 ล้านบาท และ 3.50 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 

 กาํไร (ขาดทนุ) จากอัตราแลกเปลีCยน 
 จํานวนรวมของกําไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี'ยนที'รับรู้ในกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ Tนสุดวนัที' 31 

ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี T 

 บาท 

 2564  2563 

กําไร (ขาดทนุ) ที'ยงัไมเ่กิดขึ Tนจากอตัราแลกเปลี'ยน 3,746,325.19  (3,616,986.40) 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี'ยนสทุธิที'แสดงรวมไว้ใน    

   - คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 11,027,459.65  2,563,458.78 

รวมกําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี'ยนสทุธิ 

   ที'รับรู้ในกําไรก่อนภาษีระหวา่งปี 
 

14,773,784.84 

  

(1,053,527.62) 
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29.6 ความเสี'ยงด้านสภาพคลอ่ง 

บริษัทมีการควบคมุความเสี'ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการ

เทียบเทา่เงินสดให้เพียงพอตอ่การดําเนินงานของบริษัท รวมทั Tงจดัหาวงเงินสนิเชื'อระยะสั Tนจากสถาบนัการเงิน

ตา่ง ๆ เพื'อสาํรองในกรณีที'มีความจําเป็นและเพื'อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด 

 

29.7 มลูคา่ยตุธิรรมของเครื'องมือทางการเงิน 

  ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี Tสินที'วดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุิธรรม แยก

แสดงตามลําดบัชั Tนของมลูคา่ยตุธิรรม ดงันี T 
  บาท 

  2564 

  มลูคา่  มลูคา่ยติุธรรม  

  ตามบญัชี  ระดบัที* 1  ระดบัที* 2  ระดบัที* 3  รวม 

สินทรัพย์           

 สญัญาซื Bอขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า  -  -  199,701.57  -  199,701.57 

หนี -สิน           

 สญัญาซื Bอขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า  -  -  46,500.12  -  46,500.12 

 

  บาท 

  2563 

  มลูคา่  มลูคา่ยติุธรรม  

  ตามบญัชี  ระดบัที* 1  ระดบัที* 2  ระดบัที* 3  รวม 

หนี -สิน           

 สญัญาซื Bอขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า  -  -  3,500,454.59  -  3,500,454.59 

 

  ในระหว่างปี ไม่มีการเปลี'ยนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน 

30. การบริหารจดัการทนุ 

  วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุที'สําคญัของบริษัท คือการจดัให้มีซึ'งโครงสร้างทางการเงินที'เหมาะสมและ

การดํารงไว้ซึ'งความสามารถในการดําเนินธรุกิจอยา่งตอ่เนื'องตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 บริษัท

มีอตัราสว่นหนี Tสนิตอ่ทนุเทา่กบั 0.28 : 1 (ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 เทา่กบั 0.28 : 1)  

 

31. การเปลี'ยนแปลงในหนี Tสนิที'เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

  การเปลี'ยนแปลงในหนี Tสินที'เกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปีสิ Tนสดุวนัที'  31 ธันวาคม 2564 และ 2563  มี

ดงันี T 
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 บาท 

 2564 

 ยอดคงเหลอื  กระแสเงินสด  รายการที9ไมใ่ชเ่งินสด  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที9 1  เพิ9ม (ลด)*  เพิ9มขึ Gน  การแปลงคา่  ณ วนัที9 31 

 มกราคม 2564      อตัราแลกเปลี9ยน  ธนัวาคม 2564 

เงินกู้ ยืมระยะสั Gนจากสถาบนัการเงิน 3,146,372.01  4,906,765.99    (14,020.43)  8,039,117.57 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 20,000,000.00  (11,666,666.69)  -  -  8,333,333.31 

หนี Gสนิตามสญัญาเชา่ 68,983,912.60  (13,561,339.81)  17,413,693.09  -  72,836,265.88 

รวม 92,130,284.61  (20,321,240.51)  17,413,693.09   (14,020.43)  89,208,716.76 

 

 บาท 

 2563 

 ยอดคงเหลอื  กระแสเงินสด  รายการที9ไมใ่ชเ่งินสด  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที9 1  เพิ9ม (ลด)*  เพิ9มขึ Gน  การแปลงคา่  ณ วนัที9 31 

 มกราคม 2563      อตัราแลกเปลี9ยน  ธนัวาคม 2563 

เงินกู้ ยืมระยะสั Gนจากสถาบนัการเงิน 41,042,671.53  (38,099,269.72)  -  202,970.20  3,146,372.01 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 66,126,000.00  (46,126,000.00)  -  -  20,000,000.00 

หนี Gสนิตามสญัญาเชา่ 8,088,360.65  (12,331,456.92)  73,227,008.8

7 

 -  68,983,912.60 

รวม 115,257,032.1

8 

 (96,556,726.64)  73,227,008.8

7 

 202,970.20  92,130,284.61 

*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินสทุธิรวมจํานวนเงินสดรับและเงินสดชําระคืนในงบกระแสเงินสด 
 

32.  ภาระผกูพนัและหนี Tสนิที'อาจจะเกิดขึ Tน 

32.1 ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสญัญาบริการ 

 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสญัญาบริการ ดงันี T 

 บาท 

 2564  2563 

ไมเ่กินหนึ'งปี 1,194,299.46  1,350,625.00 

เกินหนึ'งปีแตไ่มเ่กินห้าปี -  58,500.00 

เกินห้าปี -  - 

        รวม 1,194,299.46  1,409,125.00 

32.2 ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสญัญาซื Tอขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 

ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีสญัญาซื Tอขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้ากบัสถาบนัการเงิน เป็น

จํานวนเงินรวม 1.38 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 45.92 ล้านบาท) สญัญาดงักล่าวจะครบ

กําหนดภายในเดือน มีนาคม 2565  
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 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีสญัญาซื Tอขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้ากบัสถาบนัการเงิน เป็น

จํานวนเงินรวม 3.12 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 96.85 ล้านบาท) สัญญาดังกล่าวครบ

กําหนดภายในเดือน เมษายน 2564  

 

32.3 ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัเลตเตอร์ออฟเครดติที'ยงัไมไ่ด้ใช้ 

 ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระผกูพนัเกี'ยวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิตที'เปิดไว้แตย่งั

ใช้ไม่หมด เป็นจํานวนเงินรวม 1.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 57.08 ล้านบาท) และ 2.65 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเทา่เงินบาท 79.91 ล้านบาท) ตามลาํดบั 

 

 32.4 ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัสญัญาซื Tอวตัถดุบิ 

  ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษัทได้ทําบนัทกึข้อตกลงและสญัญาซื Tอวตัถดุิบกบับริษัทที'

ไม่เกี'ยวข้องกนัหลายแห่ง โดยมีราคาและเงื'อนไขการซื Tอขายตา่ง ๆ ตามที'ระบไุว้ในบนัทกึข้อตกลงและสญัญา 

บนัทึกข้อตกลงและสญัญาดงักล่าวมีระยะเวลาตั Tงแต่ 4 ถึง 6 เดือน บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาคงเหลือ 

0.76 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 25.42 ล้านบาท) และ 2.05 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

(เทียบเทา่เงินบาท 61.85 ล้านบาท) ตามลาํดบั 

  

 32.5 ภาระผกูพนัเกี'ยวกบัรายจา่ยฝ่ายทนุ 

 32.5.1 ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระผูกพันที'จะต้องจ่ายเงินตามสัญญาซื Tอขาย

เครื'องจกัร มีมลูค่าตามสญัญารวม 36.10 ล้านบาท และ 36.97 ล้านบาท ตามลําดบั บริษัทมีภาระ

ผกูพนัตามสญัญาคงเหลอื 19.30 ล้านบาท และ 25.79 ล้านบาท ตามลาํดบั 

 32.5.2 ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระผูกพันที'จะต้องจ่ายเงินตามสัญญาว่าจ้าง

เกี'ยวกบัการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ มีมลูค่าตามสญัญารวม 166.50 ล้านบาท และ 2.40 ล้านบาท 

ตามลาํดบั บริษัทมีภาระผกูพนัตามสญัญาคงเหลอื 139.95 ล้านบาท และ 2.16 ล้านบาท ตามลาํดบั  

 

32.6 หนี Tสนิที'อาจเกิดขึ Tนเกี'ยวกบัสญัญาการใช้ไฟฟา้ 

 ณ วันที' 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีหนี Tสินที'อาจเกิดขึ Tนจากสญัญาการใช้ไฟฟ้ากับการ

ไฟฟา้สว่นภมูิภาคเป็นจํานวนเงิน 1.40 ล้านบาท และ 1.40 ล้านบาท ตามลาํดบั 
 

33. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  ตามการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Tงที' 1/2565 เมื'อวนัที' 25 กมุภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติ

อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.1015 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท

เป็นเงินจํานวนไม่เกิน 44,660,000 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ให้ผู้ ถือหุ้นที'มีรายชื'อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้น ณ วนัที' 14 มีนาคม 2565 เป็นผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยกําหนดจ่ายปันผลในวนัที' 17 พฤษภาคม 2565 และ
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อนมุตัิการจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายเป็นเงินจํานวน 5,587,265.72 บาท ทั Tงนี T สทิธิในการได้รับเงินปันผล

ดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัจิากที'ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 
 

34. การอนมุตังิบการเงิน 

  งบการเงินนี Sได้รับอนมุตัใิห้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื,อวนัที, 25 กมุภาพนัธ์ 2565 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี0ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการ  
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี0ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  
 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี0ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

และหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 
 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี0ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส่วนที' 4 
เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี0ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการ  
 

ชื#อ-สกุล/ ตาํแหน่ง /  

วันที#ได้รับแต่งตั =ง 

 

อายุ 

(ปี)           

คุณวุฒทิางการศึกษา / 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%)  

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อบริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ 

- ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท

กรรมการอิสระ /  

26 มิถนุายน 2562 

- กรรมการตรวจสอบ /  

1 มีนาคม 2563  

- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

- ไมมี่ -  

55 - ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพฒันา (การ

บริการงานภาครัฐและเอกชน)  

มหาวิทยาราชภฎัสวนสนุนัทา 

- ปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ 

Yongtown State University,USA. 

- ปริญญาตรี คณะสงัคมวิทยาและ

มานษุยวิทยามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นทีJ 

57 (วปอ. 57)  

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ รุ่นทีJ 23 (วตท. 23) 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 165/2019 

 

 

0.03 
 
 
 
 

ไมมี่ 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ

บริษัท / กรรมการอิสระ 

/ กรรมการตรวจสอบ  

บ ริ ษั ท  ช ริ xง เ ฟ ล็ ก ซ์  

(ประเทศไทย) จํากัด  

(มหาชน) 

ธุ ร กิจให้บริการผลิตและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

2562 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการเลขาธิการ  หอการค้าไทยและสภา

หอการค้าแห่งประเทศ

ไทย 

- 

2560 - 2561 

 

กรรมการเหรัญญิก 

 

หอการค้าไทยและสภา

หอการค้าแห่งประเทศ

ไทย 

- 

2558 - 2559 กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย - 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทะเลใส

ทรายขาวแอทชมุพร 

จํากดั  

ธรุกิจโรงแรมรีสอร์ทและห้อง

ชดุ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ประชารัฐรัก

สามคัคีนนทบรีุ 

(วิสาหกิจเพืJอสงัคม) 

จํากดั  

ธรุกิจบริการเป็นทีJปรึกษา

และให้คําแนะนําในด้านการ

บริหารงาน 

2557 - 2558 ทีJปรึกษา

คณะกรรมการวิสามญั

พิจารณาผงัเมือง 

สภานิติบญัญติั

แหง่ชาติ 

- 

2554 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ / 

กรรมการ 

บริษัท วินเทจ บ้านและ

ทีJดิน จํากดั 

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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ชื#อ-สกุล/ ตาํแหน่ง /  

วันที#ได้รับแต่งตั =ง 

 

อายุ 

(ปี)           

คุณวุฒทิางการศึกษา / 

ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%)  

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อบริษัท ประเภทธุรกจิ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ / 

กรรมการ 

บริษัท บวัทองธานี 

บ้านและทีJดิน จํากดั  

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ / 

กรรมการ 

บริษัท บวัทองธานี ดี

เวลลอปเมนท์ จํากดั  

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2543 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ / 

กรรมการ 

บริษัท บวัทองธานี 

แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2534 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ / 

กรรมการ 

บริษัท ไทยวิวฒัน์โฮม

วิลเลจ็ จํากดั  

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2533 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ / 

กรรมการ 

บริษัท บีทีเอน็ พร๊อพ

เพอร์ตี x จํากดั  

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 
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ชื#อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/  

วันที#ได้รับแต่งตั =ง 

 

อายุ 

(ปี)           
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อบริษัท ประเภทธุรกจิ 

2. นายสธีุร์ สธนสถาพร 

- กรรมการอิสระ / 26 มิถนุายน 

2562 

- กรรมการตรวจสอบ /  

26 มิถนุายน 2562  

- ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน / 

26 มิถนุายน 2562  

- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

- ไมมี่ - 

51 - ปริญญาโท สาขาวิชาการจดัการงาน

คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัพายพั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 56/2006 

- หลกัสตูร Policy Management Program 

(2014) สํานกังานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม

แหง่ชาติ 

- หลกัสตูร Digital Economy for 

Management (DE4M) (2016) 

สถาบนัวิจยัและพฒันาองค์กรภาครัฐ 

- หลกัสตูร CMA-GMS Program (2018) 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

 

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

บริษัท ชริ Cงเฟลก็ซ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั  
(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติ
และจําหน่ายฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป 

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

- 

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

- 

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

- 

2560 - ปัจจบุนั Director General  / 
ผู้ อํานวยการ 

คณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบนั 
(กกร.) 

- 

2554 - 2560 ผู้ อํานวยการสํานกั
บริหารกลาง 

องค์การบริหารการพฒันา
พื CนทีÑพิเศษเพืÑอการ
ทอ่งเทีÑยวอยา่งยัÑงยืน 

องค์การมหาชน 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอก็ซ์ทรีม ซสิเตม็ส์ 
จํากดั 

ธรุกิจทีÑปรึกษาด้าน
เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ 
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ชื#อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/  

วันที#ได้รับแต่งตั =ง 

 

อายุ 

(ปี)           
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อบริษัท ประเภทธุรกจิ 

3. ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท 

 

- กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการตรวจสอบ / 

26 มิถนุายน 2562  

- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

- ไมมี่ – 

49  - ปริญญาเอก สาขาธรุกิจเทคโนโลยี

และการจดัการนวตักรรม 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ 

International Management, 

University of Dallas,Texas,USA 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี สาขาการบญัชี 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นทีJ 107/2014  

- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นทีJ 307/2021  

 

0.09 ไมมี่ 2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ  

 

บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหด

รัดรูป 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ภมีูพฒันา 

จํากดั 

ธรุกิจบริการรับเป็น

ผู้จดัการและผู้ดแูล

ผลประโยชน์บริหารงาน

เก็บผลประโยชน์และ

จดัการทรัพย์สนิให้กบั

บคุคลอืJน คณะบคุคล นิติ

บคุคล สว่นราชการและ

องค์กรของรัฐ 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ /เหรัญญิก  มลูนิธิซียเูอน็เทอร์ไพรส์ - 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เพิJมทรัพย์ เรสซิ

เด้นซ์ จํากดั 

ธรุกิจให้เชา่ทีJพกัอาศยั 

อพาร์ทเม้นท์ 

2542 -  ปัจจบุนั อาจารย์ประจําคณะ

พาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี  

จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- 

2556 - 2560 กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เนชัJน อินเตอร์

เนชัJนแนล เอด็ดเูท

นเมนท์ จํากดั 

(มหาชน) 

ธรุกิจสํานกัพิมพ์ และ

ตวัแทนจําหน่ายและ

ให้บริการตา่งๆทีJเกีJยวข้อง

กบัสิJงพิมพ์จาก

ตา่งประเทศ 
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ชื#อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/  

วันที#ได้รับแต่งตั =ง 

 

อายุ 

(ปี)           
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%)  

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อบริษัท ประเภทธุรกจิ 

4. นายซงุ ชง ทอย 

 

- กรรมการ / 20 มิถนุายน 2550 

- ประธานกรรมการบริหาร /  

18 มิถนุายน 2562 

- ประธานเจ้าหน้าทีJบริหาร / 

3 มกราคม 2562 

- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

- ไมมี่  

55 - Bachelor of Science in Electronics 

and Communications Engineering, 

Mapua Institute of Technology, 

Philippines 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นทีJ 164/2019  

- หลกัสตูร Risk Management 

Program for Corporate Leaders 

รุ่นทีJ 24/2021 

 

23.64 เป็นบิดาของ

นายสมิทธ์ 

ทอย และ  

นางสาวอ

ลีสญาฌ์ 

ทอย 

 

2562 - ปัจจบุนั ประธาน

กรรมการบริหาร / 

ประธานเจ้าหน้าทีJ

บริหาร   

บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและจําหน่าย

ฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  

 

บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและจําหน่าย

ฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แสตนดาร์ด รี

ไซเคิล จํากดั 

รับจ้างหลอมเศษพลาสติกรี

ไซเคิล 

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แสตนดาร์ด โพลี

เมอร์ จํากดั 

การนําวสัดทีุJใช้แล้วกลบัมาใช้

ใหม ่

2537 - 2562 กรรมการ บริษัท ชองมิง เอน็เตอร์

ไพรเซส (ไทยแลนด์) 

จํากดั 

การขายสง่เครืJองจกัรและ

อปุกรณ์อืJนๆซึJงมิได้จดัประเภท

ไว้ในทีJอืJน 

 
 
ชื#อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/  

วันที#ได้รับแต่งตั =ง 

 

อายุ 

(ปี)           
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อบริษัท ประเภทธุรกจิ 

5. นายสมิทธ์ ทอย 

 

- กรรมการ / 22 มีนาคม 2560 

- กรรมการบริหาร /  

18 มิถนุายน 2562 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน / 18 มิถนุายน 

2562 

- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

- นายสมิธ ทอย 

27 - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นทีJ 164/2019) 

 

7.27 เป็นบตุรของ

นายซงุ ชง ทอย 

และเป็น

น้องชาย

นางสาวอ

ลีสญาฌ์ ทอย 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน   

บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ 

 

บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูป 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แสตนดาร์ด โพลี

เมอร์ จํากดั 

การนําวสัดทีุJใช้แล้วกลบัมาใช้

ใหม ่
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ชื#อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/  

วันที#ได้รับแต่งตั =ง 

 

อายุ 

(ปี)           
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อบริษัท ประเภทธุรกจิ 

6. นายกิตติ ปิยะตรึงส์ 

 

- กรรมการ  / 14 มกราคม 2562 

- กรรมการบริหาร  /  

18 มิถนุายน 2562  

- กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน / 18 มิถนุายน 

2562  

-  (ชืJอ – สกลุเดิม) 

- ไมมี่ -  

35 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ปริญญาโทคณะบริหารธรุกิจ 

(ภาษาองักฤษ) จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  

- สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation 

Program รุ่น 164/2019 

 

 

   

 

3.82 เป็นพีJนางสาว

วศินี ปิยะตรึงส์ 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ /

กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน   

บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหด

รัดรูป 

  2563 - ปัจจบุนั กรรมการ  

 

บริษัท เอ.ที.เอม็.พร็อพ

เพอร์ตี x จํากดั 

ซื xอ ขาย ให้เชา่ ทีJดินและ

อสงัหาริมทรัพย์ 

  2563 - ปัจจบุนั กรรมการ  

 

บริษัท จีดีดี เอน็เนอร์ยีJ 

จํากดั 

จําหน่ายเม็ดพลาสติก 

ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี 

  2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท แสตนดาร์ด รี

ไซเคิล จํากดั 

รับจ้างหลอมเศษพลาสติกรี

ไซเคิล 

  2559 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ/

กรรมการ  
บริษัท รวยทรัพย์อนนัต์ 

จํากดั 

รับเหมาก่อสร้าง 

  2557 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ/

กรรมการ 

บริษัท เพอร์เฟคโฮม 

พร็อพเพอร์ตี x จํากดั 

อสงัหาริมทรัพย์ 

  2551 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท มณีมงคล อิม

ปอร์ต-เอก็ซปอร์ต 

จํากดั 

ธรุกิจลามิเนตฟิล์มและถงุ

บรรจเุม็ดพลาสติก 
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ชื#อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/  

วันที#ได้รับแต่งตั =ง 

 

อายุ 

(ปี)           
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%)  

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อบริษัท ประเภทธุรกจิ 

7. นางสาววศินี ปิยะตรึงส์ 

 

-  กรรมการ  / 

   27 มิถนุายน 2561 /     
- กรรมการบริหาร    

18 มิถนุายน 2562 

- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

- ไมมี่ -  

30 - ปริญญาตรี จากคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

จฬุาฯ ภาคภาษาองักฤษ สาขา 

Finance 

- ปริญญาโท University of 

Southampton สาขา Marketing 

Management 

- ผา่นการอบรม DAP รุ่น 

164/2019  

 

3.82 เป็นน้องนาย

กิตติ ปิยะตรึงส์ 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหด

รัดรูป 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ  

 

 

บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหด

รัดรูป 

2564 - ปํจจบุนั กรรมการ บริษัท ฟอร์คลฟิท์ เซน็

เตอร์ จํากดั 

ประกอบกิจการ ซื xอ ขาย 

รถยนต์ รถยก เครืJองยนต์ 

รวมทั xงอะไหลอ่ปุกรณ์และ

ซอ่มบริการจําหน่าย

สนิทรัพย์ 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท จีดีดี เอน็เนอร์ยีJ 

จํากดั 

ธรุกิจพลงังาน  

2564 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ   บริษัท มณีอดุมสขุ 

จํากดั 

ธรุกิจรับผลติและจําหน่าย

ถงุพลาสติก 

2562 - 2563  ผู้ ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ   

บริษัท มณีอดุมสขุ 

จํากดั 

ธรุกิจรับผลติและจําหน่าย

ถงุพลาสติก 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท มณีมงคล     โฮ

ลดิ xง จํากดั 

ลงทนุในกิจการอืJนๆ 

2561 - 2562 Senior Camapign 

Marketing 

บริษัท โพเมโล ่แฟชัJน 

จํากดั 

Fashion Ecommerce 

2559 - 2561 Senior Client 

Service, Retail 

Measurement 

Service 

The Nielsen 

Company Thailand 

Market Research 

  



 

บริษัท ชริ )งเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)         
  

 

228 

ชื#อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/  

วันที#ได้รับแต่งตั =ง 

 

อายุ 

(ปี)           
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อบริษัท ประเภทธุรกจิ 

8. นางสาวมจุรินทร์ บวัหอม 

 

- ผู้จดัการฝ่ายประกนัและควบคมุ

คณุภาพ  /   

31 มีนาคม 2551 

- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

- ไมมี่ - 

39 - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิศวกรรมเคมี  มหาวิทยาลยั

บรูพา 

 

- - 2551 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายประกนั

และควบคมุคณุภาพ   

บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหด

รัดรูป 

9. นายเสนีย์ หมุสนิ 

 

- ผู้จดัการฝ่ายบริหารงานทัJวไป  / 

2 มิถนุายน 2557 

- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

- ไมมี่ - 

44 - ปริญญาตรีคณะวิทยาศาตร์ 

สาขาเทคโนโลยีอิเลค็ทรอนิกส์

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

 

0.03 - 2557 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่าย

บริหารงานทัJวไป   

บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหด

รัดรูป 

2544 - 557 ผู้จดัการโรงงาน บริษัทไทยโพลีฟิล์ม 

จํากดั 

ธรุกิจผู้ผลติและจําหน่าย

ฟิล์ม CPP และ MCPP 

10. นายสชิุน ศิริประภานกุลู 

 

- ผู้จดัการฝ่ายขายและการตลาด  

/ 2 พฤศจิกายน 2552 

- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

- ไมมี่ -  

38 - ปริญญาตรี คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

สาขาเทคโนโลยีการบรรจแุละวสัด ุ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

- 

 

- 2552 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายขายและ

การตลาด   

บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหด

รัดรูป 

11. นายสภุเดช ธนากรฐิติคณุ 

 

- ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการและซอ่ม

บํารุง  / 2 เมษายน 2553 

- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

นายนพคณุ ชยัสทิธิã 

42 - ปริญญาตรี สาขาการจดัการ
อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

- - ปริญญาโท สาขาการจดัการ

องค์การสมยัใหม ่มหาวิทยาลยัศรี
ปทมุ 

0.02 - 2553  - ปัจจบุนั 

 

 

2547 - 2552 

ผู้จดัการฝ่ายปฏิบติัการ

และซอ่มบํารุง   

ผู้จดัการฝ่ายผลติ 

บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

บริษัทคิงค์แพ็คอินดสั

เตรียล จํากดั 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหด

รัดรูป 

ธรุกิจให้บริการผลติตและ

จําหน่ายถงุหหิู xวพลาสติก

และถงุบรรจอุาหาร  
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ชื#อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/  

วันที#ได้รับแต่งตั =ง 

 

อายุ 

(ปี)           
คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวัตอิบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อบริษัท ประเภทธุรกจิ 

12. นางรสสคุนธ์ ศานติกลุวงศ์ 

 

- ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน / 

14 ตลุาคม 2558 

- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

นางสาวรสสคุนธ์  นพเกต ุ

47 - ปริญญาโท คณะพฒันาการ

เศรษฐกิจ   สาขา เศรษฐศาสตร์

การเงิน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ (นิด้า) 

2564  

- หลกัสตูร CFO Refresher รุ่นที4 

5/5789 โดยศนูย์ สง่เสริมการพฒ ั

นาความรู้ตลาดทนุ ตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- หลกัสตูร Strategic 

Management Accounting รุ่นที4 

1/64 

- หลกัสตูรภาพรวมมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินรุ่น 5/89 

- หลกัสตูร Corporate Finance 

2/64 

 

2563 

- -หลกัสตูร CFO Refresher Course 

รุ่นทีJ 1 

- หลกัสตูรการบญัชีบริหารเพืJอการ

วางแผนและตดัสนิใจ 

- หลกัสตูรก้าวทนัภาษีเงินได้นิติ

บคุคล 

2562 

- หลกัสตูร Strategic CFO in 
Capital Markets รุน่ที9 9  

 

0.001 - 2558 - ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและ

การเงิน   

บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหด

รัดรูป 

2556 - 2558 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท เอน็พีเอส โอ

เชีJยนสตาร์ จํากดั 

ขนสง่สนิค้าระหวา่งประเทศ

โดยเรือเดินทะเล 
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ชื#อ-สกุล/ ตาํแหน่ง/  

วันที#ได้รับแต่งตั =ง 

 

อายุ 

(ปี)           

คุณวุฒทิางการศึกษา /ประวัติ

อบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษัท (%)(1)  

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื#อบริษัท ประเภทธุรกจิ 

13. นางสาวชมพนูทุ    แสงดารา 

 

- สมห์ุบญัชี  / 3 มกราคม 2562  
- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

นางสาวเอื xองคํา แสงดารา 

43 - ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจสาขา

การบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ 

- หลกัสตูรการทําความเข้าใจและ

เจาะลกึปัญหาภาษีเงินได้นิติบคุคล 

- หลกัสตูร UPDATEความเข้าใจและ

ประเดน็สําคญัของบญัชีด้าน

สนิทรัพย์และหนี xสนิทีJเราอาจ

หลงลืมไป 

- หลกัสตูร เจาะลกึมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบบัทีJùû เรืJอง

สญัญาเชา่ 

- หลกัสตูรปิดงบการเงินอยา่งมือ

อาชีพ 

- หลกัสตูรก้าวทนัภาษีเงินได้นิติ

บคุคล 

- หลกัสตูรTTRS16 สญัญาเชา่และ

ประเดน็ Deferred Tax 

0.001 - 2562 - ปัจจบุนั สมห์ุบญัชี   บริษัท ชริ xงเฟลก็ซ์ 

(ประเทศไทย) จํากดั  

(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหด

รัดรูป 

2561 - 2561 ผู้จดัการแผนกบญัชี บริษัท ดีสโตน คอร์

ปอเรชัJน จํากดั 

ธรุกิจผลติยางรถยนต์  

2560 - 2561 ผู้จดัการแผนกบญัชี บริษัท ซชิู ฮิโระ เดอะ

คริสตลั ราชพฤกษ์ 

จํากดั 

ธรุกิจจําหน่ายอาหารและ

เครืJองดืJม  

2558 - 2560 หวัหน้าแผนกบญัชี บริษัท เนชัJนแนล

เพาเวอร์แพลนท์ 5 เอ

จํากดั  

ธรุกิจผลติและจําหน่าย

กระแสไฟฟา้และไอนํ xาเพืJอ

การอตุสาหกรรม 

14. นางสาวอลีสญาฌ์ ทอย 
 

- เลขานกุารบริษัท และ นกัลงทนุ

สมัพนัธ์ / 7 สงิหาคม 2563 

- (ชืJอ – สกลุเดิม) 

นางสาวอลสิ ทอย  

 

 

30 - ปริญญาตรี คณะอกัษรศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาลยัวิทยาลยั ภาค

ภาษาองักฤษ สาขา ภาษาและ

วฒันธรรม  

- ปริญญาโท คณะอกัษรศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาลยัวิทยาลยั สาขา 

ศิลปการละคร 

 

0.04 เป็นบตุรของ

นายซงุ ชง ทอย 

และเป็นพีJสาว

ของ นายสมิทธ์ 

ทอย 

2563 - ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท และ นกั
ลงทนุสมัพนัธ์  

บริษัท ชริ Cงเฟลก็ซ์ 
(ประเทศไทย) จํากดั  
(มหาชน) 

ธรุกิจให้บริการผลติและ

จําหน่ายฉลากฟิล์มหด

รัดรูป 

2562 - 2562 Exhibition and Event 
Specialist  

บริษัท เอลสิ ไพรเวต 
จํากดั 

นําเข้าสนิเค้ากล้องถ่ายรูป

ทกุชนิด 

2561 - 2562 Artistic Director  บริษัท ชอบพฒันา 
จํากดั 

ดําเนินการเกีJยวกบั

อสงัหาริมทรัพย์ทีJเป็นของ

ตนเองหรือผู้ อืJนทีJไมใ่ชเ่พืJอ

เป็นทีJพกัอาศยั 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ชองมิง เอน็เตอร์
ไพรเซส (ไทยแลนด์) 
จํากดั 

การขายสง่เครืJองจกัรและ

อปุกรณ์อืJนๆซึJงมิได้จดั

ประเภทไว้ในทีJอืJน 
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รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ในบริษัททีBเกีBยวข้อง ณ DE ธันวาคม 2564 
 

 
ดร. กฤษณะ  
วจีไกรลาศ 

ดร. ศนัธยา  
กิตติโกวิท 

นายสธีุร์  
สธนสถาพร 

นายซงุ ชง 
ทอย 

นายสมิทธ์ 
ทอย 

นายกิตติ  
ปิยะตรึงส์ 

นางสาววศินี  
ปิยะตรึงส์ 

นางสาว 
มจุรินทร์  
บวัหอม            

นายเสนีย์  
หมุสิน 

นายสชิุน  
ศิริประภานกุลู 

นายสภุเดช 
ธนากรฐิติคณุ 

นางรสสคุนธ์ 
ศานติกลุวงศ์ 

นางสาว
ชมพนูทุ    

แสงดารา 

บริษัท 
บริษัท ชริ Mงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั (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 

บริษัททีWเกีWยวข้อง 
บริษัท ทะเลใสทรายชาวแอทชมุพร 
จํากดั 

I,S        
     

บริษัท ไทยวิวฒัน์โฮมวิลเลจ็ จํากดั I,S             
บริษัท บวัทองธานี ดีเวลลอปเมนท์ 
จํากดั I,S        

     

บริษัท บวัทองธานี บ้านและทีWดิน 
จํากดั I,S        

     

บริษัท บวัทองธานี แมเนจเมนท์ 
จํากดั 

I,S        
     

บริษัท บีทีเอ็น พร็อพเพอร์ตี M จํากดั I,S             
บริษัท ประชารัฐรักสามคัคีนนทบรีุ 
(วิสาหกิจเพืWอสงัคม) จํากดั 

I        
     

บริษัท เพอร์เฟคโฮม พร็อพเพอร์ตี M 
จํากดั 

     I,S   
     

บริษัท ภมีูพฒันา จํากดั  I,S            
บริษัท เพิWมทรัพย์ เรสซิเด้นซ์ จํากดั  I            
บริษัท มณีมงคล โฮลดิ Mง จํากดั       I,S       
บริษัท รวยทรัพย์อนนัต์ จํากดั      I,S        
บริษัท วินเทจ บ้านและทีWดิน จํากดั I,S             
บริษัท แสตนดาร์ด โพลีเมอร์ จํากดั    I,S I,S         
บริษัท แสตนดาร์ด รีไซเคิล จํากดั    I,S  I,S        
บริษัท เอ็กซ์ทรีม ซิสเต็มส์ จํากดั   I,S           

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอก็ซ

ปอร์ต จํากดั 
     XI   

     

บริษัท มณีอดุมสขุ จํากดั       XI       
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ดร. กฤษณะ  
วจีไกรลาศ 

ดร. ศนัธยา  
กิตติโกวิท 

นายสธีุร์  
สธนสถาพร 

นายซงุ ชง 
ทอย 

นายสมิทธ์ 
ทอย 

นายกิตติ  
ปิยะตรึงส์ 

นางสาววศินี  
ปิยะตรึงส์ 

นางสาว 
มจุรินทร์  
บวัหอม            

นายเสนีย์  
หมุสิน 

นายสชิุน  
ศิริประภานกุลู 

นายสภุเดช 
ธนากรฐิติคณุ 

นางรสสคุนธ์ 
ศานติกลุวงศ์ 

นางสาว
ชมพนูทุ    

แสงดารา 

บริษัท เอ.ที.เอม็.พร็อพเพอร์ตี x 

จํากดั 
     I,S   

     

บริษัท จีดีดี เอน็เนอร์ยีJ จํากดั      I,S I,S       

บริษัท ฟอร์คลฟิท์ เซน็เตอร์ 

จํากดั 
      I,S  

     

 

หมายเหตุ C – ประธานกรรมการ IV – กรรมการบริหาร   I – กรรมการบริษัท                     

 S – กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม V  – กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน X – กรรมการอิสระ 

 II – ประธานกรรมการตรวจสอบ VI – กรรมการบริหารความเสีJยง  XI -ผู้บริหาร 

 III – กรรมการตรวจสอบ      XII –อืJน อาทิ ทีJปรึกษา 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี0ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  
 
 
รายละเอียดเกี0ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย 

- ไมมี่ -  
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี0ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 
 
 
รายละเอียดเกี0ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท 

บริษัทได้วา่จ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เอ็มเอ คอนซลัติ >ง จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัท โดยบคุคลทีJได้รับมอบหมายจากบริษัท เอ็ม
เอ คอนซลัติ >ง จํากดั  ให้เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายในมีคณุสมบติั วฒิุการศกึษา และประสบการณ์ในการทํางาน ดงันี > 

ชืCอ-สกุล/ 
ตาํแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒทิางการศกึษา /ประวัติ

อบรม 

สัดส่วน

การถอื

หุ้น  
(%) 

ความสัมพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา บริษัท ตาํแหน่ง หน้าทีCความรับผิดชอบ 

นายสมชาต ิกาล

สขุ 

Audit Partner  

44 

 

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) 

ทะเบียนเลขทีJ 9669 

 

ไมมี่ ไมมี่ 2556 – ปัจจบุนั บริษัท เอม็เอ คอนซลัติ tง จํากดั Audit Partner บริหารงาน สอบทานและ

ควบคมุงาน 

2543 - 2556 บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบ 

บญัชี จํากดั 

Auditor ค ว บ คุม แ ล ะ ป ฏิ บัติ ง า น

ตรวจสอบบญัชี 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี0ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
รายละเอียดเกี0ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
- ไมมี่ -  
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เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ชริ 6งเฟลก็ซ์(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วย

กรรมการทีKมีความเป็นอิสระ จํานวน 3 ท่าน ซึKงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีประสบการณ์และคุณสมบตัิครบถ้วนตามทีK

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด โดยมี ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  ดร.กฤษณะ 

วจีไกรลาศ และ นายสุธีร์ สธนสถาพร เป็นกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติงานภายใต้ 

ขอบเขต หน้าทีK และ ความรับผิดชอบทีKได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้มีการประชมุอย่างสมํKาเสมอรวม 4 ครั 6ง  และมีการประชมุโดยไม่มีฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการเข้าร่วม

ประชมุ 1 ครั 6ง ซึKงสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คําแนะนําในเรืKองต่างๆ 

ทีKเกีKยวข้อง ซึKงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร  ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้สอบบญัชีของบริษัท  โดยได้

ประชมุหารือร่วมกนัแสดงความเหน็ และ ให้ข้อเสนอแนะอยา่งอิสระตามทีKพงึจะเป็น ซึKงสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี 6  

 

• การสอบทานงบการเงนิ  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2564 พร้อมทั 6งงบ

การเงินรวม ร่วมกับผู้ สอบบัญชีและฝ่ายบริหาร การสอบทานมุ่งเน้นรายการบัญชีทีKสําคัญ รายการทีKมีการ

เปลีKยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญั เพืKอให้มัKนใจวา่งบการเงินดงักลา่วได้จดัทําขึ 6นอยา่งถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชี มี

การเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถูกต้อง เชืKอถือได้ เหมาะสม ทนัเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้ ถือหุ้นและ

บคุคลอืKนๆ ทีKใช้ประโยชน์จากงบการเงิน  

 

• การสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
   บริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท

ภายนอกทีBมีมาตรฐานวิชาชีพเป็นทีBยอมรับ และสามารถดําเนินการตรวจสอบภายในได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

รวมทั Nงไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท มีความเป็นอิสระในการรายงานข้อมลูอนัเป็นข้อเท็จจริงทีBเกิดขึ Nนต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึBงจะช่วยให้การกํากบัดแูลกิจการ และ ระบบการควบคมุภายในและการบริหาร
ความเสีBยงของบริษัทมีประสิทธิภาพยิBงขึ Nน โดยพิจารณาคดัเลือก บริษัท เอ็มเอ คอนซลัติ Nง จํากัด  เป็นผู้

ตรวจสอบภายใน และจดัให้มีการสอบทานประเมินผลระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีBยง ให้
อยู่ในระดบัทีBยอมรับได้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสีBยงมีความเหมาะสมเพียงพอ  รวมทั Nงให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจําปี รายงานผล
การตรวจสอบ และติดตามการปรับปรุงการปฎิบัติงานตามทีBผู้ ตรวจสอบภายในตรวจพบ พร้อมกับให้

ข้อสงัเกตเพืBอเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

• การปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และ การกาํกับดแูลการปฎบิตัติามกฎหมายทีHเกีHยวข้อง รวมทั Iงระเบยีบและนโยบายต่างๆ  
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการสอบทานการปฎิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ มาตรฐานการบญัชีทกุฉบบัทีK

ประกาศใช้ รวมทั 6งกฎหมายทีKเกีKยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพืKอให้มัKนใจว่าบริษัทถือปฎิบตัิตามกฎหมาย

และข้อกําหนดทีKเกีKยวข้อง ทั 6งนี 6 คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ถือปฎิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดทีK

เกีKยวข้องอยา่งถกูต้องแล้ว  

 

• การกาํกับดแูลรายการทีHอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกนัของบริษัทกบับริษัทหรือบคุคลทีKเกีKยวข้องกนั 

เพืKอให้มัKนใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผล  เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท และเป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึKงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดงักลา่วได้ดําเนินการตาม

เงืKอนไขการทําธุรกิจตามปกติ รวมทั 6งมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วนเพียงพอ และได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายบริหาร

เพืKอใช้เป็นแนวทางมาตรฐานการปฎิบตังิาน  

 

• การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฎิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการบริษัท

ทราบทกุไตรมาส โดยได้ข้อเสนอแนะทีKเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึKงฝ่ายบริหารได้ดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอยา่งเหมาะสม  

 

• การพจิารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั Iงผู้สอบบญัชี  
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกนัผู้สอบบญัชี ซึKงไม่พบประเด็นสําคญัเกีKยวกบัรายงาน

ทางการเงิน และผู้ สอบบญัชีได้ปฎิบตัิงาน การตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงพิจารณาและเสนอขอความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพืKอเสนอทีKประชมุผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัิแต่งตั 6งผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจําปี 

2565 โดยเสนอผู้ สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชี

สิ 6นสุด ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2565 ต่ออีกวาระหนึKง โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึKง ได้แก่ นายธนะวุฒิ 

พิบลูย์สวสัดิi ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีK   6699 และ/หรีอ นางสาวเตชินี  พรเพ็ญพบ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีK 

10769  และ/หรือ นางสาวพจนรัตน์   ศิริพิพฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทีK  9012 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา  แสง

จันทร์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทีK  10142  เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

เนืKองจากการปฎิบตัิงานทีKผ่านมาของสํานกังานสอบบญัชีดงักลา่วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีความเข้าใจธุรกิจ

ของบริษัทเป็นอยา่งดี และมีความรับผิดชอบในการสง่มอบงานตรงตอ่เวลาโดยสมํKาเสมอ  

 โดยผู้ สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามทีKสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์กําหนด ทั 6งนี 6 สํานกังานสอบบญัชี และ ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้น ไมมี่ความสมัพนัธ์และไมมี่สว่นได้เสีย

กบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เกีKยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2564 บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในทีKเพียงพอ เหมาะสม รวมทั 6งมีกระบวนการทีKช่วยให้มัKนใจวา่การปฎิบตัิงานของบริษัทเป็นไปตาม

กฎหมายทีKเกีKยวข้อง ตลอดจนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน เชืKอถือได้  

 

 

   

   

    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีK  25  กมุภาพนัธ์  2565 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ดร. ศนัธยา กิตตโิกวิท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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