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                                               สวนท่ี1  

 1. ขอมูลทั่วไป(Executive Summary) 
                                                                
           บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) มีช่ือภาษาอังกฤษวา Thai Plaspac Public 
Company Limited กอตั้งเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจรับจางผลิตบรรจุภัณฑทําจากพลาสติก 
ประเภทขวดและฝา และช้ินสวนพลาสติกในรูปแบบตางๆ ตามความตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม
ภายใตระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ GMP ที่ไดการรับรองจากสถาบัน AJA (Anglo 
Japanese American Registrars) โดยมีกระบวนการผลิตหลัก 3 ประเภท คือ กระบวนการผลิตแบบฉีด 
(Injection Moulding) กระบวนการผลิตแบบเปา(Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบPET(Injection - 
Blow Moulding) ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวจํานวน 100,000,000 บาท บริษัทฯ มีโรงงาน 2 แหง
ตั้งอยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ดังน้ี      

           สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 68/46 หมูที่ 8 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 10150 หมายเลขโทรศัพท 02 897 2250 หมายเลขโทรสาร 02 897 2426      
email address : secretary@thaiplaspac.com  website : www.thaiplaspac.com 

           สาขา ตั้งอยู เลขที่ 3 -3/1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 10150 หมายเลขโทรศัพท 02 897 0261 - 2  หมายเลขโทรสาร 02 416 5623 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretary@thaiplaspac.com
http://www.thaiplaspac.com
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                                  บุคคลท่ีอางอิงอื่นๆ  
 
          (ก)      นายทะเบียนหลักทรัพย 
                        บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
                        อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ช้ัน 7   
                        เลขที่ 2/7 หมูที่ 4 ( โครงการนอรปารค ) ถนนวิภาวด ี แขวงทุงสองหอง 
                       เขตหลักสี ่ กรุงเทพมหานคร  10210 

          (ข)    ผูสอบบัญช ี
                      นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 3516 
                          บริษัท สํานักงาน เอนิสท แอนด ยัง จํากัด  
                         193/136-137 ช้ัน 23 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพมหานคร    
                        10110 
                         หมายเลขโทรศัพท  02  264 0777 

           (ค) ท่ีปรึกษากฎหมาย 
                         สํานักงาน เนติธรรมทนายความ 
                         65/57 หมูที่ 2 ถนนชักพระ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุเทพมหานคร 10170 
                         หมาเลขโทรศัพท     02  882 7907     
                         หมายเลขโทรสาร    02  435 8307 
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    2.  ปจจัยความเส่ียง   

            การประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก ที่มีลักษณะเฉพาะ มีปจจัยความเสี่ยงสําคัญหลาย
ประการ ที่อาจเกิดขึ้น และสงผลกระทบกับกิจการได ซ่ึงบริษัทก็ตระหนักดี จึงไดเฝาระวังและติดตาม
ขาวสารความเคล่ือนไหวอยางใกลชิดและสมํ่าเสมอ โดยมีการวิเคราะห และประเมินสถานการณเปนประจํา      
ทุกเดือน ในการประชุมของคณะผูบริหาร และคณะกรรมการบริหาร นอกจากน้ียังไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง(Risk Management Committee) ทําหนาที่วิเคราะหหาตัวช้ีบงปจจัยความเสี่ยง, ประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเสนอวิธีการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบและพิจารณาทุกไตรมาส ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอบริษัทฯสรุปไดดังน้ี            

                2.1  ความเสี่ยงจากการผันผวนของวัตถุดิบ ดานปริมาณและราคา 
               เม็ดพลาสติกซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต โดยมีอัตราสวนกวารอยละ 50 ของตนทุน  
การผลิตรวม และมากกวารอยละ 70 ของตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตทั้งหมด ซ่ึงมีปริมาณการใชกวา          
12,000 ตันตอป ความผันผวนทั้งดานปริมาณและราคา ไปในทิศทางเดียวกับราคานํ้ามันในตลาดโลกเปน
หลัก นอกจากน้ีอุปสงคและอุปทานของเม็ดพลาสติกในตลาดก็มีผลตอราคาและปริมาณเม็ดพลาสติกอีกดวย  
               หากเม็ดพลาสติกปรับราคาสูงขึ้น ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอ ตนทุนการผลิตสินคา, กําไร
ขั้นตน และผลการดําเนินงาน ของบริษัทฯเปนอยางมาก แมราคาผลิตภัณฑของบริษัทฯจะสามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามราคาวัตถุดิบได แตในทางปฏิบัติการปรับราคาสินคาไมสามารถทําไดทันทีทันใด ตองใช
ชวงเวลาหน่ึง ในการแจงและตกลงกับลูกคาเพ่ือปรับราคาใหสอดคลองกับราคาวัตถุดิบทีสู่งขึ้น ทําใหบริษัท
ตองแบกภาระตนทุนบางสวนกอนการปรับราคาจริง  
               นอกจากน้ีความเสี่ยงอีกประการหน่ึง อาจเกิดจากสถานการณที่ผูผลิตเม็ดพลาสติกไมสามารถ
ทําการผลิตหรือจัดสงใหไดตามปกต ิจากสาเหตุเชน โรงงานประสบภัยอุบัติภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือภัย
สงคราม ทําใหตองหยุดการผลิต อาจทําใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินคาของบริษัทฯไดเชนกัน  
               บริษัทฯ จึงไดมีมาตรการปองกันความเสี่ยงไวดังตอไปน้ี :-  

- ติดตามความเคล่ือนไหวสถานการณราคานํ้ามัน และเม็ดพลาสติกในตลาดโลกอยางใกลชิด            
ทั้งในตลาดตางประเทศและในประเทศ นํามาประกอบการวางแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบ เสนอตอ
คณะผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารในการประชุมประจําทุกเดือน เพ่ือวิเคราะห
สถานการณราคาเม็ดพลาสติก  

- คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ไดใหความสําคัญของการสั่งซ้ือวัตถุดิบและสํารองเม็ด
พลาสติก ใหเพียงพอกับปริมาณการผลิตตามคําสั่งซ้ือที่มีอยูเปนการลวงหนา โดยคํานึงถึง
สถานการณและราคาวัตถุดิบในแตละชวงเวลา พิจารณาประกอบกับแผนการสั่งซ้ือวัตถุดิบ 
เปนรายเดือนและรายไตรมาส 

- สั่งซ้ือวัตถุดิบโดยตรงกับผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายที่เช่ือถือได ที่จะสามารถจัดหาวัตถุดิบ  
ใหไดตามที่สั่งซ้ือ แมสถานการณราคาและปริมาณจะเปล่ียนแปลงไป 

- ทําขอตกลงกับลูกคาในการปรับเปล่ียนราคาสินคา ใหเปนไปตามสภาวะราคาเม็ดพลาสติกเปน 
รายไตรมาสแทนการพิจารณาจากสวนตางของราคาที่ขึ้นลง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   
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- มีการทดสอบการใชเม็ดพลาสติก จากผูผลิตหลายราย เพ่ือใหสามารถปรับเปล่ียนการใชเม็ด
พลาสติกทดแทนกันได ทั้งน้ีเพ่ือปองกันการพ่ึงพาวัตถุดิบจากแหลงใดแหลงหน่ึงหากเกิดการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ หรือเม่ือเม็ดพลาสติกชนิดใดชนิดหน่ึงมีราคาสูงขึ้น 

           2.2  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ  ตลอดจน  
                   เทคโนโลยี่ในการผลิต 
                  ความเปล่ียนแปลง ในความตองการของลูกคาและพฤติกรรมของผูบริโภค เชน การเปล่ียน
บรรจุภัณฑ เปนชนิดกลองกระดาษหรือถุงพลาสติกแทนการใชขวดพลาสติก หรือการผลิตบรรจุภัณฑ
พลาสติกดวยวิธีใชความรอนในการขึ้นรูป(Thermo forming) แทนการขึ้นรูปดวยเครื่องฉีดพลาสติก เปนตน 
นับเปนความเสี่ยงตอการผลิตบรรจุภัณฑของบริษัท บริษัทจึงมีการติดตามการเปล่ียนแปลงและแนวโนม
ความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง ทั้งรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑพลาสติก ตลอดจน
เทคโนโลยีใหมๆที่ใชในการผลิตอยางใกลชิด บริษัทไดมุงเนนการผลิตสินคาที่มีคุณสมบัติการใชงานได             
หลากหลายขึ้น เพ่ือใหทันตอการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา นอกจากน้ีเครื่องจักรรุนใหมๆของบริษัทยังมี
ความสามารถในการปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกไดหลากหลายทันกับความ   
ตองการเปล่ียนแปลงของตลาด  
              อยางไรก็ตามเน่ืองจากบรรจุภัณฑที่ผลิต นําไปใชกับสินคาอุตสาหกรรมเชนกัน ระยะเวลาการ     
ปรับเปล่ียนรูปแบบและคุณสมบัตขิองบรรจุภัณฑจึงไมรวดเร็วนัก ที่ผานมาจะมีระยะเวลาเฉล่ียที ่5 ป                          
              ดังน้ันเพ่ือตอบสนองความตองการรูปแบบสินคาของลูกคา จึงตองมีการวางแผนที่ดีและ            
มีการติดตามความเปล่ียนแปลงของตลาด ตลอดจนการวิจัยและพัฒนารูปแบบใหทันสมัย ทันตอการ          
เปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น                 
            2.3 ความเสี่ยงจากการเขามาแขงขันของคูผลิตรายใหม 
              การที่ธุร กิจการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก สามารถทําไดไมยากนัก จึงมีผู เขามาลงทุน             
ทํากิจการไดงาย นอกจากน้ีการเริ่มใชขอตกลงทางการคาดานภาษีขาเขาของประเทศในกลุมอาเช่ียน      
(AEC) ทําใหมีผูผลิตในตางประเทศเขามาเปนคูแขงทางการคาไดมากขึ้น  
              จากปจจัยดังกลาว จึงเปนความเสี่ยงในการสูญเสียสวนแบงการตลาดบางสวนไปได และทําให           
การดําเนินธุรกิจทําไดยากมากขึ้น  
              อยางไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตสินคา ตลอดจนความนาเช่ือถือของผูผลิต      
ถือเปนปจจัยสําคัญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ          
อาหารและเครื่องดื่ม, ของใชสวนบุคคลและยา ที่ตองการความสะอาดปราศจากเช้ือและสิ่งปนเปอนใน        
บรรจุภัณฑสูง และเปนเรื่องสําคัญ ซ่ึงหากลูกคามีเช่ือม่ันในผูผลิตรายใดแลวจะไมเปล่ียนผูผลิตงายนัก 
              บริษัทฯตระหนักดีในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ ที่ตองมีมาตรฐานสูงในการผลิต และความ          
สะอาดปราศจากเช้ือปนเปอน จึงมุงเนนในเรื่องดังกลาวเปนเรื่องสําคัญ โดยไดนําระบบคุณภาพที่เปนสากล
มาใชในการดําเนินงาน และไดรับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, GMP (Good 
Manufacturing Practise) จากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars) และเนนการใช
วัตถุดิบใหมที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัต ิFood Grade เทาน้ัน นอกจากน้ียังไดพัฒนานําระบบ HACCP มา          
ใชควบคุมการผลิตสินคาประเภทอาหารและยาดวย เพ่ือทําใหลูกคาไววางใจในผลิตภัณฑ วาบรรจุภัณฑจะ    
สะอาดปราศจากเช้ือทุกขั้นตอนตั้งแตการผลิตจนถึงลูกคา ทําใหเกิดความม่ันใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ
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ของบริษัทฯ นอกจากน้ีบริษัทยังไดพัฒนาอยางตอเน่ืองในการนํานวัตกรรมใหม เขามาใชในการทํางานเพ่ือ
ประโยชนของลูกคาและบริษัทฯ 
           2.4  ความเสี่ยงจากการมีและจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบจํานวนมากเกินความจําเปน                
              จากการเติบโตของยอดการขายสินคา อยางตอเน่ืองทุกป ทําใหตองขยายการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคา เปนผลใหปริมาณการสํารอง  สินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบ สูงขึ้นตามไป
ดวย และอาจเปนปญหาในการจัดหาสถานที่จัดเก็บ, การหมุนเวียน การจายสินคาสําเร็จรูป และการเก็บ
สํารองวัตถุดิบ นอกจากน้ียังเกิดปญหาการเพ่ิมขึ้นของตนทุนในการจัดเก็บ  
              บริษัทฯ พิจารณาเห็นวาเหตุที่กลาวมาขางตน เปนความเสี่ยงอยางหน่ึง หากไมมีการควบคุม     
หรือการจัดการที่ด ีจะทําใหมูลคาการสํารองสินคาสําเร็จรูป และวัตถุดิบคงคลังสูงมากเกินความจําเปนและ
เปนการเพ่ิมตนทุนการดําเนินงานได 
              บริษัทฯ ไดมีมาตรการปองกัน โดยเนนเรื่องการวางแผนการผลิตและการจัดสงที่มีประสิทธิภาพ                    
สูง เพ่ือลดปริมาณการสํารองวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป ใหเหมาะสมกับพ้ืนที่การจัดเก็บที่มีอยู โดยที่ยังคง
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง บริษัทไดนําระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส
และซัพพลายเชนมาใชตั้งแตป 2551 นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรองคกร(ERP) ที่บริษัทได
นํามาใชตั้งแตป2550 และในป 2555 บริษัทไดขยายองคกรเพ่ิม โดยจัดหนวยงานเฉพาะดานโลจิสติกส
และซัพพลายเชนขึ้น เพ่ือบริหารการเช่ือมโยงการทํางานในการวางแผนการผลิต การจัดซ้ือจัดหา การผลิต
การจัดเก็บสินคาและวัตถุดิบคงคลัง การบริหารการขาย และจัดสงสินคา ขึ้นเปนหนวยงานเดียวกัน ซ่ึงจะ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพงานดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนไดดี และชวยลดตนทุนการจัดเก็บไดอีกดวย  
         2.5  ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ                
              จากเหตการณภัยธรรมชาติที่เกิดในชวงปลายป 2554 กอใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยาง
รุนแรง มีพายุฝนตกหนักตอเน่ืองในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ทําใหเกิดอุทกภัยอยางกวางขวาง
ในทุกพ้ืนที่ เขื่อนตางๆที่มีอยูไมสามารถเก็บกักนํ้าไวได ตองปลอยมวลนํ้ามหาศาลไหลออกมาทวมพ้ืนที่
ตอนลาง นํ้าทวมบานเรือนประชาชน ถนนหนทาง พ้ืนที่การเกษตร ตลอดจนนิคมอุตสาหกรรมตางๆใน       
จังหวัดตอนบนและโดยรอบกรุงเทพ เกิดความเสียหายเปนพ้ืนที่กวางกระทบตอเศรษฐกิจและการสงออก           
อยางรุนแรง ภาคอุตสาหกรรมตองหยุดการผลิต เครื่องจักรไดรับความเสียหาย พนักงานไมสามารถทํางาน
ได ทําใหไมมีผลผลิตสงผูบริโภคโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต และช้ินสวนวงจรอิเล็ตทรอนิค ซ่ึงไทยเปน
ผูสงออกรายใหญของโลกทําใหอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองตองหยุดชงักไปทั่วโลก  
              แมบริษัทฯ จะไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเกิดอุทกภัยครั้งน้ัน แตไดรับผลกระทบทาง     
ออมจากการขาดแคลนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ ลูกคาของบริษัทที่ไดรับผลกระทบจนตองหยุดการผลิต               
และการขนสงสินคาที่ไมสามารถสงไปยังลูกคาได   
                  บริษัทฯไดกําหนดใหเหตุการณภัยธรรมชาต ิไมวาจะเปน อุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติ
อื่น เปนความเสี่ยงอยางหน่ึง บริษัทฯ จึงไดนําแผนการปองกันภัยในครั้งที่ผานมา มาพิจารณาทบทวนและ
เสริมสรางมาตรการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงพอกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การปองกันภัยในอนาคต และเนนในเรื่องการประกันภัยธรรมชาต ิในกรมธรรมที่ทําเปนประจําทุกปอีกทาง
หน่ึงดวย 
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           2.7  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน                
              การทีธุ่รกิจการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก เปนธุรกิจที่ตองใชกําลังคนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหา         
การขาดแคลนแรงงานไดในบางชวง ตามสภาวการณของเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น หรือตกต่ํา
รวมถึงการขึ้นลงของราคาสินคาเกษตร    
              บริษัทฯ พิจารณาเห็นวาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือการเคล่ือนยายแรงงาน    
ระหวางภาคอุตสาหกรรม กับภาคเกษตร ยอมสงผลตอการผลิตโดยตรง ทําใหการผลิตไมสมํ่าเสมอ และทํา
ใหตนทุนคาจางแรงงานสูงขึ้นได          
              บริษัทฯ จึงไดหามาตรการปองกันผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน โดยเนนการรักษา
แรงงานใหอยูกับบริษัทอยางยาวนาน เชนการจายคาจางแรงงานในอัตราทีเ่ทากับ หรือสูงกวาอัตราขั้นต่ําที่
กฎหมายกําหนด เพ่ิมสวัสดิการใหกับพนักงาน เชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ,รางวัลสําหรับพนักงานที่มีอายุ
งาน 5, 10 ถึง 25 ป เปนตน อยางไรก็ตามบรษิัทก็มิไดน่ิงนอนใจในมาตรการดังกลาว จึงมีนโยบายในการ
พัฒนาระบบงาน และนําระบบเครื่องจักรอัตโนมัติที่จะชวยใหไมตองพ่ึงกําลังคนเพ่ิมขึ้น หรือลดกําลังคนลง
ไปได  

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ 
             บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน)  กอตั้งเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจ
รับจางผลิตผลิตภัณฑพลาสติกประเภทบรรจุภัณฑตางๆ และผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ   

ประวัติความเปนมาที่สําคัญของบริษัทฯ  
   ป                                                     เหตุการณ 
2526 
    

- เริ่มกอตั้งโรงงานในยานสาธุประดิษฐ 
- ขยายการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

2537 
 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 16 ลานบาทเปน 40 ลานบาท โดย บริษัท โมเดอรนฟอรม  กรุป  
  จํากัด (มหาชน) เขามาเปนกลุมผูถือหุนใหญรอยละ 60 

2538 
2540 

- กอสรางโรงงาน ณ ที่ตั้งปจจุบันและลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติม  โดยใชเงินเพิ่มทุน 
- เริ่มเปดใชโรงงาน ณ ที่ตั้งปจจุบัน 

2547 - เพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวโดยผูถือหุนเดิมจาก 40 ลานบาทเปน 80 ลานบาท 
- บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ลานบาท แบงเปน          
   หุนสามัญ 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (ทุนชําระแลว 80 ลานหุน) 

2548 - ไดรับอนุญาตจาก คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเสนอขายหุนเพิ่มทุน  
  ตอประชาชน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพย 
  จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ ตั้งแตวันที ่7 ธันวาคม 2548   

2549 
 

- นําเงินจากการเพิ่มทุนไปลงทุนขยายกิจการ เพิ่มกระบวนการผลิตแบบPET(Injection–Blow Moulding), 
  การฉีดถวยพลาสติกชนิด Thin Wall และพัฒนาการใชแมพิมพชนิด Hot Runner 

2553– 
ปจจุบัน 
 

- ขยายที่ทําการแหงที ่3 ในที่ตั้งสํานักงานใหญ ประกอบดวยหองผลิตที่ทันสมัยตรงตามมาตรฐาน 
เพ่ิมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตตาง ๆ เพ่ือใหมีกําลังการผลิตเพียงพอกับความตองการ 

- ไดรับรางวัล Best CEO Awards–mai และ Best Performance Awards ในพิธีมอบราวัล SET 
   AWARDS 2010    
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3.2 การประกอบธุรกิจ 
       ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
            บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการรับจางผลิตบรรจุภัณฑทําจากพลาสติก ประเภทขวดและฝา 
และช้ินสวนพลาสติกในรูปแบบตางๆ ตามความตองการใชงานของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม โดยใช
กระบวนการผลิตหลัก 3 ประเภทคือ กระบวนการผลิตแบบฉีด(Injection Moulding), กระบวนการผลิตแบบ
เปา(Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบ PET(Injection–Blow Moulding) ภายใตระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ GMP ที่ไดการรับรองจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American 
Registrars)  
            ประเภทบรรจุภัณฑที่บริษัทฯทําการผลิต แยกตามประเภทอุตสาหกรรมเปน 4 ประเภท คือ    
บรรจุภัณฑเพ่ือบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑเพ่ือใชบรรจุของใชสวนบุคคลและเวชภัณฑ บรรจุ
ภัณฑสําหรับของใชในครัวเรือน และช้ินสวนอุปกรณเครื่องมือชางและเฟอรนิเจอร 

3.3 โครงสรางรายได  
โครงสรางรายไดแบงตามภูมิประเทศ 

              รายได 2553 2554 2555 
ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

รายไดจากการขายในประเทศ 1,029  89 % 1,098  88 % 1,251  90 % 

รายไดจากการขายตางประเทศ    113  10 %    134  11 %    124    9 % 

รายไดจากการขายรวม  1,142   99 %  1,232   99 %  1,375   99 % 
รายไดอ่ืน ๆ*      10    1 %      11    1 %      13    1 % 

รวมรายได   1,152   100 %   1,243   100 %   1,388   100 % 

• อาทิ รายไดจากการขายเศษพลาสติก การขายแมพิมพลูกคา และกําไรจากการขายทรัพยสิน เปนตน 
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4 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

          บริษัทฯประกอบกิจการรับจางผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทขวดและฝา และช้ินสวนพลาสติกใน  
รูปแบบตางๆ ตามความตองการใชงานของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม ซ่ึงสินคาสวนใหญเปนสินคาที่ใชแลว
ทิ้งไป(Disposable) และบริษัทฯมีนโยบายทีจ่ะไมใหลูกคารายใดรายหน่ึงมีสวนแบงการตลาดเกินกวารอยละ 
20 ของรายไดรวมของทุกกลุม เพ่ือกระจายความเสี่ยง จากการตองพ่ึงพิงรายไดจากรายใดรายหน่ึงเปนหลัก 
โดยไดแบงกลุมสายการผลิตตามอุตสาหกรรมของลูกคาประเภทตางๆไว 4 กลุมดังน้ี  

             4.1.1 บรรจุภัณฑเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม ประกอบดวยบรรจุภัณฑ ประเภท
ขวด อาทเิชน ขวดนมสด, ขวดนมเปรี้ยวพรอมดื่ม, ขวดบรรจุครีมเทียม, ขวดโหลหลายขนาดและรปูทรง 
และประเภทฝา เพ่ือใชปดภาชนะบรรจุอาหารไดแก ฝาขวดกาแฟ, ฝาขวดเครื่องดื่มมอลตสกัด, ฝาปดขวด
นมสดและนมเปรี้ยวพรอมดื่ม,ถวยโยเกิรต, ฝาและกลองไอสครีม, จุกและฝาบนกลองกระดาษบรรจุเครื่องดื่ม  
จุกขวดนํ้ามันพืช, ฝาแกลลอนบรรจุซอสมะเขือเทศ, จุกและฝาปดขวดซอส เปนตน 
               เน่ืองจากบรรจุภัณฑเพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีลักษณะพิเศษของบรรจุภัณฑ
ที่ตองสัมผัสกับอาหารโดยตรง บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการผลิตบรรจุภัณฑประเภทน้ีเปนพิเศษ ดังน้ี 

- แยกสวนการทํางานตางหาก ภายในหองระบบปด(Clean Room) เพ่ือปองกันการปนเปอนของ
ฝุนละอองและแบคทีเรีย ตามมาตรฐานหอง Clean Room  

- นําระบบมาตรฐาน GMP(Good Manufacturing Practice) มาใชในการควบคุมการผลิตบรรจุ
ภัณฑ และนําระบบ HACCP มาใชเพ่ิมขึ้นกับผลิตภัณฑประเภทยาและเวชภัณฑ 

- วัตถุดิบทุกชนิด ที่นํามาใชในกระบวนการผลิต ตั้งแตเม็ดพลาสติกรวมไปถึงเม็ดสีที่ใชผสม
พลาสติก ตองเปนเกรดที่ใชสําหรับอาหาร(Food Grade)เทาน้ัน  

- บริษัทฯมีนโยบายที่จะไมใชวัตถุดิบที่ผานกระบวนการการผลิตแลวที่ไมมีคุณภาพเพียงพอ 
หรือการการนําเศษวัตถุดิบจากแหลงภายนอกบริษัทฯ กลับมาใชใหม(Recycle) เด็ดขาด  

              4.1.2 บรรจุภัณฑสําหรับของใชในครัวเรือน ประกอบไปดวยบรรจุภัณฑประเภทขวด ในขนาด   
และรูปทรงตางๆ และฝาปดภาชนะ เชน นํ้ายาลางพ้ืนและสุขภัณฑ ตลับ และฝากดสเปรยนํ้าหอมดับกล่ิน 
ฝาสเปรยใชกับกระปองสเปรยปรับอากาศและสเปรยกําจัดแมลง ฝาขวดนํ้าหอมปรับอากาศ ขวดและฝา
นํ้ายาฆาเช้ือ ดามแปรงทําความสะอาดพ้ืนและสุขภัณฑ เปนตน  
              4.1.3 ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุของใชสวนบุคคลและเวชภัณฑ ประกอบดวยบรรจุ
ภัณฑประเภท ขวดและฝาปดภาชนะ เชน ขวดและฝานํ้ายาบวนปาก ขวดและฝาสบูเหลว ขวดและฝา
เวชภัณฑ ขวดและฝาครีมอาบนํ้า แชมพู ครีมนวดผม ขวดและฝานํ้ายาระงับกล่ินกาย โลช่ันทําความสะอาด
ผิว ฝาและขวดแปงโรยตัว ฝาและขวดบรรจุยาวิตามิน ยาบํารุงประเภทตางๆ รวมถึงอุปกรณทางการแพทย  
เปนตน 
                 ผลิตภัณฑประเภทน้ีมีลักษณะพิเศษ เพราะใชบรรจุผลิตภัณฑทีใ่ชกับรางกายมนุษย  โดยตรง 
จึงตองใชมาตรฐานการผลิตเชนเดียวกับการผลิตบรรจุภัณฑเพ่ือใชในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
เชนกัน 
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             4.1.4 ผลิตภัณฑพลาสติกอุปกรณเคร่ืองมือชางตาง ๆ และสวนประกอบเฟอรนิเจอร 
ประกอบดวย กลองตลับเมตร ช้ินสวนไมบรรทัดวัดระดับนํ้า ทาวแขนเกาอี ้ช้ินสวนลอเกาอี้ พนักพิง ฝาปด
ชองสายไฟโตะทํางาน แผนพลาสติกหลังพนักเบาะเกาอี ้ เปนตน 

4.2     การตลาด ภาวะการแขงขัน 
4.2.1  การทําการตลาดของผลิตภัณฑและบริการที่สําคัญ 
           บริษัทฯ มีกลยุทธในการทําการตลาด ดังน้ี 

         ดานคุณภาพ           
         บริษัทฯ ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐาน และรักษามาตรฐาน
คุณภาพของผลิตภัณฑอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีระบบการตรวจสอบคุณภาพสินคาอยางสมํ่าเสมอ มีสวนงาน
ทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพสินคาโดยเฉพาะ(Quality Assurance) เพ่ือทําการตรวจสอบคุณภาพสินคาทุก
ขั้นตอน ตั้งแตวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต ขั้นตอนระหวางการผลิต และขั้นตอนกอนสงมอบแกลูกคา 
นอกจากน้ีบริษัทฯยังไดนําระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, GMP และ HACCP มาใชควบคุม
ขั้นตอนในการทํางาน และปองกันการปนเปอนจากสิ่งสกปรกตลอดจนเช้ือโรคตางๆทําใหบริษัทฯมีอัตรา
การผลิตสินคาดอยคุณภาพที่ต่ํา และสามารถสรางความไววางใจ,ความนาเช่ือถือ ใหกับลูกคาทั้งในและ
ตางประเทศ 
         นอกจากน้ี บริษัทฯไดยึดหลัก 5 M ซ่ึงถือวาเปนกุญแจสําคัญในการดําเนินงานเพ่ือใหสินคาและ
บริการของบริษัทฯไดมาตรฐานตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ  หลักดังกลาวประกอบดวย 

1. บุคลากร(Manpower) บริษัทฯถือวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญ จึงมีการฝกอบรมและ
พัฒนาใหมีความรูและความเช่ียวชาญในงานอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางาน
และลดอัตราการสูญเสยีจาการผลิต 

2. เคร่ืองจักร(Machine) บริษัทฯมีนโยบายจัดหาเครื่องจักรใหมที่มีเทคโนโลยีช้ันสูงและ           
ทันสมัยจากประเทศผูผลิตที่เปนที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมมาใชงาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนลดการใชพลังงานและลดตนทุนการผลิต 

3. โมลด(Mould) เลือกผูผลิตโมลดที่มีมาตรฐานสูง และเลือกแมพิมพที่มีการออกแบบที่ดีและมี 
เทคโนโลยี่ทันสมัย เลือกใชวัสดุที่มีคุณภาพสูงมาทําแมพิมพ เพ่ือการผลิตช้ินงานที่ใหความ
ละเอียดแมนยํา และลดขั้นตอนการทํางานพนักงาน 

4. วัตถุดิบ(Material) เจาะจงเฉพาะวัตถุดิบเกรดมาตรฐานจากผูผลิตและแหลงผลิตที่เช่ือถือได 
และมีการรับรองคุณภาพวาเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตผลิตภัณฑอาหาร 

5. การจัดการ(Management) มีการจัดการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
มีการนําระบบการจัดการดานคุณภาพ(Quality Management)ที่มีประสิทธิภาพมาใช เชน 5 ส , 
ISO9001:2008,GMP,HACCP,Safety,Zero Defect และมรท. นอกจากน้ียังนําระบบโลจิสติกส  
และการบริหารทรัพยากรองคกร(ERP) มาใชในการบริหารงานและควบคุมการผลิต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานและการผลิตโดยรวมของบริษัทฯ    
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           ดานการใหบริการ 
        บริษัทฯ เนนในเรื่องการใหบริการแกลูกคาเปนเรื่องสําคัญ ดูแลจัดการดานบริการที่ตรงตอเวลา     
และตรงความตองการของลูกคา บริษัทฯมีการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการรวมมืออยาง
ใกลชิดกับลูกคาเพ่ือทราบปริมาณความตองการสินคาของลูกคาลวงหนาครั้งละ 3 เดือนเปนอยางนอย     
ในทุกเดือน(Three Months Forcast Requirement) ในการวางแผนการผลิต นอกจากน้ีบริษัทฯยังให  
บริการดานอื่นๆ เชนการใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกลูกคาในการออกแบบผลิตภัณฑ การเลือกใช  
วัตถุดิบ การใหบริการหลังการขายแกลูกคา เชน การเขาไปรวมทดสอบผลิตภัณฑเม่ือลูกคาเริ่มนํา
ผลิตภัณฑไปใชในการบรรจุสินคา การเขาไปชวยแกปญหาการใชงานบรรจุภัณฑเม่ือลูกคารองขอ เพ่ือสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคาและเสริมสรางความสัมพันธที่ดีในระยะยาว ตรงตามวิสัยทัศนของบริษัท คือ      
“Your Packaging Partner”  
            ดานราคา 
          บริษัทฯไมมีนโยบายในการแขงขันทางดานราคา เน่ืองจากบริษัทฯมีเปาหมายมุงเนนการผลิต  
บรรจุภัณฑพลาสติกที่ มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพ่ือใชในอุตสาหกรรมและธุรกิจของลูกคาเปน        
สําคัญ อยางไรก็ตามบริษัทฯมีนโยบายในการกําหนดราคาใหมีความเปนธรรมและเหมาะสมกับสินคา     
เพ่ือรักษาความสัมพันธอันดีในระยะยาว นอกจากน้ีเพ่ือเปนการลดความเสี่ยงจากการผันผวนของ             
ราคาวัตถุดิบ  บริษัทฯไดดําเนินการในการทําขอตกลงกับลูกคาในเรื่องการปรับราคาสินคาไดเปน          
รายไตรมาส หากมีการเปล่ียนแปลงราคาวัตถุดิบขึ้นหรือลงเกินกวามูลคาตามที่ไดตกลงกันไว 

            ดานการสรางความสัมพันธอันดีตอลูกคาและการประชาสัมพันธ 
           บริษัทฯมีนโยบายในการรักษาฐานลูกคาเดิมใหคงอยูกับบริษัทฯ พรอมกับขยายฐานลูกคา             
ใหมใหกับบริษัทฯเพ่ิมขึ้น โดยทีมงานของบริษัทฯไดกําหนดเปนนโยบายในการสรางความสัมพันธอันด ี   
กับลูกคา(Customer Relationship Management:CRM) ในระยะยาวเปนสําคัญ มีแผนงานในการดูแล  
ความตองการของลูกคาในดานตางๆ อาทิการสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพสินคารวมถึงความตองการ
ใหม ๆ แมวาบริษัทฯเช่ือวาคุณภาพสินคาคือกุญแจสําคัญในความสําเร็จและการไววางใจจากลูกคา แตก็
ตระหนักดีถึงความสําคัญของการใหบริการที่ดคีวบคูไปดวย   

การโฆษณาและประชาสัมพันธ เปนการสงเสริมช่ือเสียงของบริษัทฯใหเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับ     
(Company Acceptance)ในธุรกิจประเภทน้ี บริษัทฯจึงมีการประชาสัมพันธผานวิธีการตางๆเพ่ือเขาถึงกลุม
ลูกคาเปาหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดแก การใหขอมูลผลิตภัณฑของบริษัทฯแกลูกคาและกลุมลูกคา
เปาหมายดวยการเขาพบกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง(Walk-In) การโฆษณาผานสื่อสิ่งพิมพเชน นิตยสาร
พลาสติก นิตยสารบรรจุภัณฑ และบน Website ของบริษัทฯ (www.thaiplaspac.com) 

กลุมลูกคาหลักและลูกคาเปาหมายของบริษัทฯ 
           กลุมลูกคาหลักและลูกคาเปาหมายของบริษัทฯไดแก ผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่มีช่ือเสียง             
และเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ซ่ึงเปนบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศ ที่ตองการบรรจุภัณฑที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปอน  
           แตบริษัทฯก็มีนโยบายในการไมพ่ึงพิงกับลูกคารายใดรายหน่ึงที่ มีสัดสวนเกินกวารอยละ                  
20 ของรายไดรวม จึงพยายามเพ่ิมจํานวนรายลูกคาใหมากขึ้นในแตละป และจากการที่บริษัทฯยึดม่ันใน

http://www.thaiplaspac.com
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จรรยาบรรณทางธรุกิจ ในการรักษาและปองกันความลับทางการคาใหกับลูกคาทุกรายเปนอยางดีเสมอมา 
ทําใหไดรับความไววางใจจากลูกคาทุกราย จึงสามารถเขาถึงลูกคาที่อยูในกลุมเดียวกันมากกวาหน่ึงราย 

การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
           การที่กลุมลูกคาหลัก และที่ เปนเปาหมายบริษัทฯ เปนกลุมผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่ มี                  
ช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ดังน้ันฝายขายและฝายการตลาดของบริษัทฯ จึงมีหนาที่ในการ                
ติดตอเพ่ือนําเสนอสินคาตอลูกคาแบบเฉพาะเจาะจงเปนหลัก สําหรับการขายจะแบงออกเปน ฝายนําเสนอ
(Technical Sales) และฝายประสานงาน(Sale Administration) ซ่ึงฝายนําเสนอสินคาจะใหบริการลูกคา 
โดยออกไปพบลูกคาหลัก หรือลูกคาเปาหมายที่บริษัทฯมองวาอาจจะเปนลูกคาในอนาคตยังที่ทําการของ
ลูกคา และใหบริการกับลูกคาที่ติดตอบริษัทฯเขามาเอง  สําหรับฝายประสานงานมีหนาที่ติดตามดูแลความ
ตองการของลูกคา และประสานงานกับลูกคาในเรื่องตางๆที่ลูกคาตองการ เชน การสั่งสินคาเพ่ิมเติม หรือรับ
แจงเรื่องสินคาทีจั่ดสงไปมีขอบกพรองเปนตน ประจําอยู ณ ที่ทําการของบริษัทฯ เพ่ือสะดวกในการที่ลูกคา
จะสามารถติดตอไดตลอดเวลา 

4.2.2 ภาวะการณแขงขัน 
            สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
            บรรจุภัณฑพลาสตกิถือเปนสวนสําคัญสวนหน่ีงของสินคา ที่มีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจในการ      
เลือกซ้ือสินคา และถือวาเปนวัสดุสิ้นเปลืองที่ตองทิ้งไปพรอมกับสินคาเม่ือใชหมดแลว นอกจากน้ียังเปน             
สวนสําคัญในการชวยรักษาคุณภาพสินคาระหวางรอการขาย ทําใหอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกมี
การแขงขันที่สูง ทั้งจากผูผลิตภายในประเทศและผูผลิตจากตางประเทศโดยรวมแลวมีการแขงขันทั้งในดาน 
ราคา คุณภาพ บริการ และรูปแบบบรรจุภัณฑ   
         อยางไรก็ตามลูกคาผู ใชบรร จุภัณฑพลาสติกไมใชผูบริโภคโดยตรง แตเปนผูผลิตสินค า   
อุตสาหกรรมเพ่ือจําหนายตอผูบริโภคอีกทอดหน่ึง ดังน้ันลูกคาของบริษัทฯจึงเนนในเรื่องคุณภาพของ              
บรรจุภัณฑ ที่ตองมีมาตรฐานในการผลิตสูง และมีความนาเช่ือถือของผูผลิตเปนปจจัยสําคัญตอลูกคาเชนกัน 
ดังน้ันผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก จึงตองมีมาตรฐานในการผลิตสูงโดยเฉพาะผลิตภัณฑดานอาหารและ
เครื่องดื่มที่ตองการความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปอนถูกตองตามมาตรฐาน GMP เปนสําคัญ ซ่ึงหากลูกคา
เช่ือม่ันในผูผลิตรายใดแลวมักจะไมเปล่ียนผูผลิต บริษัทฯตระหนักดีถีงการรักษามาตรฐานคุณภาพสินคา 
และความสัมพันธอันดีกับลูกคารวมถึงการจัดสงสินคาตรงตามกําหนด และการดูแลลูกคาหลังการขายอยาง
สมํ่าเสมอ อันเปนจุดแข็งของบริษัทฯ จึงไดกําหนดเปนนโยบายและปรัชญาของบริษัท ที่จะเปนที่ปรึกษาและ
ชวยเหลือดานบรรจุภัณฑกับคูคาแทนการเปนเพียงผูขายสินคา สงผลใหบริษัทฯสามารถทําธุรกิจกับลูกคา
แตละรายเปนระยะเวลานานและไดรับการยอมรับจากลูกคากลุมตางๆ 
         สําหรับผูผลิตผลิตภัณฑพลาสติกในลักษณะที่ใกลเคียงกับบริษัทฯ และอยูในตลาดผลิตภัณฑเดียวกัน    
ในประเทศมีประมาณ 5 ราย โดยนอกจากบริษัทฯแลว ผูผลิตรายอื่นเปนบริษัทขามชาต ิหรือมีตางชาติเปนผู
รวมทุน 
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แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 
             ในชวงตนป 2555 เศรษฐกิจการคาเริ่มคอย ๆฟนตัว จากผลกระทบที่มาจากภัยธรรมชาต ิ 
รัฐบาลมีนโยบายเยียวยาดานเศรษฐกิจ เชน การใหเงินชดเชยความเสียหายกับประชาชนที่ไดรับจาก          
ภัยธรรมชาติ การลดหยอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลตอเน่ืองในป 2555-2556 การใหสิทธิพิเศษในการ
นําเขาเครื่องจักรใหม การลดหยอนภาษีแกผูซ้ือที่อยูอาศัย การคืนภาษีสรรพสามิตใหกับผูซ้ือรถยนตใหม 
และมาตรการรับจํานําขาว เหลาน้ีทําใหเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวไดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียก็ยังคงเขมแข็ง ขณะที่เศรษฐกิจดานยุโรปและสหรัฐยังไมฟนตัว นํ้ามันดิบยังอยูในระดับราคาที่สูงและ
แกวงตัว ทําใหราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกซ่ึงปรับตัวขึ้นลงตามราคานํ้ามันดิบโลก ยังมีราคาที่สูงและผันแปร
ทั้งดานราคาและปริมาณไปดวย แตอยูในชวงที่แคบกวาปที่ผานมา บริษัทฯ ยังคงดําเนินการมาดวยความ
ระมัดระวัง ติดตามสภาวะการแขงขันอยางใกลชิด และพยายามที่จะขยายตัวไปในธุรกิจใหม ๆเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือขยายฐานลูกคาและกระจายความเสี่ยงในการทําธุรกิจ   
            สําหรับในป 2556 คาดวาสถานการณดานเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัวดีขึ้น เพ่ือเตรียม                 
รับการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจการคาของภูมิภาค โดยเฉพาะการปฏิบัติตามขอตกลงดานภาษี                     
ของประเทศในภูมิภาคเอเซีย(AEC)ที่จะเกิดขึ้นในป 2558 สําหรับเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐ จะยังคง                    
อยูระหวางการแกไขวิกฤตการณดานการเงินและการคลังตอเน่ืองจากปที่ผานมา จึงจะยังสงผลให       
ราคานํ้ามันดิบคงอยูในระดับสูง แตการแกวงของราคาจะมีไมมากเชนเดียวกับปที่ผานมา อาจ                 
ทําใหการควบคุมตนทุนการผลิตไดดีขึ้น สําหรับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นเชนเดียวกับปที่ผานมา       
ขณะน้ีก็ไดมีการปองกันและทราบแนวทางในการรับมือที่ดีขึ้น แมจะยังไมเสร็จสมบูรณแตก็จะชวย          
ลดความรุนแรงลงไดบาง ดานการเมืองในประเทศที่ไมสงบในปที่ผานมา สงผลตอเศรษฐกิจการคาไม           
เติบโตตามสมควร คาดวาในป 2556 การเมืองจะลดความรุนแรงลงไดบาง อันจะทําใหเศรษฐกิจการคา
เติบโตไดดีขึ้น บริษัทฯตระหนักถึงเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดในป 2556 และการเขาสูประชาคม        
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในป 2558 จึงไดพิจารณาเปนความเสี่ยงอยางหน่ึงที่ตองติดตามอยางใกลชิดและ               
เพ่ิมใชความระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือรักษาอัตราการเติบโตใหเปนไปตามเปาหมายของบริษัทฯ           
ตลอดจนมีการศึกษาและวางแผนการธุรกิจ เรื่องการแขงขันทางการคาในกลุมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในและ
หลังป 2558  

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 
4.3.1 ลักษณะการจัดใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ     
            ปจจุบัน บริษัทฯมีอาคารโรงงานที่ใชในการผลิตจํานวน 3 แหง บนพ้ืนที่ทั้งสิ้นรวมประมาณ 
21,000 ตารางเมตร สํานักงานใหญตัง้อยูเลขที่ 68/46 หมู 8 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  สาขาตั้งอยูที่เลขที่ 3-3/1 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงแสมดํา       
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร    
            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีเครื่องจักรที่ใชในการผลิตและกําลังการผลิต รวมทั้งสิ้นดังน้ี 

สายการผลิต กําลังการผลิตสูงสุดตอป (ตัน) 
สายการผลิตแบบฉีด 5,300 
สายการผลิตแบบเปา 7,800 
สายการผลิตแบบPET 2,600   
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            บริษัทฯ ดําเนินการผลิตสัปดาหละ 7 วัน วันละ 24 ช่ัวโมง โดยแบงการทํางานออกเปน 3 ชวง
ทั้ง น้ีหากการผลิตของบริษัทฯ  เต็มกําลังการผลิตหรือไมเหมาะกับขนาดของเครื่องที่ มี บริษัทฯ         
สามารถจางบริษัทอื่นที่มีระบบการผลิตมีมาตรฐานเชนเดียวกับบริษัทฯได โดยบริษัทฯจะจัดแมพิมพให   
เพ่ือควบคุมรูปแบบสินคา ใหตรงตามที่ลูกคาตองการ นอกเหนือจากการใหคําแนะนําในการควบคุม  
กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจเพ่ือรับรองสินคากอนจัดสงลูกคา     

การจัดหาวัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 
           วัตถุดิบที่ใชในการผลิตบริษัทฯจะเปนผูจัดหาใหตรงตามความตองการของลูกคา โดยลูกคาจะเปน
ผูกําหนดชนิดและคุณภาพใหกับบริษัทฯ วัตถุดิบหลักในการผลิตแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ  
           1) เม็ดพลาสตกิ สําหรับเม็ดพลาสติกประเภทตางๆที่บริษัทฯใชอยูในปจจุบัน อาทิเชน  
                  1. PP (Poly Propylene) เปนพลาสติกที่มีความเหนียว ทนทานตอความรอนความช้ืนไดดี

ตัวอยางสินคาที่ผลิตจากพลาสติกชนิดน้ี ไดแก ฝาปดขวดกาแฟ ฝาปดขวดเครื่องดื่มมอลต
สกัด กลองและฝาไอศกรีม ฝาขวดครีมเทียม ถวยโยเกิรต เปนตน 

                  2.  PE (Poly Ethylene) เปนพลาสติกที่มีความออนตัวยึดหยุนไดด ีแบงเปนชนิด LDPE (Low 
                      Density) และ HDPE(High Density) ซ่ึงมีคุณสมบัติแตกตางกันออกไปอีกเล็กนอย ตัวอยาง 
                 สินคาทีผ่ลิตจากพลาสติกชนิดน้ีไดแก ขวดนม Pasteurized, ขวดนมเปรี้ยว, ขวดนํ้ายาลาง   
                 หองนํ้า, ฝาปดกลองอาหาร เปนตน 
                 3.  PS (Poly Styrene) พลาสติกที่มีความใส แข็ง ตัวอยางสินคาที่ผลิตจากพลาสติกชนิดน้ีไดแก  
                   ตลับบรรจุนํ้าพริก, แกวนํ้า, ของเลน เปนตน 
                 4.  ABS (Acrylonitride Butadiene Poly Styrene) เปนพลาสติกที่มีความแข็ง เหนียว ตัวอยาง  
                  สินคา ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดน้ีไดแก อุปกรณเครื่องมือชาง ช้ินสวนเฟอรนิเจอร เปนตน 
                 5.  PVC (Poly Vinyl Chloride) เปนพลาสติกที่มีคุณสมบัติสามารถปรับไดหลากหลายตามรูป 
                  แบบที่ใชงาน สินคาจากพลาสติกชนิดน้ีไดแกขวดชนิดใสเชน ขวดนํ้ายาของใชในครัวเรือน      
                  ขวดโหล เปนตน 

         6. PET (Polyethylene Terephthalate) เปนพลาสติกที่มีความบาง ใส เหนียวและ ออนตัว                                
             ตัวอยางสินคา ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดน้ีไดแก ขวดแชมพูใส, ขวดนํ้ายาบวนปาก, 
             ขวดนํ้ายาทําความสถะอาดเปนตน  

          เน่ืองจากเม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหลักสําคัญที่ใชในการผลิต บริษัทฯมีนโยบายในการจัดหาเม็ด
พลาสติก โดยการสั่งซ้ือโดยตรงจากผูผลิตหรือตัวแทนนําเขาเทาน้ัน เพ่ือใหม่ันใจในมาตรฐานของคุณภาพ
สินคา ความสามารถในการจัดสงตรงตามกําหนดและตรงตามปริมาณที่ทําการสั่งซ้ือ โดยจะไมผูกพันการ
สั่งซ้ือจากผูผลิตรายใดรายหน่ึงเทาน้ัน แตจะทําการทดสอบการใชเม็ดพลาสติกชนิดเดียวกันจากผูผลิตหรือ
ตัวแทนจําหนายหลาย ๆ ราย เพ่ือใหสามารถเปล่ียนไปใชวัตถุดิบจากรายอื่นไดทันท ีหากผูผลิตรายเดิมไม
สามารถสงมอบสินคาไดตามกําหนดหรือมีการปรับราคาสูงขึ้น สําหรับเรื่องราคาวัตถุดิบบริษัทฯมีการ
ติดตามสถานการณราคาอยางใกลชิดจากราคาตลาดทั้งในตางประเทศ, ภูมิภาค และในประเทศ รวมกับอุป
สงคและอุปทานของเม็ดพลาสติก ณ ขณะน้ัน โดยใชหลักในการซ้ือเพ่ือใหเพียงพอกับปริมาณการใชในการ
ผลิตตามคําสั่งซ้ือ ที่ไดรับลวงหนาอยางนอย 3 เดือน 
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          2) เม็ดสีผสมพลาสติก (Pigment) เปนสวนประกอบเพียงเล็กนอย แตเน่ืองจากตองนํามาผสมกับ     
เม็ดพลาสติก บริษัทฯจึงตองเลือกใชชนิดที่ใชกับอาหาร(Food grade) เชนเดียวกับเม็ดพลาสติก 
              บริษัทฯมีการคัดเลือกผูผลิตหรือตัวแทนนําเขาที่มีคุณภาพและนาเช่ือถือและนอกจากจะมี
เอกสารยืนยันการวาเปนชนิดที่ใชกับอาหาร(Food grade)แลว ยังตองมีการออกเอกสารรับรองคุณภาพ
(COA)ทุกครั้งการจัดสง เพ่ือม่ันใจวามีคุณสมบัตติรงตามทีกํ่าหนด และตรงตามปริมาณที่ทําการสั่งซ้ือ  
           3) วัตถุดิบอื่น ๆ ซ่ึงใชประกอบการผลิต ที่สําคัญอาทิ โฟม ฟลม เมมเบรน(Membrane) เปนตน           
โดยบริษัทฯไดทําการสั่งซ้ือจากผูผลิตและจําหนายภายในประเทศจํานวนหลายราย ทั้งน้ีที่ผานมา บริษัทฯ 
ไมมีการจัดซ้ือวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายรายใดรายหน่ึงเกิน 30% 

4.3.2 ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
            เน่ืองจากกระบวนการผลิตไมกอให เกิดอันตรายตอสิ่ งแวดลอมโดยตรง จึงมีการควบคุม             
ในเรื่องผลกระทบจากการทํางาน เชน จัดอุปกรณปองกันสุขภาพตางๆให กับผูปฏิบัติงาน  อาทิ       
หนากากปองกันฝุนละออง อุปกรณปองกันการรับเสียงดัง แอลกอฮอลลเช็ดมือ  
            นอกจากน้ีวัสดุเหลือใชจากการผลิต จะจําหนายใหกับผูซ้ือไดรับอนุญาตเปนผูประกอบการ      
จากกรมควบคุมมลพิษเท า น้ัน  และมีการแจ งขอ มูลการ กํา จัดวัสดุที่ เห ลือใชจากการผลิตให                   
กรมควบคุมมลพิษอยางถูกตอง 

4.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 
      - ไมมี- 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
5.1 ทรัพยสินถาวรหลัก  
ที่ดิน 

         รายละเอียด/ที่ตั้ง           ผูถือกรรมสิทธิ ์        มูลคาตามบัญชี(สุทธ)ิ 
             (ลานบาท)       ภาระผูกพัน 

เลขที่ 129-129/1 หมูที่ 1 ถนน
บางขุนเทียน แขวงแสมดํา เขต
บางขุนเทียน กทม. 

บริษัทฯ ราคาที่ดิน                0.9 
 

จํานองกับ          
ธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) 
เลขที่  68 /46  หมู ที่  8  ถนน   
บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขต
บางขุนเทียน กทม. 

บริษัทฯ 
 

บริษัทฯ 
 

ราคาที่ดิน                1.0 
สวนปรับปรุงที่ดิน       7.1 
ราคาที่ดิน               12.4 
 สวนปรับปรุงที่ดิน      2.9                         

            ปลอดจํานอง      
 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) 
ที่ดินวางเปลา หมู 8 ถนนบาง
ขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบาง
ขุนเทียน กทม. 

บริษัทฯ ราคาที่ดิน               20.9 
 สวนปรับปรุงที่ดิน      3.5                         

จํานองกับ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 

อาคาร สํานักงาน 

      รายละเอียด/ที่ต้ัง ผูถือกรรมสิทธิ์ 
      มูลคาตามบัญชี(สุทธ)ิ 
             (ลานบาท)      ภาระผูกพัน 

เลขที่  129-129/1 หมูที่  1 
ถนนบางขุนเทียน แขวงแสม
ดํา เขตบางขุนเทียน กทม . 
พื้นที่ใชสอย  3,600 ตร.เมตร 

บริษัทฯ อ า ค า ร  สํ า นั ก ง า น  โ ร ง ง า น แ ล ะ         
คลังสินคา                  22.7 
สวนตอเติมอาคาร         2.2 

จํานองกับ                
ธนาคารทหารไทย จํากัด

(มหาชน) 

เลขที่ 68/46 หมูที่  8 ถนน 
บางขุนเทียน แขวงทาขาม      
เขตบางขุนเทียน กทม.  
พื้นที่ใชสอย 12,000 ตร.เมตร 
 
พื้นที่ใชสอย  4,000  ตร.เมตร 

บริษัทฯ อาคาร สํานักงาน โรงงานและคลังสินคา          
94.4 
สวนตอเติมอาคาร         6.2 
 
 
อาคาร สํานักงาน โรงงานและคลังสินคา          
39.0 
สวนตอเติมอาคาร         6.6 

ปลอดจํานอง 
 
 
 
 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) 

เครื่องมือ อุปกรณ และสินทรัพยถาวรอ่ืน 

                    รายการ 
มูลคาตามบัญช(ีสุทธิ) 
ณ ส้ินป 2553 (ลานบาท) 

มูลคาตามบัญช(ีสุทธิ) 
ณ ส้ินป 2554 (ลานบาท) 

มูลคาตามบัญช(ีสุทธิ) 
ณ ส้ินป 2555 (ลานบาท) 

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน   2.5   3.3   2.8 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 240.7 311.3 318.4 
แมพิมพ   43.1   47.3   46.3 
ยานพาหนะ    1.8    2.7    2.0 
รวม 288.1 364.6 369.5 

5.2 ทรัพยสินท่ีไมมีตัวตนท่ีสําคัญ 
-ไมม-ี 

6. ขอพิพาททางกฎหมาย 
- ไมมี – 
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7. โครงสรางทุน 

7.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ 
            บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เม่ือวันที่ 7 
ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 100 ลาน
บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

7.2 ผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผูถือหุน 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

   จํานวนหุน รอยละ 
 1. บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน)     48,000,000 48.00 
 2. นายเอกวุฒ ิ    เน่ืองจํานงค     9,807,000 9.81 
 3. นายนิวัฒน      หงสพิทักษพงศ    8,203,700 8.20 
 4. นายธีรวิทย     บุษยโภคะ     8,000,000 8.00 
 5. นางวันทนีย     เพชรโลหะกุล    3,811,800 3.81 
 6. นายไพวรรณ   ชาติพักษ   3,550,000 3.55 
 7. นายบรรหาร    เพชรโลหะกุล     2,873,500 2.88 
 8. นายนิธิ           เน่ืองจํานงค     1,348,700 1.35 
 9. นายไพศาล      ชาติพิทักษ   1,300,000 1.30 
10. นายธวัช         เพชรโลหะกุล     843,900 0.84 
               กลุมผูถือหุนรายยอยอ่ืน     12,261,400 12.26 
รวม     100,000,000 100.00 

7.3  นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล ทั้งน้ีการจายเงินปนผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึ้นอยูกับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ 
สภาพคลอง ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต โดยใหอํานาจคณะกรรมการของบริษัทฯ
พิจารณาและการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ทั้งน้ีในกรณีที่บริษัทฯมี
บริษัทยอย นโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอยตองเปนเชนเดียวกับบริษัทฯ 

การจายเงินปนผล ที่ผานมาของบริษัทฯ 3 ปยอยหลัง เปนดังน้ี 

                                   ป พ.ศ.                                           
 

เงินปนผลประจําป(บาท/ ป) 
                                2553 0.56 
                                2554                                           0.60         
                                2555                                           0.40 
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8. การจัดการ 

8.1 โครงสรางการจัดการ 
           โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
บริษัท  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

คณะกรรมการบริษัท 
           ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที ่3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547, มติที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 27 เมษายน 2548 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ณ 
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทานดังตอไปน้ี  
 
ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง จํานวนครั้งที่เขา จํานวนครั้งที่เขา 
    รวมประชุมในป รวมประชุมในป 
    2554 2555 
1. นายทักษะ  บุษยโภคะ ประธานกรรมการ 4 / 4 4 / 4 
2. นายนิวัฒน  หงสพิทักษพงศ กรรมการ 4 / 4 4 / 4 
3. นายธีรวิทย  บุษยโภคะ กรรมการ 4 / 4 4 / 4 
4. นายโยธิน  เนื่องจํานงค กรรมการ 4 / 4 4 / 4 
5. นายชัชชัย  ธรรมารุงเรือง กรรมการ 4 / 4 4 / 4 
6. นายสุรชัย  สนธิรต ิ กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 
4 / 4 4 / 4 

7. พันตํารวจเอกวิชัย  ทรงโบรัศม ี กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4 / 4 4 / 4 

8. นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

4 / 4 4 / 4 

           โดยม ีนายพจนศิร ิ โหตรภวานนท ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกา ร บริหาร 

กรรมการผูจัดการ 

ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกา ร บริษัท 

ผูอํานวยการสายการขายและตลาด  ผูอํานวยการสายการผลิต ผูอํานวยการสายการเงินและบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูตรวจสอบภายใน 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 
            กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายทักษะ บุษยโภคะ หรือ นายโยธิน เน่ืองจํานงค 
หรือ นายชัชชัย ธรรมารุงเรือง ลงลายมือช่ือรวมกับนายธีรวิทย บุษยโภคะ หรือ นายนิวัฒน หงสพิทักษพงศ 
รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  
            ทั้งน้ี นายทักษะ บุษยโภคะ นายโยธิน เน่ืองจํานงค และนายชัชชัย ธรรมารุงเรือง เปนกรรมการซ่ึง
เปนตัวแทนจากบริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ  

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

            1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความ   
ซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชนของบริษัท และของผูถือหุนบนพ้ืนฐานของ      
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

              2. กําหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน เปาหมาย และงบประมาณของบริษัท 
            3. กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสมํ่าเสมอใหเปนไปตามนโยบาย 
เปาหมาย และแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุด     
ใหแกกิจการและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหุน 

          4. ใหความสําคัญตอการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย
ของบริษัทตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

            5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเช่ือถือไดถูกตอง
และแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
            6. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความ
เพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
            7. จัดใหมีระบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอยางสมํ่าเสมอ 
            8. แตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการผูจัดการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆ ตามความจําเปนเพ่ือใหดําเนิน  
กิจการของบริษัทฯ ภายใตการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือ      
กรรมการผูจัดการ หรือมอบอํานาจใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ      
ภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงแกไขอํานาจได        
ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวจะไมเปนการมอบอํานาจที่ทําใหผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการ            
ที่ผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน    
ในลักษณะอื่น กับบริษัท  และหากมีการมอบอํานาจให บุคคลใด  ตองเปนไปตามมติที่ประชุม      
คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย 
            9. รายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูเก่ียวของใหกับบริษัททราบ 
          10. จัดใหมีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแตละคน    
อยางมีหลักเกณฑ และทําการประเมินผลปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 
          11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม เพ่ือ 
ดํารงตําแหนง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีมติเปนเอกฉันทจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรอง   
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               ทั้งน้ี อํานาจในการดําเนินการดังกลาวขางตน ไมรวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับรายการที่เก่ียว
โยงกัน และรายการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยทีเ่ก่ียวกับเรื่องน้ัน ๆ นอกจากน้ีอํานาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่
ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
             คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงเปนกรรมการอิสระ     
เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการเพ่ิมมูลคาใหองคกร ดูแลกํากับกิจการใหมีระบบการ      
กํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวน โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทขึ้นประกอบดวย   
กรรมการที่เปนกรรมการอิสระ และเปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน และอยางนอย 1 ทานตองมีความรูดาน
บัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซ่ึงพนจากตําแหนง      
ตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งกลับมาใหมได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบน้ันวางลง เพราะ      
เหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปน    
กรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือนเพ่ือใหกรรมการตรวจสอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงเพียงเทาที่วาระยังเหลืออยู          
ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยปละ         
4 ครั้งทุกไตรมาส 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง จํานวนครั้งที่เขา จํานวนครั้งที่เขา 
    รวมประชุมในป รวมประชุมในป 
    2554 2555 
1. นายสุรชัย  สนธิรต ิ กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

        4 / 4         4 / 4 

2. พันตํารวจเอกวิชัย  ทรงโบรัศม ี กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

        4 / 4         4 / 4 

3. นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

        4 / 4         4 / 4 

              โดยมี นายพจนศิร ิ โหตรภวานนท ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้
           1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปนไปตามมาตรฐานและหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และเปดเผยอยางเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจําปใหตรงตอความเปน
จริง ครบถวน เพียงพอ และเช่ือถือได กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
           2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจาง ผูบริหารในฝาย
ตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจําทุกป 
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                 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
           4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีซ่ึงมีความเปนอิสระเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ
กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป ตลอดจนเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีของบริษัทโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

                 5.กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชีคณะกรรมการ
บริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน 

                 6. พิจารณาสอบทานและเปดเผยรายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ ทั้งน้ีเพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

       7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตองมีขอมูล อยางนอยตามที่ตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 

                 8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยูเสมอ เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
           9. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจําปของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
         10. กํากับดูแลใหหนวยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบสวนงานตางๆ อยางครอบคลุม        
ในประเด็นที่มีสาระสําคัญ และเสนอแนวทางแกไข พรอมเสนอแนะใหฝายจัดการดําเนินการแกไข      
ตลอดจนติดตามใหดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะภายในเวลาที่กําหนด 
         11. พิจารณาอนุมัติงบประเมินของหนวยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) 

                12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบ          
อยางนอยปละ 4 ครั้ง 
         13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายบริหาร  
หรือพนักงานของบริษัททีเ่ก่ียวของมาใหความเห็น เขารวมประชุม หรือสงเอกสารที่เห็นวาเก่ียวของจําเปน 

                14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด     
เม่ือเห็นวาจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 
         15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ 
เชน ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง 

                    16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกปเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
แกไขการดําเนินการตอไป 
คณะกรรมการบริหาร 
         ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 และการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจํานวน   
4 ทาน ดังตอไปน้ี 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายโยธิน  เนื่องจํานงค ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายนิวัฒน  หงสพิทักษพงศ กรรมการบริหาร 
3. นายชัชชัย  ธรรมารุงเรือง กรรมการบริหาร 
4. นายธีรวิทย  บุษยโภคะ กรรมการบริหาร 
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อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี ้
          1. บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณ 
ของบริษัทตามที่คณะกรรมการไดกําหนด ภายใตขอบเขตที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
          2. กําหนดแนวทาง กลยุทธ และแผนธุรกิจ เพ่ือปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย 
          3. จัดโครงสรางและระเบียบงานภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          4. ทบทวนผลการดําเนินงานเปนระยะ เพ่ือหาแนวทางแกไขอยารวดเร็วใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ 
          5. แสวงหาโอกาสทําธุรกิจใหม เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ

                          6. พิจารณากล่ันกรองการจัดซ้ือ หรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทเสนอตอคณะกรรมการ  
                    บริษัท 

          7. เห็นชอบกิจการใดๆ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบรษิัท 
          8. แตงตั้ง ปลดออก เลิกจาง ผูบริหารระดับสูง 

                9. อนุมัติการจายโบนัส และจํานวนเงินซ่ึงใชปรับเงินเดือนพนักงานประจําปภายในงบประมาณ 
        ประจําป 

        10. กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
        11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
        ทั้งน้ี อํานาจในการดําเนินการดังกลาวขางตนของคณะกรรมการบริหาร ไมรวมถึงการอนุมัติรายการ
ใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทรวม 
คณะผูบริหาร  

 ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
  1. นายโยธิน  เนื่องจํานงค ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายธีรวิทย  บุษยโภคะ กรรมการผูจัดการ 
  3. นายไพโรจน พวงพงศ ผูอํานวยการสายงานการผลิต 
  4. นายพจนศิร ิ โหตรภวานนท ผูอํานวยการสายงานการเงินและบริหาร 
  5.      นางสาวนิภาพรรณ  พลวณิช ผูชวยผูอํานวยการสายงานการตลาด 
  6. นายยุติ พุกกณะสุต ผูชวยผูอํานวยการสายงานการตลาด 
  7. นายจักรพันธ สุคนธวารินทร ผูชวยผูอํานวยการสายงานการผลิต 
  8. นางพรรณพิมล เศรษฐวรางกูล ผูชวยผูอํานวยการสายการเงินและบริหาร 
  9. นางสาวรุงทิวา  คลายนอย ผูชวยผูอํานวยการสายการเงินและบริหาร / 

รักษาการผูจัดการแผนกบัญชี 

อํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ 
          คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งกรรมการผูจัดการซ่ึงจะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
ของบริษัทจดทะเบียนเพียงแหงเดียว เพ่ือใหมีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทให
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวเพ่ือสรางมูลคากิจการสูงสุดใหแกผูถือหุน ซ่ึงขึ้นตรงตอคณะ
กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการเปนประจําทุกป รวมทั้งกําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ โดยไดกําหนด
อํานาจกรรมการผูจัดการเปน ดังน้ี 
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         1. เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินการ ที่เก่ียวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท                 
        2. ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน 
กรรมการบริหารกําหนด 
         3. มีอํานาจจาง แตงตั้ง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้น 
เงินเดือน คาตอบแทน โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษทั นอกเหนือจากตําแหนงที่ตองไดรับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหาร 
        4. มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวง อนุมัติการเบิกจาย เพ่ือการจัดซ้ือ จัดจาง ซ่ึงทรัพยสินและ
บริการ เพ่ือประโยชนของบริษัทรวมทั้งอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพ่ือธุรกรรมตางๆของบริษัทภายใน 
งบประมาณและวงเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ใหอํานาจไว 
        5. มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและ
ผลประโยชนของบริษัท และเพ่ือรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในบริษัท 
        6. มีอํานาจกระทําการและแสดงตน เปนตัวแทนบริษัทตอบุคคลภายนอก ในกิจการทีเ่ก่ียวของและ 
เปนประโยชนตอบริษัท 
        7. อนุมัติการแตงตั้งที่ปรึกษาตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน 

 8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ 
ประธานกรรมการบริหาร เปนคราวๆ ไป 
        ทั้งน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหกรรมการผูจัดการ จะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆที่ตนเอง
หรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทรวม 
8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
        บริษัทไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา(Nominating Committee) ดังน้ันคณะกรรมการบริษัท
จึงเปนผูรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการ   
ที่มาจากผูถือหุนรายใหญ ที่มีคุณสมบัติและประสบการณหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ 
ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทรวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติ
หนาที่เพ่ือเสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการที่เขมแข็ง จึงไดกําหนดใหกรรมการควรดํารงตําแหนง       
ในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท แลวนําเสนอขออนุมัติแตงตั้งกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุน 
โดยตองไดรับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุน         
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง ผูถือหุน     
แตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่ มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ               
ก็ไดโดยบุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน  
กรรมการที่พึงมี และในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหคณะกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปน
อัตรา ทั้งน้ีสําหรับกรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระไดกําหนดจํานวนกรรมการใหเปนไปตามสัดสวน  การถือ
หุนในบริษัทดวย และขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความสามารถของผูที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปน
กรรมการ 
        ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลหน่ึงเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ดวยมติคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4  ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 
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        สําหรับผูบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเปนผูรับผิดชอบในการสรรหาผูบริหารที่มีคุณสมบัติและ
ประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที ่และความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน  

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
        บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในป 2551 ซ่ึง
ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงในแตละสายงานที่เก่ียวของเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย อํานาจ หนาที ่
กระบวนการ วิธีการ แผนงาน และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริหารจัดการ และ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารตอคณะกรรมการบริหาร อยางเปนระบบทั้ง
ระดับองคกรและระดับกิจกรรม ใหครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานที่มีความสําคัญทั่วทั้งองคกร ซ่ึง
ประกอบดวย ดังน้ี 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ชื่อ  นามสกุล ตําแหนง 

1. นายธีรวิทย   บุษยโภคะ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายพจนศิร ิ   โหตรภวานนท กรรมการ 
3. นายไพโรจน   พวงพงษ กรรมการ 
4. นางสาวรัชนี           รัตนพันธ  กรรมการ 
5. นางพรรณพิมล   เศรษฐวรางกูล กรรมการ 
6. นางสาวรุงทิวา   คลายนอย กรรมการ  
7. นางสาวนิภาพรรณ  พลวณิช กรรมการ 

 โดยมีนางสาวอรพรรณ อิทธิพลพรชัย เปนเลขานุการ  

โดยกําหนด บทบาทและความรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 
1.  พิจารณากําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 
2.  ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร และพัฒนากรอบการบริการความเสี่ยง ตลอดจนกระบวน 

การบงช้ีและประเมินความเสี่ยง 
3.  ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และใหไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 
4.  ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ และความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่สําคัญ 
5.  ใหคําปรึกษา คําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
6.  สงเสริมและกระตุนใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมองคกร โดยใหทุกคนตระหนักถึง 

ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 
7.  จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงาน หลักเกณฑในการ 

ประเมิน ความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
8.  สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกับความเสี่ยงที่สําคัญ เพ่ือเช่ือมโยงกับการควบคุม  

ภายใน 
9.  รายงานตอคณะกรรมการเก่ียวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 
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8.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
        คาตอบแทนกรรมการ 
           คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน         
          ในป 2553 บริษัทมีคาใชจายเปนคาตอบแทนกรรมการในรูปคาเบ้ียประชุม จํานวนทั้งสิ้น   
                        1,380,000 บาท 
          ในป 2554 บริษัทมีคาใชจายเปนคาตอบแทนกรรมการในรูปคาเบ้ียประชุม  จํานวนทั้งสิ้น   
                        1,572,000บาท 
          ในป 2555 บริษัทมีคาใชจายเปนคาตอบแทนกรรมการในรูปคาเบ้ียประชุม  จํานวนทั้งสิ้น   
                        1,572,000บาท  
    ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง คาตอบแทน 
(บาท) 

ลักษณะ
คาตอบแทน 

1. นายทักษะ  บุษยโภคะ ประธานกรรมการ 204,000 คาเบ้ียประชุม 
2. นายนิวัฒน  หงสพิทักษพงศ กรรมการ 144,000 คาเบ้ียประชุม 
3. นายธีรวิทย  บุษยโภคะ กรรมการ 144,000 คาเบ้ียประชุม 
4. นายโยธิน  เนื่องจํานงค กรรมการ 144,000 คาเบ้ียประชุม 
5. นายชัชชัย  ธรรมารุงเรือง กรรมการ 144,000 คาเบ้ียประชุม 
6.         นายสุรชยั  สนธิรต ิ กรรมการอิสระฯ 144,000 คาเบ้ียประชุม 
7. พันตํารวจเอกวิชัย  ทรงโบรัศม ี กรรมการอิสระฯ 144,000 คาเบ้ียประชุม 
8. นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ กรรมการอิสระฯ 144,000 คาเบ้ียประชุม 
r คาตอบแทนอื่น 
      คาพาหนะสําหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทานละ 10,000 บาทตอเดือน จํานวน 3 ทาน  

คาตอบแทนผูบริหาร 
r  คาตอบแทนที่เปนตวัเงิน 
        ในป 2553 บริษัทฯมีผูบริหารจํานวน 11 ทาน โดยจายคาตอบแทนแกผูบริหารและที่ปรึกษาดังกลาว            
                       ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ เปนมูลคา 13.44 ลานบาท 
      ในป 2554 บริษัทฯมีผูบริหารจํานวน 10 ทาน  โดยจายคาตอบแทนแกผูบริหารและที่ปรึกษาดังกลาว   
                       ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ เปนมูลคา 13.39 ลานบาท 
        ในป 2555 บริษัทฯมีผูบริหารจํานวน  9 ทาน  โดยจายคาตอบแทนแกผูบริหารและที่ปรึกษาดังกลาว 
                       ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ เปนมูลคา 11.64 ลานบาท 
r คาตอบแทนอื่น 

         -ไมมี- 
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8.4 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
            คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเช่ือม่ันวาการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีจะนําบริษัทไปสูการดําเนินธุรกิจอยางม่ันคง และเสริมสรางการเติบโตอยางยั่งยืนของ
บริษัท สามารถเพ่ิมคุณคาใหแกองคกร เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ด ี
ความโปรงใสในการปฏิบัติงานภายใตกรอบจริยธรรมที่ด ีอันจะสงผลตอความเช่ือม่ันของผูถือหุน ผูลงทุน ผู
มีสวนไดเสีย และผูเก่ียวของทุกฝายในระยะยาว จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเปนลาย
ลักษณอักษรในป 2550 โดยในชวงปลายป 2551 น้ัน คณะกรรมการไดปรับปรุงนโยบายดังกลาวเพ่ือใหมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้นเปนฉบับที ่2 โดยไดจัดทําประกาศ และแจกจายใหกรรมการ และพนักงานทุกคนเพ่ือใช
อางอิงและถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน ตลอดจนไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท นอกจากน้ียังสรางความเขาใจ
ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่อยางถองแท และปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกในองคกร เพ่ือใหทุกฝายที่เก่ียวของ
ไดตระหนักถึงและนําไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการบริหาร และหนวยงานตรวจสอบภายในภายใตการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามหลักกํากับดูแล
กิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และรายงานผลใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางสมํ่าเสมอ และกําหนดใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนประจําทุกป โดย
ในป 2554 บริษัทไดประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการทั้ง 5 
หมวด ดังน้ี 
           1.  สิทธิของผูถือหุน 
           2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
           3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
           4.  การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส 
           5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. สิทธิของผูถือหุน 
           นอกจากบริษัทจะปฏิบัติตอผูถือหุนในฐานะเจาของบริษัทซ่ึงมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามที่กฏหมาย        
กําหนดแลว บริษัทยังไดกําหนดนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลตอผูถือหุนในการเขารวมประชุม การออกเสียง
ลงคะแนน สิทธิในการรับสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา เพ่ือการมีสวนรวมในการตัดสินใจและการ
ปรับเปล่ียนที่สําคัญอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดไวอยางชัดเจนในหลักกํากับดูแลกิจการที่ด ี      
ของบริษัท 
            ในป 2555 บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน 1 ครั้งเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา  
14.00 น. ที่หองประชุม ช้ัน 25 เลขที่ 699 อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร โดยบริษัทไดมอบหมายให  
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย)จํากัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหุนของบริษัท เปนผูจัดสงหนังสือ
เชิญประชุมในวันที่ 6 เมษายน 2555 ลวงหนากอนวันประชุม 17 วัน พรอมทั้งขอมูลประกอบวาระการ
ประชุมทุกวาระที่จําเปนอยางครบถวน เชน สําเนารายงานการประชุมครั้งกอน รายงานประจําปงบการเงิน 
รายงานผูสอบบัญชี รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา นโยบายการจายเงินปนผล
พรอมตัวเลขเปรียบเทียบยอนหลัง ประวัติกรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนง ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ 
ขอมูลผูสอบบัญชีของบริษัทและคาตอบแทน ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
และหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. และแบบ ข. โดยไดกําหนดช่ือกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผู
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ถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดโดยในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ 
ขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจาณา นอกจากน้ีบริษัทยังไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอม
ขอมูลประการประชุมลวงหนาไวใน Website ของบริษัท 1 เดือน กอนการประชุมใหผูถือหุน คือวันที่ 25 
มีนาคม 2555 ทั้งน้ีเพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจในวันประชุม 
            ในวันประชุมผูถือหุนบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนา 1 ช่ัวโมง โดยในการ
ประชุมผูถือหุน มีคณะกรรมการบริษัทเขารวมประชุมครบถวน ทั้งหมด 8 ทาน รวมทั้งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผูอํานวยการสายการเงิน ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท เขารวมทําหนาที่
ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเพ่ือใหเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ได
กําหนดใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงแยกตามลําดับวาระ โดยประธานกรรมการซ่ึงเปนประธานในที่ประชุมได
แจงวิธีการนับคะแนนใหผูถือหุนทราบกอนการลงคะแนนเสียง พรอมทั้งแจงจํานวนเสียงของผูถือหุนที่มา
ประชุม และไมมีสิทธิออกเสียง เน่ืองจากมีสวนไดเสียในวาระหน่ึงวาระใด พรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิ
อยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบทานแสดงความคิดเห็น และสงคําถามใดๆ
และขอเสนอแนะตางๆ โดยคณะกรรมการที่เก่ียวของไดตอบขอซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงาน                 
การประชุมอยางถูกตองครบถวน และแลวเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพ่ือใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบและอางอิงไดจาก Website ของบริษัท 
2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
           นอกเหนือจากที่บริษัทไดกําหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมในการเขารวม
ประชุมผูถือหุน การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการับสารสนเทศอยางเพียงพอ สิทธิในการเสนอช่ือ
กรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทน บริษัทยังไดกําหนดในเรื่องอื่นๆ อีก เชน มาตรการ
ปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกําหนดนโยบายและขั้นตอนการทําธุรกรรมและการอนุมัติ
รายการเก่ียวโยงกัน กับบริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว
อยางเปนลายลักษณอักษรไวในหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือพิทักษผลประโยชนของผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน และเพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลและความโปรงใสภายใตมาตรการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกันของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ วิธีการของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 
           นอกจากน้ีบริษัทยังมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซ่ึงเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอื่น 
เชน การซ้ือขายทรัพยโดยใชขอมูลภายใน (Insider trading), การนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลที่
เก่ียวของกับกรรมการและผูบริหารซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม โดยหามผูบริหารและ
พนักงานใชขอมูลภายในซ่ึงยังมิไดเปดเผยเพ่ือทําการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท 1 
เดือน กอนที่ขอมูลน้ันจะเปดเผยสูสาธารณชนและกําหนดใหผูบริหารตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอรม 59-2) ไปยังคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามระเบียบ นอกจากน้ีบริษัทยังไดกําหนดใหจัดการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทันที จากวันที่ผูสอบบัญชีของบริษัทไดตรวจสอบรับรองงบประจําปหรือสอบทานงบไตรมาสแลว
เสร็จ เพ่ือพิจารณาและใหความเห็นเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการภายในวันเดียวกันกับที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแลวเสร็จ และสงงบการเงินใหตลาดหลักทรัพยภายในวันเดียวกันหรืออยางชา
วันรุงขึ้นดวยวิธีการดังกลาวบริษัทเช่ือวาหากมีการนําขอมูลภายในไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน จะสามารถ
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ตรวจสอบและนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลงโทษ             
ซ่ึงบริษัทไดกําหนดไว 

มาตรการลงโทษเม่ือผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนสวนตน 
(1)  ในกรณีเกิดความเสียหายแกบริษัท ใหบริษัทฟองรองผูบริหารตอศาลใหชดใชความเสียหาย

ดังกลาว และสามารถใหผูบริหารคนน้ันพนจากตําแหนงได 
(2)  ในกรณีไมไดเกิดความเสียหายแกบริษัท แตเปนการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมใหมี

การตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 1 ครั้ง หลังจากการตักเตือนถามีการกระทําผิดอีก บริษัทสามารถให
ผูบริหารคนน้ันพนจากตําแหนงได 
             ซ่ึงมาตรการปองกันขอมูลภายในน้ี ในระหวางปที่ผานมา กรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตาม
มาตรการดังกลาวอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซ้ือขายหุนในชวงที่หาม 
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
           โดยที่คณะกรรมการไดตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และสนับสนุนใหมีความรวมมือ
กันระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในบริษัท ไดแก ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูคา คูแขง เจาหน้ี หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
และสังคมสวนรวม บริษัทจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติอยางเปนลายลักษณอักษรในหลักดูแลกิจการที่ดี
สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานอยางชัดเจนไวในคูมือจริยธรรมทางธุรกิจโดยไดสื่อสารใหผูบริหาร
และพนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน มีหนาที่กํากับ
ดูแล สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนด และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งน้ี
เน่ืองจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซ่ึงจะสรางความสามารถในการแขงขัน 
สรางกําไร และสรางความสําเร็จในระยะยาวใหบริษัท ดังน้ี 

ก. จรรยาบรรณผูบริหาร : ไดกําหนดเพ่ือใหผูบริหารปฏิบัติตอผูถือหุนตอพนักงาน ตอลูกคา ตอคู
คา และเจาหน้ี   ตอคูแขงทางการคา และตอสังคมสวนรวม ดังน้ี 
                ผูบริหารตอผูถือหุน 
           1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม เพ่ือทําใหม่ันใจไดวา ในการตัดสินใจ
และการทําการใดๆ มีการคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวมแลว 
           2. ปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพดวยความรู ความชํานาญ ความมุงม่ันและดวยความระมัดระวัง 
ตลอดจนการประยุกตใชความรู และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอยางเต็มความสามารถ 
           3. รายงานสถานภาพของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ ครบถวน และตามความจริงไมแสวงหา
ผลประโยชนใหตนเอง และผูที่เก่ียวของโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทซ่ึงยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน 
           4. ไมเปดเผยขอมูลลับของบริษัทตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขง 
           5. ไมดําเนินการใดๆ ในลักษะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
           ผูบริหารตอพนักงาน 

           1. ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความรู ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนักงานน้ันๆ 
           2. ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยการใหโอกาสกับพนักงาน
อยางทั่วถึง และสมํ่าเสมอ 
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           3. หลีกเล่ียงการดําเนินการใดๆ ที่ไมเปนธรรมซ่ึงอาจคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจ
ของพนักงาน หรืออาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การงานของพนักงาน 
           4. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย และ
ทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 
           5. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับพนักงาน 
           ผูบริหารตอลูกคา 
           1. ผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐาน
ตลอดเวลา 
           2. เปดเผยขอมูลขาวสารเก่ียวกับสินคา และบริการอยางถูกตอง ครบถวน และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
           3. ใหการรับประกันสินคา และบริการภายใตเง่ือนไขและเวลาอันเหมาะสม 
           4. ไมสงมอบสินคา และบริการ ใหแกลูกคาทั้งๆ ที่รูวาสินคา และบริการน้ัน มีขอบกพรองเสียหาย  
           5. จัดระบบเพ่ือใหลูกคาสามารถรองเรียนเก่ียวกับสินคาและบริการ และดําเนินการอยางดีที่สุด
เพ่ือใหลูกคาไดรับการตอบสนองผลอยางรวดเร็ว 
           6. รักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนํามาใชเปนประโยชนของตนเอง และผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ 
           7. ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่อาจไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข
ขอใดไดตองรีบแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา            
              ผูบริหารตอคูคา และเจาหนี้ 
          1. ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่มีตอคูคาและเจาหน้ี ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ตองรีบแจงให
ทราบลวงหนาเพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข และปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
          2. ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆที่ไมสุจริตในทางการคากับคูคา ลูกหน้ี หรือเจาหน้ี 
          3. รายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน ตามความจริง 
          ผูบริหารตอคูแขงทางการคา 
          1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ด ี
          2. ไมทําลายช่ือเสียงและกลาวหาคูแขงทางการคา หรือผลิตผลิตภัณฑของคูแขงดวยความไมสุจริต 
และปราศจากซ่ึงมูลความจริง 
          3. ไมละเมิดหรือลวงรูขอมูลที่เปนความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไม
เหมาะสม 
          ผูบริหารตอสังคมสวนรวม 
          1. ใหการสนับสนุนกิจการอันเปนประโยชนตอชุมชน และสังคมสวนรวม 
          2. คืนผลกําไรสวนหน่ึงขององคกรใหแกกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมอยางสมํ่าเสมอ 
          3. ไมกระทําการใดๆ ที่มีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาต ิและสภาพแวดลอม 
          4. ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอชุมชน และสังคมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยาง
ตอเน่ือง 
          5. ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่
ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล 
             ข. จรรยาบรรณของพนักงาน : กําหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตน ดังน้ี. 
          1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต มานะอดทน มีความภักด ีและตรงตอเวลา 



                       บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 

 31

          2. เอาใจใสอยางจริงจัง และเครงครัดตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสรางคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพ 
และการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ สอดคลองกับวิสัยทัศนของบริษัท 
          3. ไมอาศัยตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเอง และ/หรือผูอื่นโดยมิชอบ 
          4. รักษาความลับของบริษัท ลูกคา และคูคา อยางเครงครัด 
          5. เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยูในองคกรเดียวกัน 
          6. ไมกลาวรายตอบริษัท ผูบริหาร หรือพนักงานอื่นใด โดยปราศจากซ่ึงขอมูลความจริง 
          7. รวมกันรักษาและเสริมสรางใหเกิดความสามัคคี และความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันในหมูพนักงาน
รวมกันทํางานเปนทีม และแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
          8. ใหความเอาใจใสและชวยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความสะอาด 
ปลอดภัย และนารื่นรมยอยูเสมอ 
          9. ไมสงเสริม หรือปกปดการกระทําใดๆ ที่มิชอบของพนักงาน หรือของบริษัท 
         10. ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณและช่ือเสียงของบริษัท 

ทั้งน้ีหากมีการฝาฝนไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนดจะไดรับการวินิจฉัยลงโทษทางวินัย 
นอกจากน้ีคณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม โดยเปดชองทางใหสง

ขอเสนอแนะถึงกรรมการเพ่ือรับฟงความคิดเห็น แจงเบาะแส หรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือ
ผิดจรรยาบรรณของผูบริหาร หรือพนักงาน ความไมถูกตองโปรงใสของรายงานทางการเงิน หรือระบบการ
ควบคุมภายในบกพรองผานทาง Website ของบริษัทโดยไมเปดเผยช่ือผูแจง โดยคณะกรรมการจะได
ดําเนินการตรวจสอบขอมูล และดําเนินการทันที พรอมทั้งเปดเผยผลการดําเนินงานหากเปนเรื่องที่
นัยสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย 
4.  การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส 
            คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั้งงบการเงิน
ของบริษัท และ งบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่มีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวนตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ โดยจะ
ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญ
อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยาง
โปรงใส โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลรับผิดชอบสอบทานคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ีบริษัทไดจัดทํารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปน้ี และการเปดเผยขอมูล
ที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทโดยเผยแพรขอมูลขาวสารใหผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และ
ผูเก่ียวของทราบ โดยผานทางการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ีบริษัทได
เปดเผยขอมูลเก่ียวกับประวัติบริษัท ผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินโดยผาน Website ของ
บริษัท คือ www.thaiplaspac.com  

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
            บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการบริษทั จํานวน 8 ทาน ซ่ึงเหมาะสมกับขนาดของกิจการ และการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระซ่ึงเปนกรรมการตรวจสอบดวย จํานวน 3 ทาน  
กรรมการบริหารจํานวน 4 ทาน และกรรมการที่ไมเปนกรรมการอิสระและไมเปนผูบริหารอีกจํานวน 1 ทาน 
โดย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ไมเปนบุคคลคนเดียวกัน

http://www.thaiplaspac.com
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เพ่ือใหเกิดการถวงดุลซ่ึงกันและกัน โดยผานกระบวนการสรรหาและแตงตั้งตามที่ระบุไวในหัวขอการสรรหา
กรรมการคณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติที่กฎหมาย และบริษัทกําหนด  เปนผูมีวิสัยทัศน ความรู ทั้งดาน
ทักษะ และประสบการณในการดําเนินธุรกิจ เปนผูมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง นโยบาย เปาหมาย 
แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายภายใต
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ีและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทไดกําหนดไว และเสนอทางที่จะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน 
และระบบการบริหารความเสี่ยง พรอมทั้งการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดยอย ไดแก 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอื่นๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมเพ่ือ
ชวยกล่ันกรองรายละเอียด และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการ และกําหนดบทบาท 
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดนโยบายการกํากับดูแล และการบริหารงานออกจากกัน 
นอกจากน้ียังไดกําหนดใหมีการประเมินผล สอบทาน ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไดกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้งทุกไตรมาส หลังจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทไดสอบทานงบ หรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทแลวเสร็จ และผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งแลว รายละเอียดการจัดการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2554 ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอการจัดการใน
รายงานน้ีแลว และไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองเปนประจําทุกป ตามแบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
           สําหรับคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทมีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ
ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันเพ่ือจูงใจและเหมาะสมกับความรูความสามารถและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการคาตอบแทนใน
เบ้ืองตน และนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัต ิสวนคาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหารจะพิจารณา
โดยเช่ือมโยงกับผลการดําเนินของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน รายละเอียดจํานวน
คาตอบแทนในป 2554 ที่บริษัทไดจายใหแกกรรมการและผูบริหารไดระบุไวในหัวขอการจัดการแลว 
           นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดใหมีระบบการควบคุม
ภายในอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงินการดําเนินงาน กฎหมาย 
การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง เพ่ือปกปองเงินลงทุนของผูถือหุนและทรัพยสินของ
บริษัท โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ รวมทั้ง
ไดมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามองคประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 หมวด เปน
ประจําทุกป สําหรับป 2555 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการควบคุม
ภายในของบริษัทแลวเห็นวา บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายละเอียดไดเปดเผยไวแลวภายใต
หัวขอเรื่องการควบคุมภายใน 

8.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
           บริษัทไดกําหนดนโยบายควบคุมดูแล เพ่ือปองกันผูบริหารหรือผูเก่ียวของนําขอมูลภายในของ
บริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน โดยหามผูบริหารและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูล
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ภายในแกบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอราคาหุนของบริษัท หามใช
ขอมูลหรืออํานาจหนาที่จากการปฏิบัติงานทําการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวงระยะเวลา 1 เดือน 
กอนการเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชนเพ่ือความโปรงใส และยังไดกําหนดใหผูบริหารตองรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อีกดวย 
           นอกจากน้ียังกําหนดใหมีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบรับรองงบ
ประจําป หรือสอบทานงบไตรมาสแลวเสร็จ เพ่ือพิจารณาและใหความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทภายในวันเดียวกันกับที่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแลวเสร็จ และสงงบการเงินใหตลาด
หลักทรัพยภายในวันเดียวกัน หรืออยางชาในวันรุงขึ้น 
8.6 บุคลากร 
           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 824 คน แบงตามสายงานตางๆไดดังน้ี 

สายงาน จํานวนพนักงาน (คน) 
2554 2555 

1. ฝายผลิต (รองรับการผลิต 3 กะ)  640  697 
2. ฝายการเงินและบริหาร    94   99 
3. ฝายการตลาด    29   28 
รวม  763  824 

คาตอบแทนพนักงานท่ีเปนเงิน                                                                             หนวย: ลานบาท 
รายการ ป 2554 ป 2555 
คาตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ          156.29            197.69  

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
           บริษัทฯตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและมีสวนสําคัญในความสําเร็จและการเติบโต
ของบริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคลอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหพนักงานมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในหนาที่การงานอยางมีคุณภาพและสามารถเจริญกาวหนาในสายงานของ
ตน (Career path) ทุกระดับของพนักงานซ่ึงเริ่มตั้งแตพนักงานที่เขาทํางานกับบริษัทฯ จะตองผานการ
ปฐมนิเทศและฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงานในบริษัทฯ และโครงการ โดยเริ่มตน
จากการพัฒนาใหบุคลากรใหมีทักษะความรูความสามารถจากการทํางานจริง (On-the-job-training) โดย
ความดูแลของผูที่มีประสบการณ นอกจากน้ีฝายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯจะจัดอบรมและพัฒนา
หลักสูตรตางๆ ทุกเดือน ในแตละสายงาน รวมทั้งมีการฝกอบรมประจําปทั้งหลักสูตรปกติและโครงการ
พิเศษสําหรับพนักงานทั่วไป 
           นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดดูแลพนักงานใหปฏิ บัติงานกับบริษัทดวยความสุข  โดยการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยประโยชน และคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน สงเสริมใหพนักงาน        
มีระเบียบวินัยที่ดีในการรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยภายในโรงงาน ตลอดจนจัดใหมี
สวัสดิการตางๆ โดยคํานึงถึงความตองการของพนักงาน เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน เชน 
จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เงินชวยเหลือในกรณีตางๆ สงเสริมการกีฬาเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางพนักงานในบริษัท มอบทุนการศึกษาใหแกบุตรของพนักงานประจําป  จัดรถรับ-สงพนักงานระหวาง
ที่ทํางานและที่พัก เปนตน 
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9. การควบคุมภายใน 
           คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผดิชอบกํากับดูแลใหฝายบริหาร
จัดใหมีระบบควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงิน บัญชี 
การปฏิบัติการงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับระเบียบที่เก่ียวของ และการบริหาร
ความเสี่ยง และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษาและดูแล
เงินทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทอยูเสมอ จัดใหมีการกําหนดลําดับขั้นของอํานาจอนุมัติและความ
รับชอบของผูบริหารและพนักงาน กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร โดยมี
หนวยงานตรวจสอบฝายในทําหนาที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ให
เปนไปตามระเบียบที่วางไว และแผนงานตรวจสอบภายในประจําปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัต ิ
โดยในป 2554 คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดสอบทานและ
รับทราบผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในอยางตอเน่ือง และมีความเห็นวา โดยรวมบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และไมพบขอบกพรอง
ของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอความถูกตองเช่ือถือไดนอกจากน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทยังไดประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในตามองคประกอบการควบคุมภายในเปนประจํา ปละครั้งทุกสิ้นป โดยการประชุม
คณะกรรมการครั้งที ่1/2555 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 คณะกรรมการบริษัทไดสรุปความเห็นเก่ียวกับ
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจําป 2554 แลวเห็นวา บริษัท
มีการควบคุมภายในตามองคประกอบการควบคุมภายใน 5 สวน ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ กลต. โดยบริษัทไดยึดถือปฏิบัติอยางเสมอมา จึงไมพบขอพรอง
ที่มีนัยสําคัญใดๆ  
            บริษัทฯมีคณะกรรมการ 2 ชุด ดังน้ี   
            คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือกํากับดูแลกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท ให
บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอและกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เ ก่ียวของ โดยรายละเอียดของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หนาที ่ความรับผิดชอบ ระบุไวภายใตหัวขอการจัดการ  
            คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบทั้งระดับองคกร 
และระดับกิจกรรมใหครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานที่มีความสําคัญทั่วทั้งองคกร รายละเอียด บทบาท 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระบุไวในหัวขอการจัดการ 
            อีกทั้งบริษัทยังไดใหความสําคัญในเรื่องของการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซ่ึงถือเปน
สิ่งจําเปนในการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และการพัฒนากรรมการโดยในปที่ผานมา
บริษัทไดสงเสริมใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเก่ียวของของบริษัท ไดแก มีการสงเสริมใหเขาอบรมใน
หัวขอ ” การปรับปรุงกฎเกณฑเก่ียวกับ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุบริษัท และสิทธิ
ของผูถือหุนบริษัทจดทะเบียน “ที่ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ไดจัดขึ้น เปนตน  
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10. รายการระหวางกัน 
10.1 รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2553,2554 และ ปสิ้นสุด 2555 ดังน้ี  
ในป 2547 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ทําให บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด(มหาชน) 
เปล่ียนสถานะเปน ”บริษัทที่เก่ียวของกัน” โดยมีกรรมการรวมกันคือ นายทักษะ บุษยโภคะ, นายโยธิน เน่ืองจํานงคและนายชัชชัย ธรรมารุงเรือง  

ลําดับ
ท่ี 

ลักษณะรายการ มูลคาของรายการระหวาง
กัน (ลานบาท) 

ความจําเปน/หมายเหตุ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2553 2554 2555 
1 บริษัทฯรับจางผลิตชิ้นสวนเฟอรนิเจอร เชน ลูกลอเกาอี้  

ฝาปดพนักเกาอี้ ที่ปดรูสายไฟโตะทํางาน ใหกับ บริษัท      
โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน)  

- รายไดจากการขาย 
- ลูกหน้ีการคาคงคาง 

 
 
 

0.9 
0.2  

 
 
 

1.7 
0.2     

 
 
 

1.2 
 0.2 

เปนการรับจางผลิตสินคาตามปกติของธุรกิจตาม
ราคาตลาดและเง่ือนไขทางการคา 

เปนไปตามปกติของธุรกิจและราคามีความ
สมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
ใหมีการทําสัญญาซ้ือขายระหวางกันใหชัดเจน
แทนการซ้ือขายโดยใบสั่งซ้ือ 

2 บริษัทฯ  ซ้ือ เฟอรนิเจอรและเค ร่ืองใชสํา นักงานจาก   
บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) 

- ซ้ือสินคา 
- เจาหน้ีการคาคงคาง 

 
 

0.5 
0.4 

 
 

0.1 
- 

 
 

0.2 
    0.2 

เปนการซ้ือขายตามปกติของธุรกิจตามราคา
ตลาด เน่ืองจากมีการยายโรงงานทําใหตองมีการ
ซ้ือเฟอรนิเจอรเพิ่มเติม  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในการเขาทํา
รายการเน่ืองจากมีความจําเปนและเปนไปตาม
การคาปกติ 

3 บริษัทฯ ไดใชบริการที่ปรึกษาดานการบริหารการตลาด  
ระบบบัญชีการเงิน ระบบสารสนเทศ และดานกฎหมาย 
จากบริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) 

- คาใชจายในการรับบริการ 
- คาใชจายในการรับบริการ 

 
 
 
      -     ดอกเบี้ยจาย 
 
 

 
 
 

1.2 
- 
 
 

0.5 

 
 
 

1.2 
0.2 

 
 

0.1 

 
 
 

1.2 
0.2 

 
 
- 

 
  

- เปนการจางที่ปรึกษาการบริหารงานดานตาง ๆ   
  แตเน่ืองจากไมมีที่ปรึกษารายใดสามารถให               
  บริการไดครบถวนทุกดานและดวยคาบริการ 
  ที่ถูกกวา ตรงตามที่บริษัทฯตองการ 
- เปนการจางฝายตรวจสอบภายใน บมจ. 
โมเดอรนฟอรม เปนผูตรวจสอบภายในของ    
บริษัท พลาสติคและหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)  

 
- เปนการกูยืมเงินระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยเงิน  
ฝากประจํา 3 เดือนของธนาคารพาณิชยแหง 
หน่ึง บวกรอยละ 1.5-2.5 ตอป 

- เห็นชอบใหเขาทํารายการดังกลาว เน่ืองจาก 
   การทํารายการดังกลาวเปนการเพิ่มประสิทธ ิ  
   ภาพการบริหาร และเพื่อประโยชนอันสูงสุด 
   ของบริษัท โดยรายการมีเง่ือนไขเหมาะสม 
- เห็นชอบใหเขาทํารายการดังกลาว เน่ืองจาก 
   การทํารายการดังกลาวเปนการเพิ่มประสิทธ ิ  
   ภาพการบริหาร และเพื่อประโยชนอันสูงสุด 
   ของบริษัท โดยรายการมีเง่ือนไขเหมาะสม 
- บริษัทโมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด(มหาชน) ใน    
  ฐานะบริษัทรวม ผูใหกูไดแจงตอคณะกรรมการ   
 กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบแลว 



มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
           ในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคตจะตองนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน และตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม
ประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกําหนด
ราคาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯเปนหลัก ทั้งน้ีกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิ
ออกเสียงในรายการดังกลาว 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
           ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 เม่ือวันที่ 6 สิงหาคม 2547 มีมติกําหนดมาตรการใน
การอนุมัติรายการระหวางกันดังน้ี 
           สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก รายการที่
เกิดขึ้นเปนปกติและตอเน่ือง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวาง
กันทั้ง 2 ประเภทเปนดังน้ี 

1. รายการที่เกิดขึ้นเปนการคาปกติและตอเน่ือง 
บริษัทฯจะกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการคาที่เกิดขึ้นเปนปกติและ

ตอเน่ือง โดยมีการระบุเง่ือนไขการดําเนินการสําหรับแตละรายการใหเปนไปตามเง่ือนไขการคาทั่วไป และ
เปนไปตามราคาที ่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได อาท ิการรับจางและจําหนายสินคาใหกับ
บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน) เปนตน โดยนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณา
อนุมัต ิหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบ
การปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

2. รายการพิเศษที่เกิดขึน้เปนครั้งคราว 
 บริษัทฯจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกลาว หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ
จะจัดใหมีบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือ ผูประเมินราคาทรัพยสิน หรือสํานักงาน
กฏหมาย เปนตน ที่เปนอิสระจากบริษัทฯและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการ
ระหวางกันดังกลาว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษจะถูก
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี  
 ทั้งน้ีรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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11. ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 

11.1 งบการเงิน 
ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ                                                                       หนวย : พันบาท                                                               

ป  
งบการเงินของบริษัทฯ 

2553 2554 2555 
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 13,182 47,571 26,856 
ลูกหนี้การคา 300,028 258,946 330,132 
สินคาคงเหลือ 75,098 95,612 95,345 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 461,991 483,537 511,645 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธ ิ 439,990 515,112 517,637 
รวมสินทรัพย 919,445 1,023,731 1,053,601 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 77,203 138,995 106,167 
เจาหนี้การคา 127,913 119,860 148,561 
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 403 - 190  
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 44,997 50,671 52,153 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 355,638 406,765 378,626 
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 97,373 132,215 129,882 
รวมหนี้สิน 453,010 550,713 520,680 
ทุนจดทะเบียน 100,000 100,000 100,000 
ทุนชําระแลว 100,000 100,000 100,000 
สวนเกินมูลคาหุน 86,650 86,650 86,650 
กําไรสะสม 269,785 276,368 336,272 
รวมสวนของผูถือหุน 466,435 473,018 532,922 
    
รายไดจากการขาย 1,142,426 1,232,393 1,374,730 
ตนทุนขาย 926,603 1,033,223 1,146,482 
คาใชจายในการขายและบริหาร 83,914 88,146 96,113 
ดอกเบ้ียจาย 7,041 12,312 14,693 
กําไรสุทธิ 109,654 76,364 99,904 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 1.10 0.76 1.00 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 128,719 130,494 151,397 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (108,601) (126,642) (83,493) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (15,683) 30,537        (88,618) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 4,435 34,389 26,857 
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ตารางสรุปอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

 
 
 
 

อัตราสวนทางการเงิน 
 งบการเงินของบริษัทฯ 
 2553 2554 2555 

อัตราสวนสภาพคลอง     
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.30 1.19 1.35 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.09 0.95 1.10 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 95 76 86 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 27 33 30 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 61 58 69 
     

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     
อัตรากําไรขั้นตน (%) 18.89 16.16 16.61 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 12.40 9.67 9.46 
อัตรากําไรสุทธิ (%)  9.60  6.20  7.27 
     

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 11.93 7.46 9.49 
อัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของ (%) 23.51      16.14      18.76 
     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.97 1.16 0.98 
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น,ด.บ. (เทา) 0.94 0.86 1.03 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 54.72 52.38 54.90 
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ2554   
(1) ภาพรวมการดําเนินงานท่ีผานมา 
           ในป 2555 บริษัทฯมีรายไดจากการขาย 1,374.73 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2554 ที่มีรายไดจากการ
ขาย 1,232.39 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 11.55 ขณะที่ปริมาณการใชเม็ดพลาสติก ซ่ึงเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิต ของป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554 เพ่ิมขึ้นรอยละ 15.00 
           ป 2555 ราคาเม็ดพลาสติกซ่ึงเปนตนทุนหลักในการผลิต ยังมีระดับราคาที่สูงเชนเดียวกับป 2554 
แตราคาเฉล่ียต่ํากวาป 2554 เล็กนอย เน่ืองจากเศรษฐกิจที่กําลังคอย ๆฟนตัวจากปลายป 2554ซ่ึงได      
รับผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิและสถานะการณทางการเมืองและศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ การที่เศรษฐกิจการคาในป 2555 อยูในชวงฟนตัว ทําใหปริมาณความตองการใชเม็ดพลาสติกยังไม
สูงมากนัก เปนผลใหทําใหราคาและปริมาณ ไมแกวงตัวมากนัก ขณะเดียวกันมีตนทุนการผลิตสําคัญที่        
เพ่ิมขึ้น คือ การปรับคาแรงขั้นต่ําขึ้นถึงรอยละ 40 ในเดือนเมษายน 2555 กอใหเกิดผลกระทบตอตนทุน  
การผลิตโดยตรง บริษัทฯตองใชความพยายามในการบริหารจัดการ เพ่ือควบคุมตนทุนการผลิต และการ
ดําเนินงาน ไมใหถูกกระทบรุนแรง          

(2) ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของธุรกิจ 
รายได 
นโยบายการรับรูรายได 
           บริษัทฯมีนโยบายรับรูรายไดจากการขายแสดงมูลคาตามใบกํากับสินคาซ่ึงไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม
ของสินคาที่ไดสงมอบและหลังจากหักสวนลดแลว 

โครงสรางรายได 
           ในป 2555 บริษัทฯมีรายไดรวม 1,374.73 ลานบาท เปนรายไดจากการขาย 1,250.25 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 99.07 ของรายไดรวม ซ่ึงเปนการขาย ในประเทศ:ตางประเทศ คิดเปนสัดสวน 9:1 และมี
รายไดอื่นอีก 12.86 ลานบาทซ่ึงคิดเปนรอยละ 0.93 ของรายไดรวม   

โครงสรางรายไดแบงตามภูมิประเทศ 
รายได 2553 2554 2555 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 
รายไดจากการขายในประเทศ 1,029    90 % 1,098    89 % 1,251    91 % 

รายไดจากการขายตางประเทศ  113    10 %  134    11 %  124    9 % 

รวมรายไดจากการขาย 1,142      100 % 1,232      100 % 1375      100 % 

          ในป 2555 รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการขายบรรจุภัณฑพลาสติกภายในประเทศเปนหลัก    
คิดเปนรอยละ 91.0 ของรายไดจากการขาย ขณะที่รายไดจากการขายในตางประเทศ ลดลงเหลือเปน    
รอยละ 9.0 ของรายไดจากการขาย     
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ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร 
          ในป 2555 ตนทุนหลักยังคงเปน เม็ดพลาสติก ซ่ึงมีระดับราคาที่สูงตอเน่ืองจากป 2554 แมระดับ
ราคาเฉล่ียจะต่ํากวาป 2554 เล็กนอย เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว ทําใหความตองการใชเม็ด         
พลาสติกในป 2555 มีปริมาณไมสูงขึ้น ขณะเดียวกันสถานการณราคาและปริมาณนํ้ามันดิบโลก              
ที่ยังคงแข็งคา ทําใหระดับราคาเม็ดพลาสติกไมออนคาลงมากนัก แตอุปสรรคสําคัญในการบริหารตนทุน 
การผลิต มาจากการปรับคาจางขั้นต่ําเปน 300 บาทหรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 40 ในเดือนเมษายน 2555 และการ
ปรับเพ่ิมคาไฟฟาผันแปร ของการไฟฟา ซ่ึงเปนพลังงานหลักที่ใชในการผลิต สงผลกระทบโดยตรงตอ
คาใชจายในการผลิตโดยตรง    
          บริษัทฯ ตองพยายามควบคุมตนทุนการผลิต และคาใชจายในการผลิต อยางใกลชิดและระมัดระวัง 
เพ่ือลดผลกระทบไมใหรุนแรงตามสถานะการณที่ เกิดขึ้น และใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการ      
สูญเสียจากการผลิต                      
          สําหรับคาใชจายในการขายและบริหาร ไดรับผลกระทบจากการปรับคาจางขั้นต่ํา และคาพลังงาน 
ไฟฟาเชนกัน บริษัทฯตองพยายามควบคุมอยางใกลชิด เพ่ือใหเปนไปตามประมาณการที่ตั้งไว โดยในป 
2555 มีคาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 96.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.99 ของยอดขาย ซ่ึงเปน
อัตราที่ต่ํากวา 2 ปที่ผานมา      
          กําไรสุทธิ 
          ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 99.90 ลานบาท คิดเปนอัตรา
รอยละ 7.27 ของยอดขาย สูงขึน้กวาป 2554 ซ่ึงมีกําไรสุทธฯิจํานวน 76.36 ลานบาทหรืออัตรารอยละ 6.20
ของยอดขาย เปนผลจากการบริหารตนทุนการผลิต ไมใหไดรับผลกระทบจาก การปรับคาจางขั้นต่ํา        
และคาพลังงานไฟฟาที่ปรับเพ่ิมคาไฟฟาผันแปรมากนัก       

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
          กําไรสุทธขิองป 2555 ที่มีจํานวน 99.90 ลานบาท เม่ือรวมกับกําไรสะสมยกมาจากป 2554 จํานวน 
276.37 ลานบาท และหักดวยเงินปนผลจายจํานวน 40.00 ลานบาท ทําใหมียอดกําไรสะสมรวมของป 2555 
เทากับ 336.27 ลานบาท และอัตรากําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุนของป 2555 คิดเปนอัตรารอยละ 18.75 สูง
กวาป 2554 ที่มีอัตรารอยละ 16.14   

(3) ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย สวนประกอบของสินทรัพย และคุณภาพสินทรัพย 
           ณ สิ้นป 2555 บริษัทมีสินทรัพยรวม 1,053.60 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียน
จํานวน 511.65 ลานบาท สูงกวาป 2554 จํานวน 28.11 ลานบาท จากการที่มีลูกหน้ีการคาในป 2555 
เพ่ิมขึ้นกวาป 2554 จํานวน 71.18 ลานบาท ตามยอดขายทีสู่งขึ้นจากป 2554     

1. ลูกหนี้การคา 
           ลูกหน้ีการคาของบริษัทฯ เปนกลุมลูกคาเดิมที่ทําการคาตอเน่ืองกันมาเปนระยะเวลานานกับ           
ลูกคารายใหมที่เพ่ิมขึ้นในป 2555 โดยที่ทั้งสองกลุมอยูในเกณฑที่เปนผูผลิตสินคาช้ันนํา และมีช่ือเสียงเปน 
ที่ยอมรับในตลาดอุปโภคและบริโภคมานาน สวนลูกคาตางประเทศก็เปนผูผลิตสินคาที่มีช่ือเสียง เปนที่   
รูจักในระดับนานาชาติ เปนที่เช่ือถือและอยูในวงการมานาน ซ่ึงมีเทอมการชําระเงินอยูระหวาง 7–90 วัน 
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โดยมีจํานวนวนัการรับชําระหน้ีเฉล่ียของป 2555 อยูที่ 86 วัน สูงขึ้นกวาป 2554 ที่มีจํานวนวันการรับชําระ
หน้ีอยูที่ 76 วัน  

คุณภาพลูกหนี้การคา 
           บริษัทฯ มีการประเมินคุณภาพลูกหน้ีการคาแตละรายเพ่ือปรับใหมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ี           
สะทอนมูลคาทางเศรษฐกิจอยางแทจริง โดยในป 2555 บริษัทฯมียอดลูกหน้ีการคาคงเหลือสุทธิจํานวน 
330.13 ลานบาท สูงขึ้นจากป 2554 ที่มีจํานวน 258.95 ลานบาท ซ่ึงลูกหน้ีทั้งหมดยังมีการซ้ือและชําระหน้ี
หมุนเวียนตรงตามกําหนดและยังไมมีสัญญานความเสี่ยงใด ๆ ที่จําเปนตองตั้งสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
            นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังคงไวซ่ึงนโยบายกระจายความเสี่ยงของลูกหน้ีแตละราย โดยที่จะไมใหรายใด    
รายหน่ึงมียอดซ้ือกับบริษัทฯเกินกวารอยละ 20 ของยอดขายรวม 

            บริษัทฯมีลูกหน้ีการคาจัดช้ันตามอายุหน้ีดังน้ี                                  หนวย : พันบาท 
 ป 2554 ป 2555 

อายุหนี้ มูลคาลูกหนี ้ สัดสวน มูลคาลูกหนี ้ สัดสวน 
ลูกหน้ีปกติ 188,134 73% 237,186 72% 
คางชําระ< 3 เดือน    70,791   27%   91,218   27% 
คางชําระ< 6 เดือน        21        -       1,728        1%    
รวม 258,946  100% 330,132  100% 
สํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ      - -       - -  

ลูกหน้ีการคา-สุทธิ 258,946     100% 330,132     100% 

2. สินคาคงเหลือ    
           ณ วันสิ้นสุดป 2555 บริษัทฯมีสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบคงเหลือ–สุทธิ รวม 95.34 ลานบาท ลดลง  
เล็กนอยจากป 2554 ซ่ึงมียอดคงเหลือ-สุทธิ 95.61 ลานบาท ลดลง 0.27 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 0.28 
สินคาและวัตถุดิบคงเหลือของบริษัทฯประกอบดวย สินคาสําเร็จรูปมูลคา 45.64 ลานบาท และวัตถุดิบ 
มูลคา 49.70 ลานบาท เน่ืองจากในป 2554 บริษัทฯมีวัตถุดิบที่สํารองไวใชในการผลิตตกคางจากการที ่
ลูกคาสวนใหญหยุดการผลิตจากเหตุอุทกภัย แตไดถูกนํามาใชในการผลิตใหกับลูกคาที่เริ่มการผลิต        
ในชวงตนป 2555 สวนสินคาสําเร็จรูปคงเหลือของป 2555 เพ่ิมขึ้นจากป 2554 เน่ืองจากผลกระทบ       
จากอุทกภัยในปลายป2554 ทําใหการผลิตลดนอยลงตามอุปสงคในสินคาลดลง และคอยๆสูงขึ้นในป 2555   

3. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
           บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ใชในการดําเนินงานสุทธิของป 2555 มูลคารวม 517.64  
ลานบาท เพ่ิมขึ้น จากป 2554 ซ่ึงมีจํานวน 515.11 ลานบาท เพียงจํานวน 2.53 ลานบาท เปนผลจากการ
ลงทุนในทรัพยสินทุนประเภท เครื่องจักรในการผลิต, แมพิมพและอุปกรณ ในป 2554 มีสูงถึง 138.26 ลาน
บาท ขณะที่ในป 2555 มีการลงทุนเพ่ิมในเครื่องจักรและอุปกรณ เพียง 73.53 ลานบาท ซ่ึงเปนไปตาม
แผนการลงทุนของบริษัทฯ      

หนี้สิน 
           หน้ีสินรวมของป 2555 มีมูลคา 520.68 ลานบาท ลดลงกวาป 2554 ที่มีมูลคา 550.71 ลานบาท  
ซ่ึงเปนผลจากการลดลงของหน้ีสินระยะสั้นสถาบันการเงินของป 2555 ที่มี มูลคาเหลือ 106.17              
ลานบาท ลดลงกวาป 2554 ที่มีมูลคา 139.0 ลานบาท และการลดลงของหน้ีสินหมุนเวียนอื่น โดยเฉพาะ                 
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ในสวนของเงินรับลวงหนาจากลูกคา ที่ลดลงจากป 2554 จํานวน 33.88 ลานบาท ขณะที่เจาหน้ีการคา   
เพ่ิมสูงขึ้นกวาป 2554 จํานวน 37.08 ลานบาท เปนผลจากการเพ่ิมขึ้นของการซ้ือวัตถุดิบเพ่ิมขึ้นตาม
ปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น     

เจาหนี้การคา 
           เจาหน้ีการคาสวนใหญยังคงเปนเจาหน้ีจากการซ้ือวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติก และวัสดุประกอบ   
อื่น ๆ ที่ใชในการผลิต มีเทอมการชําระเงินปกติอยูที่ 30–90 วัน สําหรับวัตถุดิบหลักบริษัทฯยังคงใช
นโยบายในการซ้ือดวยเทอมเงินสดตอเน่ืองจากป 2554 โดยไดรับสวนลดเงินสดเพ่ือไปลดตนทุน         
ราคาวัตถุดิบอีกทางหน่ึง จากนโยบายดังกลาวทําใหมูลคาเจาหน้ีการคาคงเหลือของป 2555 มี                   
จํานวน 201.80 ลานบาท เพ่ิมขึ้นกวาป 2554 ที่มีมูลคาคงเหลือจํานวน 164.75 ลานบาท โดยในป 2555 มี 
วันเฉล่ียการชําระหน้ีอยูที่ 69 วัน สูงขึ้นกวาป 2554 ที่มีจํานวนวันเฉล่ียที ่58 วัน  

สภาพคลอง 
1. กระแสเงินสด 
           ในป 2555 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 151.40 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 20.90 ลาน
บาท จากป 2554 ที่มีมูลคา 130.49 ลานบาท  ขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของป 2555 มีมูลคา
ลดลง 83.49 ลานบาท ซ่ึงลดลงต่ํากวาป 2554 ที่มีมูลคาลดลง 126.64 ลานบาท จํานวน 43.15 ลานบาท 
ขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินป 2555 มูลคาลดลง จํานวน 88.62 ลานบาทลดลงเพ่ิมขึ้น กวาป 
2554 ซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมขึ้น จํานวน 30.54 ลานบาท หรือลดลงสุทธิ 119.16 ลานบาท มีผลทําใหในชวงสิ้นป 
2555 กระแสเงินสดลดลงสุทธิ มูลคา 20.71 ลานบาท และเม่ือรวมกับเงินสดคงเหลือยกมาตนป มีเงินสด   
ในมือคงเหลือ มูลคา 26.86 ลานบาท  

2. อัตราสวนสภาพคลอง 
           อัตราสวนสภาพคลองในป 2555 เทากับ 1.35 เทา สูงขึ้นกวาป 2554 ที่มีอัตราสวน 1.19 เทา และ     
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็วเทากับ 1.10 เทา สูงขึ้นกวาป 2554 ที่มีอัตราสวน 0.95 เทาเชนกัน   
เปนผลจากการทรัพยสินหมุนเวียนของป 2555 ซ่ึงมีมูลคา 511.64 ลานบาท สูงขึ้นกวาป 2554 ที่มีจํานวน 
483.54 ลานบาท ขณะที่มูลคาหน้ีสินหมุนเวียน ของป 2555 ซ่ึงมีมูลคา 508.51 ลานบาท ต่ํากวาป 2554 ที่
มีมูลคา 538.98 ลานบาท   
            จํานวนวันของรอบการขายสินคา(Cash Cycle)ในป 2555 อยูที่ 47 วัน ลดลงกวาป 2554 ที่มี
จํานวนวัน 51 วัน       

รายจายลงทุน 
           ในป 2555 บริษัทฯมีการลงทุนทรัพยสินทุน ประเภทที่ดิน, อาคาร, เครื่องจักร, แมพิมพ และ
อุปกรณในการผลิตอื่น ๆ เปนมูลคา 80.82 ลานบาท เปนการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต 
เพ่ิมขึ้นมูลคา 73.53 ลานบาท และลงทุนในการปรับปรุงอาคารในการผลิตเพ่ิมขึ้นอีก 7.30 ลานบาท เพ่ือ
เพ่ิมสิทธิภาพการผลิต และลดของเสีย รองรับปริมาณการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้นในป 2555 ตามคําสั่งซ้ือจากลูกคา
ใหมและลูกคาเดิมที่สูงขึ้น 
  



                       บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 

 43 

แหลงท่ีมาของแหลงเงินทุน 
           บริษัทฯ ไดใชเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัท         
เปนหลัก โดยในป 2555 มีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน จํานวน 151.40 ลานบาท บริษัทไดลงทุนใน
สินทรัพยถาวรไปเปนเงินทั้งสิ้น 84.24 ลานบาท และในระหวางปไดชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว
คืนใหกับสถาบันการเงิน รวมจํานวน 85.79 ลานบาท จายเงินปนผลและชําระดอกเบ้ียไปทั้งสิ้น 54.94 ลาน
บาท ขณะที่มีกระแสเงินสดรับจากการกูยืมระยะยาวอีก จํานวน 52.63ลานบาท โดยรวมแลวทําใหมีเงินสด
ลดลง 34.39 ลานบาท รวมกับเงินสดคงเหลือจากป 2554 จํานวน 47.57 ลานบาท ทําใหมีเงินสดคงเหลือ ณ 
วันสิ้นป 2555 มีจํานวน 26.86 ลานบาท                            
           ณ วันสิ้นป 2555 โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ประกอบดวยหน้ีสินหมุนเวียนจากการดําเนินธุรกิจ   
จํานวน 378.63 ลานบาท และหน้ีสินระยะยาวจํานวน 142.05 ลานบาท มีสวนของผูถือหุนจํานวน 532.92 
ลานบาท ทําใหบริษัทฯมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป อยูที่ 0.95 เทา ต่ํากวาป 2554 ที่
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนอยูที ่1.14 เทา  
           สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2555 จํานวน 532.92 ลานบาท ประกอบดวย ดวยทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลว 100 ลานบาท แบงเปน 100 ลานหุนมูลคาหุนละ 1.00 บาท สวนเกินมูลคาหุน 86.65 
ลานบาท เงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 10.00 ลานบาท และมีกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 336.27 
ลานบาท 

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 
           ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน ยังคงเปนราคาวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติกที่ใชในการ               
ผลิตโดยมีอัตราสวนรอยละ 70 ของตนทุนวัตถุดิบรวม ซ่ึงราคาและปริมาณมีความผันผวนไปในทางเดียวกับ
ราคาและปริมาณนํ้ามันดิบในตลาดโลก ในป 2555 ราคาเม็ดพลาสติกเฉล่ียมีระดับราคาต่ํากวาในป 2554 
และมีการแกวงของราคาในชวงแคบ ๆตามราคานํ้ามันดิบโลก สําหรับป 2556 คาดวาสถานการณราคาและ
ปริมาณนํ้ามันดิบโลกจะไมผันผวนมากขึน้ แตระดับราคาจะทรงตัวในระดับสูงใกลเคียงกับปที่ผานมา   
           ปจจัยรอง ที่เขามามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน คือ ตนทุนพลังงาน และคาจางแรงงาน            
ที่ใชในการผลิต ที่ปรับตัวสูงขึ้น ในป 2555 แมในป 2556 อัตราคาแรงงานขั้นต่ําจะไมมีการปรับ            
เพ่ิมอีก แตคากระแสไฟยังมีแนวโนมที่อาจปรับเพ่ิมขึ้นตามนโยบายลอยตัวราคากาซ   
           ปจจัยสําคัญ ตอมาคือ การฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป ที่ไมสามารถ            
ฟนตัวไดเร็ว ทําใหตลาดการคายุโรปจะยังไมสามารถขยายไดมากนัก เชนเดียวกับเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา ทําใหการคาการลงทุนยังไมสามารถขยายตัวไดอยางเต็มที ่
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11.3 คาตอบแทนผูสอบบัญช ี
            รายนามผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน และไดลงนามในงบการเงินของ 
บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553 มีดังน้ี 
 
ป 2553 นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง (ประเทศไทย) จํากัด 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที ่3516 

ป 2554 นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที ่3516 

ป 2555 นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง (ประเทศไทย) จํากัด 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที ่3516 

 
            ในป 2555 บริษัทฯไดจายคาตอบแทนให ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
ดังน้ี 

r คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)     จํานวน 630,000 บาท 
r คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)                  จํานวน  35,296 บาท  
 

12. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

-ไมมี- 
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สวนท่ี 2 
 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

             เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทรวม 
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สวนที่ 2 

 การรับรองความถูกตองของขอมูล 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา 

 (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูล      
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
ยอยแลว 

 (2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

 (3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว     
และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 ตอผูสอบบัญช ี          
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ 
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความ           
ถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นายพจนศิริ โหตรภวานนท เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายพจนศิริ โหตรภวานนท กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทได    
รับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

           ชื่อ                                               ตําแหนง                                  ลายมือชื่อ 
 
1. นายโยธิน   เนื่องจํานงค                   ประธานกรรมการบริหาร             
 
 
2. นายธีรวิทย  บุษยโภคะ                       กรรมการผูจัดการ            
 
 
  ชื่อผูรับมอบอํานาจ                                    ตําแหนง                                  ลายมือชื่อ 
 
   นายพจนศิร ิ โหตรภวานนท                  เลขานุการบริษัท  
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ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ .ศ. 2535 

ซึ่ งแก ไข เพิ่ มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ฉบับที่  4 )  พ .ศ .  2551            
กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรวมกันรับผิดตอบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในความ      
เสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงขอความ          
ที่เปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงในสาระสําคัญในกรณีของงบการเงิน        
และรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ตองเปดเผย           
ตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจํากัดความรับผิดไวเฉพาะกรรมการและผูบริหารที่ลงลายมือ            
ชื่อรับรองความถูกตองของขอมูลในเอกสารดังกลาวเทานั้น อยางไรก็ดี กรรมการหรือผูบริหารซึ่ ง        
สามารถพิสูจนไดวาโดยตําแหนงหนาที่ตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลที ่       
ควรตองแจงนั้น ยอมไมมีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

หมายเหตุ *** ใชบังคับกับบริษัทที่อยูภายใตบังคับของหมวด 3/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ    

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 เทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 

ช่ือ - สกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวน 
การถือหุน ความสัมพันธ ประสบการณทํางาน 5 ป ที่ผานมา 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
 
1. นายทักษะ บุษยโภคะ 

 
63 

 
  ปริญญาโทNew Technilogy Venture 
     วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
0.00 

 
พ่ีลําดับที่ 4 

 
ป 2537-ปจจุบัน 

 
ระธานกรรมการ 

 
บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 

  ป 2543-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด(มหาชน) 

    ป ริญญาต รีพาณิ ชยศาสตร และการบัญ ชี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    อบรมหลักสูตร Director Certification 
     Program (DCP) สมาคมสงเสริมกรรมการ 
     บริษัทไทย (IOD) 
 

  ป 2532-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โมเดอรนฟอรมทาวเวอร จํากัด 
    ป 2548-ปจจุบัน ประธานกรรมการ และ  บริษัท โมเดอรนฟอรมเฮลทแอนดแคร จํากัด 
     

ป 2550-ปจจุบัน 
 
ป 2537-ปจจุบัน 

กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
บริษัท ระฟาพลัสอารคิเต็ค จํากัด 
บริษัท สํานักงานออกแบบระฟา จํากัด 
บริษัท ระฟาแอสโซซิเอทส จํากัด 

2. นายโยธิน เน่ืองจํานงค 63   ปริญญาโทรัฐศาสตร, มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ปริญญาตรีรัฐศาสตร,มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

0.00 ไมมี ป 2550-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
    ป 2537-2549 กรรมการบริษัท บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
    อบรมหลักสูตร Director Certification  

 Program (DCP) สมาคมสงเสริมกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

  ป 2547-ปจจุบัน กรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เนช่ันมัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) 

    ป 2532-ปจจุบัน กรรมการบริษัท 
และกรรมการบริหาร 

บริษัท โมเดอรนฟอรมทาวเวอร จํากัด 

3. นายชัชชัย ธรรมารุงเรือง 63     ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
     สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร  
     แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.00 ไมมี ป 2537-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
    ป 2542-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ  

และกรรมการบริหาร 
บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 

      
    ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ    ป 2532-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โมเดอรนฟอรมทาวเวอร จํากัด 
   มหาวิทยาลัยเมมฟส สหรัฐอเมริกา   ป 2550 –ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท สํานักงานออกแบบระฟา จํากัด 
    อบรมหลักสูตร Director Certification     กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 
บริษัท ระฟาพลัสอาคิเต็ค จํากัด 

   Program (DCP) สมาคมสงเสริม   ป 2548-ปจจุบัน บริษัท โมเดอรนฟอรมเฮลทแอนดแคร จํากัด 
   กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
    

 
 

       

 



 

ช่ือ - สกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวน 
การถือหุน ความสัมพันธ ประสบการณทํางาน 5 ป ที่ผานมา 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
4. นายธีรวิทย บุษยโภคะ 53   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร  

     เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
8.00 นองลําดับที ่1 ป 2530-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

       
    อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) สมาคมสงเสริม
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

     

       
       
5. นายนิวัฒน หงสพิทักษพงศ 70   มัธยมศึกษาปที่ 8       8.20 ไมมี ป 2526-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
    อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) สมาคมสงเสริม
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

     

6. นายสุรชัย สนธิรติ 62   ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.00 ไมมี ป 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
      
    Diploma: Advance Accounting And 

Auditing,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       

    
    ป 2549-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม เอ็ฟ อ ีซี จํากัด (มหาชน) 

    อบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคมสงเสริม
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

   ผูบริหาร บริษัท บริดจคอนซัลต้ิง 

7. พ.ต.อ. วิชัย ทรงโบรัศมี 61   ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.00 ไมมี ป 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
      
    อบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริม 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

     
       
       

8. นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ 62   ปวช. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 0.00 ไมมี ป 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
    อบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) สมาคมสงเสริม 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

   กรรมการตรวจสอบ  
 
 
 
 



ช่ือ - สกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวน 
การถือหุน ความสัมพันธ ประสบการณทํางาน 5 ป ที่ผานมา 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
9. นายพจนศิริ โหตรภวานนท 59   ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                                     
       

0.00 ไมมี ป 2547-ปจจุบัน เลขานุการบริษัท และ 
ผูอํานวยการสายงาน 
การเงินและบริหาร 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

10. นายไพโรจน พวงพงษ   64   ปริญญาโท สาขาการจัดการ  
     มหาวิทยาลัยนอรทรอฟสหรัฐอเมริกา 

0.00 ไมมี ป 2549-ปจจุบัน 
 
ป 2540-2549 

ผูอํานวยการสายงาน           
การผลิต 
ผูจัดการขายและวางแผน 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท แอมคอร คอนเทนเนอร แพคเกจจ้ิง จํากัด 

11. นางสาวพรรณพิมล 60   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,    0.00 ไมมี ป 2550-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการสาย บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 เศรษฐวรางกูร   University of Detroit USA.    งานการเงินและบริหาร  

    ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและ   ป 2549-2550  ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท กมลประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

   การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ป 2543-2548 Accounting and  Coco Palm Hotel and Resort Co.,Ltd. 
    Diploma: Advance Accounting 

And Auditing,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   Administration 

Manager 
 

12. นางสาวรุงทิวา คลายนอย 51   ปริญญาตรีบัญชี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

0.00 ไมมี ป 2531-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการสายงาน
การเงินและบริหาร 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

13. นายยุติ พุกกณะสุต 55   ปริญญาตรีนิติศาสตร                    
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

0.00 ไมมี ป 2538-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการ 
สายงานการตลาด 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

14. นางสาวนิภาพรรณ พลวณิช 43   ปริญญาโทบริหาร  
      มหาวิทยาลัย ลินคอลน สหรัฐอเมริกา 

0.00 ไมมี ป 2547-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการ 
สายงานการตลาด 

บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

    ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.00 ไมมี ป 2540-2546 ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท เจเพรส จํากัด 

15. นายจักรพันธ  36   ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร         0.00 ไมมี ป 2550-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการ บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
 สุคนธวารินทร     เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ    สายงานการผลิต  
     ป 2549-2550 ผูจัดการฝายผลิต Cybron Precision (Thailand) Co.,Ltd. 
     ป 2547-2549 ผูชวยผูจัดการฝาย

วิศวกรรม 
Technoplas Industry (Thailand) Co.,Ltd. 



กรณีผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมดํารงตําแหนงเปนผูบริหารในบริษัทรวม 

รายชื่อกรรมการ บริษัท พลาสติคและหีบหอไทยจํากัด (มหาชน) บริษัทรวม 
บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 

นายทักษะ               บุษยโภคะ X I และ II 
นายโยธิน                       เน่ืองจํานงค I และ II I และ II 
นายชัชชัย                       ธรรมารุงเรือง I และ II I และ II 
นายธีรวิทย                      บุษยโภคะ I และ II - 
นายนิวัฒน                       หงสพิทักษพงศ I และ II - 
นายสุรชัย                        สนธิรต ิ I,III - 
พันตํารวจเอกวิชัย             ทรงโบรัศมี I,III - 
นายวิศาล                         สันติมหกุลเลิศ I,III - 
นายพจนศิร ิ                     โหตรภวานนท IV,V - 
นายไพโรจน            พวงพงษ IV - 
นางสาวพรรณพิมล            เศรษฐวรางกูร IV,V - 
นางสาวรุงทิวา                   คลายนอย IV,V - 
นางสาวนิภาพรรณ             พลวณิช IV - 
นายยุต ิ                            พุกกณะสุต IV - 
นายจักรพันธ                     สุคนธวารินทร IV - 
    
หมายเหต ุ: X = ประธานกรรมการ, I = กรรมการบริษัท, II = กรรมการบริหาร, III = กรรมการตรวจสอบ, IV = ผูบริหาร, V = ผูบริหารสายงานบัญชีและการเงิน 

 


