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                                       สวนท่ี 1     
                                          การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
              บริษัท พลาสติคและหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษวา Thai Plaspac Public Company  
Limited.  เร่ิมกอต้ังเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจรับจางผลิตบรรจุภัณฑทําจาก 
พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นสวนพลาสติกในรูปแบบตาง ๆ ตามความตองการของลูกคาในแตละ
อุตสาหกรรม เขาจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัดมหาชน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 ไดขยายการประกอบธุรกิจ 
ออกเปน 3 กระบวนการผลิต คือ กระบวนการผลิตแบบฉีด(Injection Moulding)  กระบวนการผลิตแบบเปา
(Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบPET(Injection - Blow Moulding) โดยไดทําการผลิตภายใตระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ GMP ที่ไดการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบัน AJA (Anglo 
Japanese American Registrars)   

               1.1 วิสัยทัศน (VISION) บริษัทฯไดกําหนดวิสัยทัศนเพื่อเปนแนวทางการดําเนินธุรกิจตามความหมาย  
ที่วา “Your Packaging Partner” คือการเขาไปมีสวนรวมกับการทํางานของคูคาเชน ใหคําปรึกษาแนะนํา, สรรหา
และจัดหาวัตถุดิบ เพื่อใหคูคาไดรับสินคาที่มีรูปแบบและคุณภาพตรงความตองการในราคาที่ยุติธรรม  
               บริษัทฯยังมีหลักการในการปฏิบัติงานที่ใชมาโดยตลอดจนถือเปน พันธะกิจ(Mission) ของบริษัท คือ 

- Quality คุณภาพ คือการรักษาคุณภาพสินคาและบริการ ใหไดมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ  
- Punctuality การตรงตอเวลา คือการการทํางานหรือการผลิตใหไดตรงกําหนดเวลา 
- Reliability ความนาเชื่อถือ คือการยึดถือคํามั่นทางธุรกิจและการปฏิบัติตามสัญญาตาง ๆที่ตกลงไว 
- Sincerity ความซื่อสัตยและจริงใจ คือการปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม และตรงไปตรงมา    

              นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดนําหลัก 5 M เขามาใชเปนกุญแจสําคัญในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยดวย 
               Manpower บุคลากร บริษัทฯระลึกเสมอวาบุคลากรทุกคนเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัทฯ จึงมีการ
ฝกอบรม พัฒนาความรู และความเชี่ยวชาญในงานอยูเสมอ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานและลดอัตรา
สูญเสีย นอกเหนือไปจากการสรางสวัสดิการ และสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับพนักงานทุกคน   
               Machine เคร่ืองจักร บริษัทฯมีนโยบายที่จะสรรหาและจัดหาเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยี่ขั้นสูง และทัน    
สมัยจากผูผลิตที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมเชน ญ่ีปุน สวสิเซอรแลนด เยอรมัน สหรัฐอเมริกา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดตนทุนจากการสูญเสีย และลดการใชพลังงาน 
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               Mould  แมพิมพ เลือกผูผลิตแมพิมพทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่มีมาตรฐานการผลิตสูง มีการ
ออกแบบที่ดี และเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ตลอดจนเลือกวัสดุในการทําที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับการใชงาน 
เพื่อผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียด แมนยํา และไดคุณภาพตามที่ตองการ 
               Material วัตถุดิบ เจาะจงเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง จากผูผลิตที่มีเทคโนโลยี่ที่ดีในการ 
ผลิต เปนที่เชื่อถือได ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใชงานในแตละชนิดของสินคาที่ผลิต และเปน Food 
grade เพื่อใชกับสินคากลุมอาหาร หรือทนกับสารเคมีเพื่อบรรจุนํ้ายาทําความสะอาด เปนตน 
                Management  การจัดการ บริษัทฯมีการดําเนินงานและบริหารงานอยางเปนระบบ มีการพัฒนาปรับ 
ปรุงอยางตอเน่ือง โดยนําระบบการจัดการดานคุณภาพ(Quality Management) เขามาใชในการทํางานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและลดตนทุน ไดอยางแทจริง เชน 5 ส, ISO 9001:2008, GMP, HACCP, SAFETY, LOGISTIC, 
ENERGY SAVING, ZERO DEFECT และมรท. นอกจากน้ียังนําระบบการบริหารทรัพยากรองคกร(ERP) เขา
มาชวยในการบริหารและควบคุมการผลิต เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตและใชทรัพยากร 
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                1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 
                 บริษัท พลาสติค และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) กอต้ังเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจ
รับจางผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ประเภทบรรจุภัณฑตาง ๆ และผลิตภัณฑพลาสติกอ่ืน ๆตลอดระยะเวลาที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน บริษัทฯไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญดังน้ี 

    ป                                                                    เหตุการณ 
2526 - เริ่มกอตั้งโรงงานในยานสาธุประดิษฐ 

- ขยายการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
2537 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนชําระแลวจาก 16 ลานบาทเปน 40 ลานบาท โดย บมจ. โมเดอรนฟอรม กรุป 

เขามาเปนผูถือหุนใหญรอยละ 60 
2538       
2540 

- กอสรางโรงงาน ณ ที่ตั้งปจจบุันและลงทุนในเครื่องจักรเพ่ิมเติม โดยใชเงินเพ่ิมทุน 
- เริ่มเปดใชโรงงาน ณ ที่ตั้งปจจบุนั 

2547 - เพ่ิมทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวโดยผูถือหุนเดิมจาก 40 ลานบาทเปน 80 ลานบาท 
- บริษทัฯ ไดแปรสภาพเปนบรษิัทมหาชน โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 100 ลานบาท แบงเปน 

หุนสามัญ 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท(ทุนชําระแลว 80 ลานหุน)  
2548 - ไดรับอนุญาตจาก คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหเสนอขายหุนเพ่ิมทุน 

ตอประชาชน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพย 
จดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ ตัง้แตวันที่ 7 ธันวาคม 2548 

2549 - นําเงินจากการเพ่ิมทุนไปลงทุนขยายกิจการ เพ่ิมกระบวนการผลิตแบบPET(Injection-Blow 
Moulding) 
การฉีดถวยพลาสติกชนิด Thin Wall และพัฒนาการใชแมพิมพชนิด Hot Runner 

2553 - ขยายที่ทําการแหงที ่3 ในที่ตัง้สํานักงานใหญ ประกอบดวยหองผลิตระบบปดที่ทนัสมัยตามมาตรฐาน 
เพ่ิมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตตาง ๆ เพ่ือใหมีกําลังการผลิตเพียงพอกับความตองการ 

       -       ไดรับรางวัล Best CEO Awards-Mai  และ  Best Performance Awards ในพิธีมอบรางวัล 
                SET AWARDS  2010 

2556 - จดทะเบียนเพ่ิมทุนเปน 255 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 255 ลานหุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 1 บาท 
(ทุนชําระแลว 200 ลานหุน) และเสนอใหใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุนสามัญของบริษทั อาย ุ3 ป
จํานวน 55  ลานหนวย ใหกับผูถือหุนเดิม 50 ลานหนวย และพนักงานของบริษทั 5 ลานหนวย   

2557 - มีผูใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษทั ทั้งในสวนที่ใหกับผูถือหุนเดิม และ
พนักงานของบริษทั ในระหวางป 2557 รวมจํานวน 1,141,500 หนวย ทําใหมีจํานวนหุนที่จดทะเบียน
และชําระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 201,327,025 หุน คิดเปนเงินรวม 201,327,025 บาท 

       -       ไดรับรางวัล ดีเดนดานผลการดําเนินงาน (Company Performance Award)  ในพิธีมอบรางวัล 
                SET AWARDS  2014    
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           1.3  ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนใหญ  
            ตามปรากฏในโครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด(มหาชน)ถือหุนเปน 
สัดสวนรอยละ 48 ของจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลว หรือจํานวน 96 ลานหุน จากจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลว 
200 ลานหุน นับเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ   
            สําหรับความสัมพันธกับ บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด(มหาชน) ในฐานะผูถือหุนรายใหญ เร่ิมจาก 
ป 2537 บริษัทฯตองการเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการสรางโรงงานแหงใหม(ปจจุบัน) บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป 
จํากัด(มหาชน) ไดเขามารวมทุนในสวนที่เพิ่มจํานวน 24 ลานบาท ทําใหมีสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 
40 ลานบาท ตอมาในป 2547-2548 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 80 ลานบาท และไดรับอนุญาตใหขายหุน
เพิ่มทุน อีก 20 ลานบาท พรอมทั้งรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในวันที่ 7 ธันวาคม 2548 หุนของบริษัท โม
เดอรนฟอรม กรุป จํากัด(มหาชน) คงเหลือจํานวน 48 ลานหุนหรือเปนสัดสวนรอยละ 48 สถานะภาพเปนเพียงผู
ถือหุนรายใหญ และในป 2556 บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 255 ลานบาท ความสัมพันธดานธุรกิจเปนเพียง
การคาปกติในปริมาณที่นอยมาก             

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
               บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักในการรับจางผลิตบรรจุภัณฑทําจากพลาสติก ประเภทขวดและฝา และชิ้น 
สวนพลาสติกในรูปแบบตางๆ ตามความตองการใชงานของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม โดยใชกระบวนการ
ผลิต หลัก 3 ประเภทคือ กระบวนการผลิตแบบฉีด(Injection Moulding), กระบวนการผลิตแบบเปา(Blow 
Moulding) และกระบวนการผลิตแบบPET(Injection–Blow Moulding) ภายใตระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
ISO 9001:2008 และ GMP ที่ไดการรับรองจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars)  
             บรรจุภัณฑที่บริษัทฯทําการผลิต แยกตามประเภทอุตสาหกรรมเปน 4 ประเภท คือบรรจุภัณฑเพื่อบรรจุ
อาหารและเคร่ืองด่ืม บรรจุภัณฑเพื่อใชบรรจุของใชสวนบุคคลและเวชภัณฑ บรรจุภัณฑสําหรับของใชในครัว 
เรือน และชิ้นสวนอุปกรณเคร่ืองมือชางและเฟอรนิเจอร 

 2.1 โครงสรางรายได 
 รายไดแบงตามภูมิภาค                   2555               2556                               2557 

   ลานบาท   สัดสวน   ลานบาท    สัดสวน   ลานบาท   สัดสวน 
รายไดจากการขายในประเทศ     1,262       90 %       1,425      90 %       1,524      90 %  
รายไดจากการขายตางประเทศ        124         9 %         147        9 %         149        9 % 
รายไดจากการขายรวม     1,375       99 %      1,572               99 %      1,673               99 % 
รายไดอื่น ๆ *          13         1 %           19        1 %           13        1 % 
รวมรายได     1,388     100 %      1,591    100 %      1,686    100 % 

*อาท ิรายไดจากการขายเศษพลาสติก การขายแมพิมพลูกคา และกําไรจากการขายทรัพยสิน เปนตน 
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โครงสรางรายไดแบงตามอุตสาหกรรม 
                 ผลิตภัณฑ                   2555                 2556                  2557 

  ลานบาท  สัดสวน   ลานบาท สัดสวน   ลานบาท สัดสวน 

บรรจุภัณฑเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหาร 

  และเครื่องดื่ม 

      726     52%       838     53%       826     49% 

บรรจุภัณฑของใชในครัวเรือน       254     18%       259    16%       307    18% 

เครื่องมือชางและชิ้นสวนเฟอรนิเจอร         55      4%         50      3%         52      3% 

บรรจุภัณฑของใชสวนบุคคลและเวชภัณฑ       340     25%       425        27%       488    29% 

รายไดจากการขาย    1,375     99%    1,572    99%    1,673    99% 

รายไดอื่น ๆ         13      1%         19       1%         13       1% 

รวมรายได    1,388    100%    1,591  100%    1,686  100% 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 
          บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจางผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นสวนพลาสติกในรูป 
แบบตางๆตามความตองการใชงานของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม ซึ่งสินคาสวนใหญเปนสินคาที่ใชแลวทิ้งไป 
(Disposable) และบริษัทฯมีนโยบายที่จะไมใหลูกคารายใดรายหน่ึงมีสวนแบงการตลาดเกินกวารอยละ 20 ของ
รายไดรวมของทุกกลุม เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการตองพึ่งพิงรายไดจากรายใดรายหน่ึงเปนหลัก โดยไดแบง 
กลุมสายการผลิตตามอุตสาหกรรมของลูกคาประเภทตางๆไว 4 กลุมดังน้ี  

          2.2.1 บรรจุภัณฑเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม ประกอบดวยบรรจุภัณฑ ประเภทขวด อาทิ 
เชน ขวดนมสด, นมเปร้ียวพรอมด่ืม, ขวดบรรจุครีมเทียม, ขวดนํ้ามะพราว, แกลลอนบรรจุซอสมะเขือเทศ และ
ประเภทฝา เพื่อใชปดภาชนะบรรจุอาหารไดแก ฝาขวดกาแฟ, ฝาขวดเคร่ืองด่ืมมอลตสกัด, ฝาปดขวดนมสดและ
นมเปร้ียวพรอมด่ืม, ถวยโยเกิรต, ฝาและกลองไอสครีม, จุกและฝาบนกลองกระดาษบรรจุนํ้าผลไม, จุกและฝา
ปดขวดซอส เปนตน 
                เน่ืองจากบรรจุภัณฑเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีลักษณะพิเศษของบรรจุภัณฑที่ตอง
สัมผัสกับอาหารโดยตรง บริษัทฯจึงใหความสําคัญกับการผลิตบรรจุภัณฑประเภทน้ีเปนพิเศษ ดังน้ี 

- แยกสวนการทํางานตางหาก ภายในหองระบบปด(Clean Room) เพื่อปองกันการปนเปอนของฝุน
ละอองและแบคทีเรีย ตามมาตรฐานหอง Clean Room  

- นําระบบคุณภาพมาตรฐาน GMP(Good Manufacturing Practice) มาใชในการควบคุมการผลิต 
บรรจุภัณฑ และไดนําระบบ HACCP มาใชเพิ่มขึ้นกับผลิตภัณฑประเภทยาและเวชภัณฑ 
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- วัตถุดิบทุกชนิด ที่นํามาใชในกระบวนการผลิต ต้ังแตเม็ดพลาสติกรวมไปถึงเม็ดสีที่ใชผสม
พลาสติก ตองเปนเกรดที่ใชสําหรับอาหาร(Food Grade)เทาน้ัน  

- บริษัทฯมีนโยบายที่จะไมใชวัตถุดิบที่ผานกระบวนการการผลิตแลวที่ไมมีคุณภาพเพียงพอหรือการ
นําเศษวัตถุดิบจากแหลงภายนอกบริษัทฯกลับมาใชใหม(Recycle) โดยเด็ดขาด  

          2.2.2 บรรจุภัณฑสําหรับของใชในครัวเรือน ประกอบไปดวยบรรจุภัณฑประเภทขวดในขนาดและรูปทรง
ตางๆ และฝาปดภาชนะ เชน ขวดนํ้ายาลางพื้นและสุขภัณฑ ตลับและฝากดสเปรยนํ้าหอมดับกลิ่น ฝาสเปรยใช
กับกระปองสเปรยปรับอากาศและสเปรยกําจัดแมลง ฝาขวดนํ้าหอมปรับอากาศ ขวดและฝานํ้ายาฆาเชื้อ ดาม
แปรง ทําความสะอาดพื้นและสุขภัณฑ เปนตน  

          2.2.3 บรรจุภัณฑสําหรับของใชสวนบุคคลและเวชภัณฑ ประกอบดวยบรรจุภัณฑประเภทขวดและฝาปด
ภาชนะ เชน ขวดและฝานํ้ายาบวนปาก ขวดและฝานํ้ายาฆาเชื้อโรค ขวดและฝาเวชภัณฑ ขวดและฝานํ้ายาระงับ
กลิ่นกาย ขวดและฝาโลชั่นทําความสะอาดผิว ขวดและฝาแปงโรยตัว ขวดและฝาบรรจุยาวิตามิน เปนตน 
                   ผลิตภัณฑประเภทน้ีมีลักษณะพิเศษ เพราะใชบรรจุผลิตภัณฑที่ใชกับรางกายมนุษยโดยตรงจึงตอง
ใชมาตรฐานการผลิตเชนเดียวกับการผลิตบรรจุภัณฑเพื่อใชในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมเชนกัน 
          2.2.4  ผลิตภัณฑอุปกรณเคร่ืองมือชาง และสวนประกอบเฟอรนิเจอร ประกอบดวย กลองตลับเมตร ชิ้น 
สวนไมบรรทัดวัดระดับนํ้า ทาวแขนเกาอ้ี ชิ้นสวนลอเกาอ้ี พนักพิง ฝาปดชองสายไฟโตะทํางาน แผนพลาสติก 
ปดหลังพนักเบาะเกาอ้ี เปนตน 

2.3  การตลาด ภาวะการณแขงขัน 
         2.3.1  การทําการตลาดของผลิตภัณฑและบริการท่ีสําคัญ 
                   บริษัทฯมีกลยุทธในการทําการตลาด ดังน้ี 
                   ดานคุณภาพ 
                   บริษัทฯใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง และรักษาระดับ
มาตรฐานของผลิตภัณฑอยางยั่งยืน เพื่อใหคูคาเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยจัดใหมีระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพสินคาที่เปนมาตรฐานในทุกขั้นตอนอยางสม่ําเสมอ โดยสวนงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
คุณภาพโดยเฉพาะ(Quality Assurance) เร่ิมต้ังแตการตรวจสอบวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต ขั้นตอนระหวาง
การผลิต และขั้นตอนกอนสงสินคาไปยังคูคา นอกจากน้ีบริษัทฯยังไดนําระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 
9001:2008, GMP, HACCP มาใชในการควบคุมขั้นตอนในการทํางาน และปองกันการปนเปอนสิ่งสกปรก
ตลอดจนเชื้อโรคตางๆ(Contaminate) ทําใหมีอัตราการผลิตสินคาดอยคุณภาพที่ตํ่า และเพื่อใหการรักษา
มาตรฐานดานคุณภาพเปน ไปอยางยั่งยืน บริษัทฯจึงยึดมั่นในหลัก 5 M ซึ่งเปนหลักในการทํางานของบริษัทฯ 
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                    ดานการใหบริการ 
                   นอกจากบริษัทฯจะใหความสําคัญในการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงและรักษาระดับ
มาตรฐานของผลิตภัณฑอยางยั่งยืนเปนอันดับตน ๆแลว การใหบริการและดูแลความตองการของคูคาก็เปนเร่ือง
สําคัญอยางยิ่งเชนกัน จะเห็นไดจากการกําหนดวิสัยทัศน(Vision) ของบริษัทฯที่วา “Your Packaging Partner” 
และบริษัทฯไดตระหนักและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เชน การจัดการจัดสงสินคาที่ตรงเวลาและความตองการ
ของคูคา การนําระบบโลจิสติกมาใชทั้งระบบ ต้ังแตการวางแผนการผลิต การเก็บรักษาและเก็บสํารองสินคา 
การ จัดสงสินคาถึงโกดังคูคา การเขาไปมีสวนรวมใหคําปรึกษาแนะนํากับคูคาในการออกแบบ เลือกวัตถุดิบ 
การให บริการหลังการขาย เชนเขาไปรวมทดสอบผลิตภัณฑเมื่อเร่ิมนําไปใชบรรจุสินคาของคูคา การเขาไปชวย
แก ปญหาการใชงานบรรจุภัณฑเมื่อคูคารองขอ เปนตน   

                   ดานราคา 
                   บริษัทฯ มีนโยบายในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานที่สูง เพื่อใหคูคาไดรับสินคาที่เหมาะสม
กับการใชงานและไดรับความพึงพอใจ อยางไรก็ตามบริษัทฯคํานึงถึงการกําหนดราคาสินคาที่เปนธรรมและ
เหมาะสมกับการใชของคูคาอีกดวย เพื่อรักษาความสัมพันธในระยะยาว จึงเลือกที่หาวิธีการผลิตสินคาดวยวิธี 
การประหยัดตนทุนใหกับคูคา สําหรับตนทุนการผลิตสําคัญคือเม็ดพลาสติก ก็จะทําขอตกลงที่จะปรับราคา
สินคาขึ้นลงตามราคาเม็ดพลาสติกที่ขึ้นลงเกินกวามูลคาที่ตกลงกันไวเปนรายไตรมาส เพื่อใหคูคาไดซื้อ      
สินคาดวยราคาที่ยุติธรรม 

                    ดานการสรางความสัมพันธอันดีตอคูคา 
                    บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาฐานคูคาเดิมใหอยูกับบริษัทฯ พรอมกับการขยายฐานคูคาใหมใหกับ
บริษัทฯเพิ่มขึ้น โดยกําหนดแนวทางใหกับทีมงานของบริษัทในการสรางความสัมพันธอันดีกับคูคา(Customer 
Relationship Management:CRM) ในระยะยาวเปนสําคัญ มีแผนงานในการดูแลความตองการของคูคาในดาน
ตาง ๆ อาทิเชนการสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพสินคาและบริการ ตลอดจนความตองการใหม ๆของคูคา  
แมวาบริษัทฯเชื่อวาคุณภาพของสินคาเปนกุญแจสําคัญในความสําเร็จและความไววางใจจากคูคา แตก็ตระหนัก
ดีถึงความสําคัญของการใหบริการที่ดีควบคูไปดวย 

กลุมคูคาหลักและคูคาเปาหมายของบริษัทฯ  
                  กลุมคูคาหลักของบริษัทฯต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ลวนเปนผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงและ
เปนที่ยอมรับของผูบริโภคอุปโภคโดยทั่วไป ซึ่งเปนบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศที่มีความตองการ
สินคา ที่มีคุณภาพมาตรฐานและรักษามาตรฐานของสินคาไดอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในเร่ืองของความสะอาด
ปราศ จากสิ่งปนเปอนและเชื้อโรค ดังน้ันบริษัทคูคาหลักของบริษัทจึงมีอายุการติดตอกับบริษัทฯมามากกวา 25 
ป สําหรับคูคาเปาหมายยังคงเปนผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง และเปนที่ยอมรับของผูบริโภคอุปโภค
เปนบริษัททั้งในประเทศและตางประเทศ ที่ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพมาตรฐานและการรักษา
มาตรฐานของสินคาอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเร่ืองความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปอนและเชื้อโรค 
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               แตบริษัทฯก็มีนโยบายที่จะไมพึ่งพิงกับคูคารายใดรายหน่ึง ที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ20 ของรายได
รวม จึงพยายามเพิ่มจํานวนคูคาใหมากขึ้นในแตละป และจากการที่บริษัทยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจอยาง
เขมแข็ง โดยเฉพาะในเร่ืองการรักษาความลับทางการคาใหกับคูคาทุกรายเปนอยางดีเสมอมา ทําใหไดรับความ
ไววางใจจากคูคาทุกราย แมจะเปนคูคาที่ทําธุรกิจในกลุมเดียวกันก็ตาม 
การจําหนายและชองทางการจําหนาย 
               การที่กลุมคูคาหลัก และกลุมที่เปนเปาหมายของบริษัทฯ เปนกลุมผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมที่มีชื่อ 
เสียง และเปนที่ยอมรับของผูบริโภคอุปโภค ดังน้ันฝายขายและฝายการตลาดของบริษัทฯ จึงมีหนาที่ในการ    
ติดตอเพื่อนําเสนอสินคาตอคูคาแบบเฉพาะเจาะจงเปนหลัก สําหรับการขายแบงออกเปน ฝายขายและบริการ
ลูกคา(Key Account) และฝายประสานงานขาย(Sale Administration) โดยฝายขายและบริการจะนําเสนอสินคา
จะใหบริการกับคูคา โดยการออกไปพบคูคาหลักหรือคูคาที่เปนเปาหมายที่บริษัทฯคาดวาอาจจะเปนคูคาใน
อนาคตยังที่ทําการของคูคา และใหบริการกับคูคาที่ติดตอเขามาที่บริษัทฯ สําหรับฝายประสานงานมีหนาที่
ติดตามดูแลความตองการของคูคา และชวยประสานงานกับคูคาในเร่ืองตางๆ ที่คูคาตองการเชน การสั่งซื้อสินคา 
การรับแจงสินคามีขอบกพรอง อยูประจํา ณ ที่ทําการของบริษัทฯเพื่อสะดวกแกคูคาที่จะติดตอเขามา 

         2.3.2  ภาวะการณแขงขัน 
                    สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
                   บรรจุภัณฑพลาสติกถือเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงของสินคา ที่มีสวนทําใหผูบริโภคตัดสินใจในการ
เลือกซื้อสินคา ทั้งในดานความสวยงาม และความสะดวกในการใชงานของผลิตภัณฑ และถือวาเปนวัสดุสิ้น 
เปลืองที่ตองทิ้งไปพรอมกับสินคาเมื่อใชหมดแลว นอกจากน้ียังเปนสวนสําคัญในการชวยรักษาคุณภาพสินคา
ระหวางรอการขาย ทําใหอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกมีการแขงขันที่สูง ทั้งจากผูผลิตภายในประเทศ
และผูผลิตจากตางประเทศ โดยรวมแลวมีการแขงขันทั้งในดานราคา คุณภาพ บริการและรูปแบบบรรจุภัณฑ   
                 แตจากการที่สินคาบรรจุภัณฑพลาสติกถูกใชโดยผูผลิตสินคาอุตสาหกรรม ในการบรรจุสินคาเพื่อ 
จําหนายใหกับผูบริโภคอีกทอดหน่ึง ผูบริโภคไมไดเปนผูใชโดยตรง ดังน้ันคูคาของบริษัทฯจึงเนนในเร่ือง 
คุณภาพของบรรจุภัณฑที่ตองมีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความนาเชื่อถือของผูผลิตเปนปจจัยสําคัญ โดยเฉพาะ
บรรจุภัณฑที่ใชกับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ตองการความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปอนและเชื้อโรค
ตาง ๆตามมาตรฐานGMPอีกดวย ซึ่งมีผูประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติกเพียงไมกี่รายที่มี
คุณสมบัติตามที่ตองการ และบริษัทฯก็เปนหน่ึงในผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกที่มีคุณสมบัติตามที่กลาวมา 
สําหรับคูคาเมื่อมีความเชื่อมั่นในผูผลิตรายใดแลวมักจะไมเปลี่ยนผูผลิต บริษัทฯตระหนักดีถึงการรักษา
มาตรฐานคุณภาพสินคา และความสมัพันธอันดีกับคูคา เพื่อรักษาฐานลูกคาใหคงอยูกับบริษัทฯ และปรัชญาของ
บริษัท ที่จะเปนผูรวมงานในการใหคําปรึกษาแนะนําและชวยเหลือดานบรรจุภัณฑกับคูคาแทนการเปนเพียง
ผูขายสินคา สงผลใหบริษัทฯสามารถทําธุรกิจกับคูคาแตละรายเปนระยะเวลานาน และไดรับการยอมรับจาก
ลูกคากลุมตางๆ 
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              แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต 
               ในป 2557 ต้ังแตชวงตนปเศรษฐกิจโดยรวมยังไมสามารถเติบโตตอเน่ืองจากป 2556 ไดตามที่ภาครัฐ
คาดหวังไว แมจะพยายามสงเสริมผลักดันระบบเศรษฐกิจของประเทศใหเดินหนาอยางตอเน่ือง อีกทั้งยังไดรับ
ผลกระทบจากการที่ผูผลิตนํ้ามันดิบโลกรวมตัวกัน ปรับราคานํ้ามันดิบสูงขึ้นเปนระยะๆตลอดป ภาครัฐพยายาม
กระตุนเศรษฐกิจ โดยการเรงใหมีการเบิกจายงบประมาณการลงทุนจากภาครัฐ แตก็เปนไปอยางเชื่องชาไมทัน
การณ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อกระตุนใหมีการขยายการลงทุน แตภาคประชาชนยังคงเกรงการเกิด
ภาวะเงินเฟอ ทําใหจับจายใชสอยอยางระมัดระวัง การกระตุนจึงไมไดผลเต็มที่ จนกระทั่งกอนสิ้นป 2557 ผูผลิต
นํ้ามันดิบโลกเร่ิมปรับลดราคาลงอยางรวดเร็วและรุนแรง แมจะเปนผลดีกับเศรษฐกิจของผูนําเขานํ้ามันดิบอยาง
ประเทศไทย แตนักลงทุนก็มองวาเปนการปรับลดดานเทคนิค จึงยังไมตอบสนองการเปลี่ยนแปลงราคาในคร้ังน้ี
มากนัก แตจะมีผลตอผูบริโภครายยอยที่ชวยลดภาระคาใชจายลงไดบาง  
               สําหรับป 2558 คาดวาเศรษฐกิจจะยังคงไมสามารถเติบโตไดมากนัก แมราคานํ้ามันดิบจะลดลง เพราะ
ยังมีปจจัยอ่ืนๆ มาประกอบเชนสงครามและความไมสงบในตางประเทศ เชนวิกฤตการณในรัสเซีย วิกฤติการณ
ในตะวันออกกลาง แมภาครัฐจะพยายามกระตุนดานการทองเที่ยวในประเทศและจากตางประเทศใหมากขึ้น แต
การเบิกจายงบประมาณลงทุนจากภาครัฐยังทําไดไมดีนัก กระแสเงินยังไมเพียงพอที่จะทําใหเศรษฐกิจขับเคลื่อน
ไดอยางที่ตองการ บริษัทฯตระหนักดีถึงแนวโนมของเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในป 2558 ซึ่งอาจเกิดภาวะที่
ผูบริโภคไมใชเงินในการจับจายใชสอยเน่ืองจากการไมมั่นใจในเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบตอธุรกิจในหลาย
ประเภทเชน อสังหาริมทรัพย รถยนต การเงิน เปนตน แตสินคาอุปโภคบริโภคยังจําเปนตอการดํารงชีวิตพื้นฐาน
จึงยังอาจเติบโตตอไปไดอยางระมัดระวัง ดังน้ันบริษัทฯจึงตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด และเพิ่มใชความ
ระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจ และใชประสบการณกวา 30 ป  กับการที่ไดผานเหตุการณเศรษฐกิจที่ประสพ
ปญหามาในหลาย ๆรูปแบบ จะชวยรักษาอัตราการเติบโตใหเปนไปตามเปาหมายของบริษัทฯได  
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 2.4  การจัดหาผลิตภัณฑ 
2.4.1  ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ     
                ปจจุบันบริษัทฯมีอาคารโรงงานที่ใชในการผลิตจํานวน 3 แหง บนพื้นที่ทั้งสิ้นรวมประมาณ 23,700  
ตารางเมตร สํานักงานใหญต้ังอยูเลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สาขาต้ังอยูเลขที่ 3/1-3/2 ซอยเทียนทะเล 15 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงแสม
ดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร    
            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตและกําลังการผลิต รวมทั้งสิ้นดังน้ี 

                  กระบวนการผลิต              กําลังการผลิตสูงสุดตอป (ตัน) 
กระบวนการผลิตแบบฉีด                          6,500 
กระบวนการผลิตแบบเปา                          8,000 
กระบวนการผลิตแบบ PET                          4,000 

            บริษัทฯดําเนินการผลิตสัปดาหละ 7 วัน ๆละ 24 ชั่วโมงโดยแบงการทํางานออกเปน 3 ชวง ทั้งน้ีหาก 
การผลิตของบริษัทฯ เต็มกําลังการผลิตหรือไมเหมาะกับขนาดของเคร่ืองที่มี บริษัทฯสามารถจางบริษัทอ่ืนที่มี
ระบบการผลิตมีมาตรฐานเชนเดียวกับบริษัทฯได โดยบริษัทฯจะจัดแมพิมพให เพื่อควบคุมรูปแบบสินคาใหตรง
ตามที่ลูกคาตองการ นอกเหนือจากน้ียังใหคําแนะนําในการควบคุมกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ 
และการตรวจเพื่อรับรองสินคากอนจัดสงลูกคา     
             การจัดหาวัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ 
            วัตถุดิบที่ใชในการผลิต บริษัทฯจะเปนผูจัดหาใหตรงตามความตองการของคูคา โดยคูคาจะเปนผูกําหนด  
ชนิดและคุณภาพใหกับบริษัทฯ วัตถุดิบหลักในการผลิตแบงออกเปน 3 ประเภทหลักคือ  
             1)  เม็ดพลาสติก สําหรับเม็ดพลาสติกประเภทตางๆที่บริษัทฯใชอยูในปจจุบัน อาทิเชน  
                   PP (Poly Propylene) เปนพลาสติกที่มีความเหนียว ทนทานตอความรอนความชื้นไดดี ตัวอยางสินคา 
                        ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดน้ี ไดแก ฝาปดขวดกาแฟ ฝาปดขวดเคร่ืองด่ืมมอลตสกัด กลองและฝา 

ไอศกรีม ฝาขวดครีมเทียม ถวยโยเกิรต เปนตน 
                   PE (Poly Ethylene) เปนพลาสติกที่มีความออนตัวยืดหยุนไดดี แบงเปนชนิดLDPE(Low Density)  

และHDPE(High Density) ซึ่งมีคุณสมบัติแตกตางกันออกไปอีกเล็กนอย ตัวอยางสินคาที่ผลิตจาก
พลาสติกชนิดน้ีไดแก ขวดนมPasteurized, ขวดนมเปร้ียว, ขวดนํ้ายาลางหองน ้ํา, ฝาปดกลอง
อาหาร เปนตน 

                 PS (Poly Styrene) เปนพลาสติกที่มีความใส แข็ง ตัวอยางสินคาที่ผลิตจากพลาสติกชนิดน้ีไดแก ตลับ 
                        บรรจุนํ้าพริก, แกวนํ้า, ของเลน เปนตน 
                 ABS (Acrylonitride Butadiene Poly Styrene) เปนพลาสติกที่มีความแข็ง เหนียว ตัวอยางสินคาที่ผลิต  
                        จากพลาสติกชนิดน้ีไดแก อุปกรณเคร่ืองมือชาง ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร เปนตน 
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                 PET (Polyethylene Terephthalate) เปนพลาสติกที่มีความบาง ใส เหนียว และออนตัว ตัวอยางสินคา 
                         ที่ผลิตจากพลาสติกชนิดน้ีไดแก ขวดแชมพูใส, ขวดนํ้ายาบวนปาก, ขวดนํ้ายาทําความสะอาด  
                         เปนตน  
             เน่ืองจากเม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหลักสําคัญที่ใชในการผลิต บริษัทฯมีนโยบายในการจัดหาเม็ด
พลาสติก โดยการสั่งซื้อโดยตรงจากผูผลิตหรือตัวแทนนําเขาเทาน้ัน เพื่อใหมั่นใจในมาตรฐานของคุณภาพ
สินคา ความ สามารถในการจัดสงตรงตามกําหนดและตรงตามปริมาณที่ทําการสั่งซื้อ โดยจะไมผูกพันการสั่งซื้อ
จากผูผลิตรายใดรายหน่ึงเทาน้ัน แตจะทําการทดสอบการใชเม็ดพลาสติกชนิดเดียวกันจากผูผลิตหรือตัวแทน
จําหนายหลายรายเพื่อใหสามารถเปลี่ยนไปใชวัตถุดิบจากรายอ่ืนไดทันที หากผูผลิตรายเดิมไมสามารถสงมอบ
สินคาไดตามกําหนดหรือมีการปรับราคาสูงขึ้น สําหรับเร่ืองราคาวัตถุดิบบริษัทฯมีการเฝาติดตามสถานการณ
ราคาอยางใกลชิดโดยวิเคราะหจากราคาตลาดทั้งในประเทศ,ภูมิภาคและตางประเทศ รวมกับอุปสงคและอุปทาน 
ของเม็ดพลาสติก ณ ขณะน้ัน โดยใชหลักในการซื้อเพื่อใหเพียงพอกับปริมาณการใชในการผลิตตามคําสั่งซื้อที่
ไดรับลวงหนาอยางนอย 3 เดือน ไมมีนโยบายในการซื้อเผื่อเก็งกําไรราคา  

              2) เม็ดสีผสมพลาสติก (Pigment) เปนสวนประกอบเพียงเล็กนอย แตเน่ืองจากตองนํามาผสมกับเม็ด  
พลาสติกเพื่อใหไดสีตามที่คูคากําหนด และเน่ืองจากสินคาสวนใหญใชบรรจุอาหารและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนสินคา 
ที่ใชกับรางกายมนุษย บริษัทฯจึงเลือกใชชนิดที่ใชกับอาหาร(Food grade) เชนเดียวกับเม็ดพลาสติก 
              บริษัทฯมีการคัดเลือกผูผลิตหรือตัวแทนนําเขาที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือ และนอกจากจะตองมีเอกสาร
ยืนยันวาเปนชนิดที่ใชกับอาหาร(Food grade)แลว ยังตองมีการออกเอกสารรับรองคุณภาพ(COA) ทุกคร้ังในการ
จัดสง เพื่อมั่นใจวามีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนด และตรงตามปริมาณที่ทําการสั่งซื้อ  

              3) วัตถุดิบอ่ืน ๆ ซึ่งใชประกอบการผลิต ที่สําคัญอาทิ สารเติมแตง โฟม ฟลม เมมเบรน (Membrane) 
เปนตน โดยบริษัทฯไดทําการสั่งซื้อจากผูผลิตและจําหนายภายในประเทศจํานวนหลายราย ทั้งน้ีที่ผานมาบริษัท
ไมมีการจัดซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายรายใดรายหน่ึงเกิน 30% 
2.4.2 ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
               เน่ืองจากกระบวนการผลิตไมกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอมโดยตรง จึงมีการควบคุมในเร่ือง
ผลกระทบจากการทํางานเชน อุปกรณปองกันสุขภาพตางๆใหกับผูปฏิบัติงาน อาทิ หนากากปองกันฝุนละออง  
อุปกรณปองกันการรับเสียงดัง อุปกรณเข็มขัดพยุงหลัง แอลกอฮอลลเช็ดมือเพื่อฆาเชื้อ   
               นอกจากน้ีวัสดุเหลือใชจากการผลิต จะจําหนายใหกับผูซื้อไดรับอนุญาตเปนผูประกอบการกําจัด   
วัสดุอันตรายจากกรมควบคุมมลพิษเทาน้ัน และมีการรายงานขอมูลการกําจัดวัสดุที่เหลือใชจากการผลิตให  
กรมควบคุมมลพิษอยางถูกตอง 

2.4.3 งานท่ียังไมไดสงมอบ 
        - ไมมี  
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3 ปจจัยความเสี่ยง           
               บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดและสงผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติก ที่ตองใชวัตถุดิบหลักเปนเม็ดพลาสติก ซึ่งมีความผันผวนทั้งในเร่ืองราคา  
และปริมาณ นอกจากน้ียังมีปจจัยความเสี่ยงอ่ืน ๆที่ตองนํามาพิจารณาเฝาระวังและติดตามขาวสารความเคลื่อน 
ไหวอยางใกลชิดและสม ่ําเสมอ มีการวิเคราะหและประเมินสถานการณเปนประจําทุกเดือน ในการประชุมคณะ
ผูบริหารและคณะกรรมการบริหาร นอกจากน้ียังไดจัดต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง(Risk Management 
Committee) ทําหนาที่วิเคราะหหาตัวชี้บงปจจัยความเสี่ยง, ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเสนอวิธีการ
ปองกันความเสี่ยง นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบและพิจารณาทุกไตรมาส ความเสี่ยงที่มีนัย 
สําคัญตอบริษัทฯ สรุปไดดังน้ี            
               3.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของวัตถุดิบหลัก ดานปริมาณและราคา 
               เม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต มีอัตราสวนกวารอยละ 50 ของตนทุนการผลิตรวมและ
มากกวารอยละ 70 ของตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตทั้งหมด มีปริมาณการใชกวา 15,000 ตันตอป มีความ       
ผันผวนทั้งดานปริมาณและราคา เปนไปในทิศทางเดียวกับราคาน ้ํามันในตลาดโลกเปนหลัก และยังมีปจจัยดาน    
อุปสงคและอุปทานของเม็ดพลาสติกในตลาดเขามามีผลตอราคาและปริมาณเม็ดพลาสติกอีกดวย  
               หากเม็ดพลาสติกปรับราคาสูงขึ้น ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการผลิตสินคา, กําไรขั้นตนและ  
ผลกําไรสุทธิของบริษัทฯเปนอยางมาก แมบริษัทฯจะทําขอตกลงกับคูคารายสําคัญใหมีการปรับราคาสินคาได
เมื่อราคาวัตถุดิบเพิ่มหรือลดเกินกวาอัตราที่ตกลงไวเปนรายไตรมาส แตก็ยังมีคูคาอีกหลายรายที่ไมไดใชเงื่อน 
ไขน้ี บริษัทฯตองรับภาระตนทุนบางสวนกอนการปรับราคาจริง ซึ่งในทางปฏิบัติการปรับราคาสินคาไมสามารถ
ทําไดทันทีทันใด ตองใชชวงเวลาหน่ึง  
               นอกจากน้ียังมีปจจัยความเสี่ยงจากสถานการณที่ผูผลิตเม็ดพลาสติกไมสามารถทําการผลิตหรือ 
จัดสงใหไดตามปกติจากสาเหตุ เชน โรงงานประสบภัยอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือภัยสงคราม การผลิตตอง
หยุดหรือผลิตนอยลง ทําใหเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตสินคาของบริษัทฯได  
               บริษัทฯ จึงไดมีมาตรการปองกันความเสี่ยงไวดังตอไปน้ี :-  

- ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณราคาน ้ํามัน และเม็ดพลาสติกในตลาดโลกอยางใกลชิด ทั้ง  
ตลาดตางประเทศและในประเทศ นํามาประกอบการวางแผนการสั่งซื้อ เสนอตอคณะผูบริหาร
และคณะกรรมการบริหารในการประชุมประจําเดือนเพื่อวิเคราะหสถานการณราคาเม็ดพลาสติก   

- คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ กําหนดนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบและสํารองเม็ดพลาสติกให 
เพียงพอกับปริมาณการผลิตตามคําสั่งซื้อที่มีอยูเปนการลวงหนา โดยพิจารณาจากสถานการณและ 
ราคาวัตถุดิบในแตละชวงเวลาประกอบกับแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

- สั่งซื้อวัตถุดิบโดยตรงกับผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายที่เชื่อถือได ที่จะสามารถจัดหาวัตถุดิบ ใหได
ตามที่สั่งซื้อ แมสถานการณราคาและปริมาณจะเปลี่ยนแปลงไป 



                                            

13 
 

- ทําขอตกลงกับคูคาในการปรับเปลี่ยนราคาสินคา เปนไปตามราคาเม็ดพลาสติกที่ขึ้นหรือลงเกิน
กวาอัตราที่กําหนดเปนรายไตรมาส แทนการพิจารณา ณ เวลาใดเวลาหน่ึง   

- มีการทดสอบการใชเม็ดพลาสติก จากผูผลิตหลายรายเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนการใชเม็ด
พลาสติกทดแทนกันได เปนการเพื่อปองกันการพึ่งพาวัตถุดิบจากแหลงใดแหลงหน่ึงหากเกิดการ
ขาดแคลนวัตถุดิบหรือเมื่อเม็ดพลาสติกชนิดใดชนิดหน่ึงมีราคาสูงขึ้น 

         3.2  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ หรือเทคโนโลย่ีในการผลิต                      
                 ความเปลี่ยนแปลงในความตองการของลูกคาและพฤติกรรมของผูบริโภคเชน การเปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ เปนชนิดกลองกระดาษ หรือถุงพลาสติกแทนการใชขวดพลาสติก หรือผลิตบรรจุภัณฑดวยวิธีใชความ
รอนในการขึ้นรูป(Thermo forming)แทนการใชเคร่ืองฉีดพลาสติกเปนตน นับเปนปจจัยความเสี่ยงตอการผลิต
บรรจุภัณฑได บริษัทฯจึงมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมความตองการของลูกคาอยางตอเน่ือง ทั้ง
รูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑพลาสติก ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆที่ใชในการผลิตอยางใกลชิด บริษัท
ไดมุงเนนการผลิตสินคาที่มีคุณสมบัติการใชงานไดหลากหลายขึ้น เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โดยเลือกใชเคร่ืองจักรรุนใหมๆที่สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อรองรับการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกได
หลากหลายทันกับความตองการเปลี่ยนแปลงของตลาด  
                อยางไรก็ตามบรรจุภัณฑที่ผลิตถูกนําไปใชกับสนิคาอุตสาหกรรมเชนกัน ซึ่งระยะเวลาในการปรับ 
เปลี่ยนรูปแบบและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑจะไมรวดเร็วนัก ที่ผานมาจะมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ 5 ป                              
                 ดังน้ันเพื่อตอบสนองความตองการรูปแบบสินคาของลูกคา จึงตองมีการวางแผนที่ดี และมีการติด 
ตามความเปลี่ยนแปลงของตลาด ตลอดจนการวิจัยและพัฒนารูปแบบใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น                 

         3.3  ความเสี่ยงจากการเขามาแขงขันของคูผลิตรายใหม 
               การที่ธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกสามารถทําไดไมยากนัก การเขามาลงทุนทําธุรกิจจึงทําได
งาย นอกจากน้ีการบังคับใชขอตกลงทางการคา และภาษีของประเทศในกลุมอาเชี่ยน(AEC) ที่จะเร่ิมใชในป 
2558 จะทําใหมีผูผลิตในตางประเทศเขามาเปนคูแขงทางการคาไดมากขึ้น  
               จากปจจัยดังกลาว จึงเปนปจจัยความเสี่ยงในการสูญเสียสวนแบงการตลาดบางสวนไปได และทําให 
การดําเนินธุรกิจลําบากมากขึ้น อยางไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตสินคาตลอดจนความนาเชื่อถือ
ของผูผลิตถือเปนปจจัยสําคัญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑประเภทผลิตภัณฑ
อาหารและเคร่ืองด่ืม, ของใชสวนบุคคลและยา ที่ตองการความสะอาดปราศจากสิ่งปนเปอนและเชื้อโรคสูง 
เปนเร่ืองสําคัญ ซึ่งหากลูกคาเชื่อมั่นในผูผลิตรายใดแลวจะไมเปลี่ยนผูผลิตงายนัก 
                 บริษัทฯตระหนักดีในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ ที่ตองมีคุณภาพมาตรฐานสูง และความสะอาด
ปราศจากเชื้อปนเปอน จึงมุงเนนในเร่ืองดังกลาวเปนเร่ืองสําคัญ โดยไดนําระบบคุณภาพที่เปนสากลมาใช
ควบคุมในการผลิต และไดรับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, GMP(Good Manufacturing 
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Practise) จากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American Registrars) และเนนการใชวัตถุดิบใหมที่มีคุณภาพและ
มีคุณสมบัติ เปน Food Grade เทาน้ัน นอกจากน้ียังไดพัฒนานําระบบ HACCP มาควบคุมการผลิตสินคา
ประเภทอาหารและยาดวย เพื่อทําใหลูกคาไววางใจในผลิตภัณฑวาสะอาดปราศจากเชื้อทุกขั้นตอน ต้ังแตการ
ผลิตจนถึงลูกคา ทําใหเกิดความมั่นใจและพึงพอใจในผลิตภัณฑ นอกจากน้ีบริษัทยังพัฒนาอยางตอเน่ืองใน
การนํานวัตกรรมใหมเขามาใชในการทํางานเพื่อประโยชนของลูกคาและบริษัทฯ 

           3.4  ความเสี่ยงจากการมีและจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบจํานวนมากเกินความจําเปน                
                จากการเติบโตของยอดขายสินคาและชนิดสินคาใหมอยางตอเน่ืองทุกป ทําใหตองสํารองสินคา
สําเร็จรูปและวัตถุดิบสูงขึ้นตามไปดวย จึงเปนปจจัยความเสี่ยงอยางหน่ึงในการจัดสถานที่เก็บสินคาที่
เหมาะสมและเพียงพอ, การหมุนเวียนจายสินคาสําเร็จรูป, การเก็บสํารองวัตถุดิบและยังเปนการเพิ่มตนทุน
สินคาจากการดําเนินงานอีกดวย  
                บริษัทฯไดมีมาตรการปองกัน โดยเนนเร่ืองการวางแผนการผลิตและการจัดสง ที่มีประสิทธิภาพสูง 
เพื่อลดปริมาณการสํารองวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ใหเหมาะสมกับพื้นที่การจัดเก็บที่มี โดยยังสามารถ
ตอบสนองความตองการของคูคาไดอยางตอเน่ือง บริษัทฯไดนําระบบการบริหารจัดการโลจิสติกและซัพพลาย   
เชน มาใชต้ังแตป 2551 นอกเหนือจากระบบการบริหารทรัพยากรองคกร(ERP) ที่บริษัทไดนํามาใชต้ังแตป 
2550 และในป 2556 บริษัทไดจัดขยายองคกรโดยเพิ่มหนวยงานดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนขึ้น เพื่อ
บริหารการเชื่อมโยงการทํางานในการวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดหา การผลิต การจัดเก็บสินคาและวัตถุดิบ 
การบริหารการขาย และจัดสงสินคา ซึ่งสงผลใหสามารถลดและควบคุมปริมาณการจัดเก็บวัตถุดิบและสินคา
สําเร็จรูปไดอยางไดผล  

           3.5  ความเสี่ยงจากการเกิดภัยธรรมชาติ                
                จากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรุนแรงในป 2554 ทําใหเกิดอุทกภัยอยางกวางขวางในทุกพื้นที่ 
นํ้าทวมบานเรือนประชาชน ถนนหนทาง พื้นที่การเกษตร ตลอดจนนิคมอุตสาหกรรมตางๆในจังหวัดตอนบน
และรอบกรุงเทพ เกิดความเสียหายเปนพื้นที่กวาง กระทบตอเศรษฐกิจและการสงออกอยางรุนแรง
อุตสาหกรรมตองหยุดการผลิต เคร่ืองจักรไดรับความเสียหาย พนักงานไมสามารถทํางานได ทําใหไมมีผลผลิต
ในภาคอุตสาห กรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต วงจรอิเล็คทรอนิก ซึ่งไทยเปนผูสงออกรายใหญของโลก
ทําใหอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเน่ืองตองพลอยหยุดชะงักไปทั่วโลก  
                แมบริษัทฯไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากอุทกภัยคร้ังน้ี แตไดรับผลกระทบทางออมจากการขาด
แคลนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ,ลูกคาของบริษัทที่ไดรับผลกระทบตองหยุดการผลิต และการขนสงสินคาไม
สามารถสงไปยังลูกคาได   
                บริษัทฯเห็นวาภัยจากธรรมชาติ ไมวาจะเปน อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย เปนปจจัยความเสี่ยงอยาง 
หน่ึงที่อาจเกิดขึ้นได จึงพิจารณามาตรการปองกันภัย และเสริมสรางมาตรการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นให
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เพียง พอกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริงเพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันภัยในอนาคต และเพิ่มในเร่ืองการ
ประกันภัยธรรมชาติ ในกรมธรรมที่ทําเปนประจําทุกปอีกทางหน่ึงดวย 

           3.6  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน                
                 การที่ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก เปนธุรกิจที่ตองใชกําลังคนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาการ   
ขาดแคลนแรงงานไดเปนบางชวง ตามสภาวะการณของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือตกต ่ํา 
รวมถึงการขึ้นลงของราคาสินคาเกษตร    
                 บริษัทฯเห็นวาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม หรือการเคลื่อนยายแรงงานระหวางภาค 
อุตสาหกรรมกับภาคเกษตร สงผลตอการผลิตโดยตรงทําใหการผลิตไมสม ่ําเสมอ และทําใหตนทุนคาจางแรง 
งานสูงขึ้น เปนปจจัยเสี่ยงอยางหน่ึงในการทําธุรกิจ          
                 บริษัทฯจึงหามาตรการปองกันผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน โดยเนนการรักษาแรงงานให
อยูกับบริษัทอยางยาวนาน เชนการจายคาจางแรงงานในอัตราที่เทากับหรือสูงกวาอัตราขั้นต ่ําที่กฎหมาย
กําหนด เพิ่มสวัสดิการใหกับพนักงาน เชน เงินโบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รางวัลสําหรับพนักงานที่มีอายุ
งาน 5,10 ถึง 25 ป เปนตน อยางไรก็ตามบริษัทก็มิไดน่ิงนอนใจในมาตรการดังกลาว จึงมีนโยบายในการ
พัฒนาระบบงานและระบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติ เขามาใชในการผลิตมากขึ้น ชวยใหไมตองใชกําลังคนเพิ่มขึ้น 
ขณะที่ปริมาณงานที่สูง  ขึ้นตามปริมาณการขาย   

           3.6  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน                
                 การที่บริษัทฯมีรายไดจากการขายสินคาใหกับคูคาในตางประเทศ ในแตละปเปนอัตราประมาณ    
รอยละ10 ตอยอดขาย ซึ่งกําหนดราคาขายเปนสกุลเงินตางประเทศ จึงอาจเกิดผลกระทบทั้งในทางบวกและลบ 
หากเกิดการผันผวนคาเงินตราตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯถือเปนความเสี่ยงในการทําธุรกิจอีกอยางหน่ึง          
ดังน้ันบริษัทฯจึงมีมาตรการปองกันความเสี่ยงจากการผันผวนเงินตราตางประเทศดังน้ี 
                 -  ติดตามความเคลื่อนไหวการผันผวนอัตราปริวรรตเงินตราตางประเทศอยางใกลชิด ขณะเดียวกัน
ทําการฝากเงินตราตางประเทศกับสถาบันการเงินเพื่อรออัตราปริวรรตที่เหมาะสม 
                 -  ใชเงินตราตางประเทศที่ฝากกับสถาบันการเงินในการชําระเจาหน้ีตางประเทศที่บริษัทฯสั่งซื้อ
วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ อะไหลเคร่ืองจักร โดยตรงเพื่อลดสวนตางอัตราแลกเปลี่ยน 
                 -  พิจารณาเลือกสกุลเงินที่มีความมั่นคง มีอัตราการผันผวนไมมาก และมีมากกวา 1 สกุลเงิน ในการ
ซื้อ-ขาย กับตางประเทศ เพื่อปองกันการแกวงของอัตราแลกเปลี่ยน และลดความเสี่ยงในการผันผวนของสกุล
เงินใดสกุลเงินหน่ึง   
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ทรัพยสินถาวรหลัก  
 ท่ีดิน 
    รายละเอียด/ที่ตั้ง            ผูถือกรรมสิทธิ์ 

       มูลคาตามบัญช(ีสุทธิ) 
             (ลานบาท)              ภาระผูกพัน 

เลขที่ 3/1-3/2 ซอยเทียนทะเล 15
ถนนบางขุน เที ยน -ชายทะเล 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัทฯ ราคาที่ดิน                       0.9 
 

จํานองกับ          
ธนาคารทหารไทย จํากัด 

(มหาชน) 

เลขที่  77  ซอยเทียนทะเล  30 
ถนนบางขุน เที ยน -ชายทะเล 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัทฯ 
 

บริษัทฯ 
 

ราคาที่ดิน                       1.0 
สวนปรับปรุงที่ดิน          7.2 
ราคาที่ดิน                      12.4 
สวนปรับปรุงที่ดิน           2.9                         

            ปลอดจํานอง      
 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) 

ที่ดินวางเปลา ซอยเทียนทะเล 30
ถนนบางขุน เที ยน -ชายทะเล 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

บริษัทฯ ราคาที่ดิน                       20.9 
 สวนปรับปรุงที่ดิน          9.0                         

จํานองกับ 
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 

 อาคาร สํานักงาน 
      รายละเอียด/ที่ตั้ง     ผูถือกรรมสิทธิ ์                 มูลคาตามบัญช(ีสุทธิ) 

                       (ลานบาท) 
     ภาระผูกพัน 

เลขที่ 3/1-3/2 ซอยเทียนทะเล 
15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร  
พ้ืนที่ใชสอย  3,600 ตร.เมตร 

บริษัทฯ สํานักงาน,โรงงานและคลังสินคา       9.5                  
สวนตอเติมอาคาร                              0.8 

จํานองกับ                 
ธนาคารทหารไทย จํากัด

(มหาชน) 

เลขที่  77 ซอยเทียนทะเล  30  
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 
แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร  
พ้ืนที่ใชสอย 12,000 ตร.เมตร 
พ้ืนที่ใชสอย  4,000  ตร.เมตร 

บริษัทฯ สํานักงาน,โรงงานและคลังสินคา     28.3                
สวนตอเติมอาคาร                              6.9 
 
 
 
สํานักงาน,โรงงานและคลังสินคา     29.7                 
สวนตอเติมอาคาร                              9.9 

ปลอดจํานอง 
 

 
 

 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด

(มหาชน) 
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  4.2  เคร่ืองมือ อุปกรณ และสินทรัพยถาวรอื่น 
                    รายการ มูลคาตามบัญชี(สุทธิ) 

ณ สิ้นป 2555 (ลานบาท) 
มูลคาตามบัญชี(สุทธิ) 
ณ สิ้นป 2556 (ลานบาท) 

มูลคาตามบัญชี(สุทธิ) 
ณ สิ้นป 2557 (ลานบาท) 

เคร่ืองตกแตงและอุปกรณสํานักงาน   2.8    3.6    1.9 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 318.4 365.7 390.4 
แมพิมพ   46.3   51.4   50.9 
ยานพาหนะ    2.0    3.8    2.6 
รวม 364.6 424.5 445.8 

  

   5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
             - ไมมี – 

   6.  ขอมูลท่ัวไปและคําอธิบายของฝายจัดการ                                                           
           บริษัท พลาสติคและหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)มีชื่อภาษาอังกฤษวาThai Plaspac Public Company  
Limited กอต้ังเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2526 ประกอบธุรกิจรับจางผลิตบรรจุภัณฑทําจากพลาสติก ประเภทขวด
และฝา และชิ้นสวนพลาสติกในรูปแบบตางๆ ตามความตองการของลูกคาในแตละอุตสาหกรรม ภายใตระบบ 
คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ GMP ที่ไดการรับรองจากสถาบันAJA(Anglo Japanese 
American Registrars) โดยมีกระบวนการผลิตหลัก 3 ประเภท คือ กระบวนการผลิตแบบฉีด (Injection 
Moulding)  กระบวน  การผลิตแบบเปา (Blow Moulding) และกระบวนการผลิตแบบ PET (Injection - Blow 
Moulding)  ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนจํานวน 255,000,000 บาท เปนทุนที่ชําระแลวจํานวน 201,327,025 บาท 
บริษัทฯมีโรงงาน 2 แหงต้ัง อยูในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ดังน้ี      
            สํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทาขาม เขตบาง    
ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  หมายเลขโทรศัพท 02 897 2250  หมายเลขโทรสาร 02 897 2426 
email address : secretary@thaiplaspac.com  website : www.thaiplaspac.com 

            สาขา ต้ังอยูเลขที่ 3/1-3/2 ซอยเทียนทะเล 15 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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                                  บคุคลที อ้างอิงอื นๆ  

 

          (ก)      นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

                        บริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
                        อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ชั้น 7   
                        เลขท่ี 2/7 หมูท่ี 4 ( โครงการนอรปารค ) ถนนวภิาวด ี แขวงทุงสองหอง 
                       เขตหลักสี ่ กรุงเทพมหานคร  10210 

          (ข)    ผูส้อบบญัชี 

                      นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต หมายเลข 4521 
                          บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด  
                         193/136-137 ชั้น 23 อาคารเลครัชดา ถนนรชัดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพมหานคร    
                        10110 
                         หมายเลขโทรศัพท  02 264 0777 

           (ค) ที ปรึกษากฎหมาย 

                         สํานักงาน พสินภูมทินายความ 
                         6  ซอยทาขาม ถนนพระราม 2  แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุเทพมหานคร 10150 
                         หมาเลขโทรศัพท     02  415 1408     
                         หมายเลขโทรสาร    02  415 1408 
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                                                                       สวนที ่2     
                                             การจัดการและการดูแลกิจการที่ด ี
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
           7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
               บริษัทฯไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  เอ็มเอไอ เมื่อวันที่                 
7 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 100 ลานบาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
               ในป 2556 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการจายหุนปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน ป 
2555 แกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 1 หุนสามัญตอ 1 หุนปนผล ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหกับผูถือหุนของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุนกอนการจัดสรรหุนปนผล  
จํานวน 50 ลานหนวย อายุ 3 ป ในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย อัตราการใชสิทธิใบ 
สําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญใหม 1 หุน และไดพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทจํานวน 5 ลานหนวย อายุ    
3 ป อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญใหม 1 หุน พรอมกับไดพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจํานวน 155 ลานหุน มูลคาที่ตราไว 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท 
และการใชสทิธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุน และกรรมการและพนักงานของบริษัท ณ วันสิ้น
ป 2556 ทุนที่ออกและชําระแลว จํานวน 200,185,525 บาท ประกอบดวยหุนสามัญ 200,185,525 หุน มูลคาหุน
ละ 1 บาท  
               ในระหวางป 2557 ไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม และในสวน
ของกรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อเปลี่ยนเปนหุนสามัญ งวดเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น
รวมจํานวน 1,144,500 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท ทําให ณ วันสิ้นป 2557 ทุนที่ออกและชําระแลว เปนจํานวน 
201,327,025 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 201,327,025 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
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 7.2  ผูถือหุน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผูถือหุน 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังน้ี 

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
   จํานวนหุน รอยละ 

  1. บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด (มหาชน)     96,000,000 47.68 
  2. นายเอกวุฒิ     เน่ืองจํานงค     21,352,000 10.61 
  3. นายนิวัฒน      หงสพิทักษพงศ    16,407,400 8.15 
  4. นายธีรวิทย     บุษยโภคะ     16,140,000 8.02 
  5. นายถาวร         เพชรโลหะกุล    3,051,100 1.52 
  6. นายไพศาล    ชาติพิทักษ   2,800,000 1.39 
  7. นายธวัช         เพชรโลหะกุล     2,017,800 1.00 
  8. นายนิต ิ          เน่ืองจํานงค     2,000,000 0.99 
  9. นางวันทนีย     เพชรโลหะกุล   1,886,600 0.94 
10. น.ส.จงกล      งามเลิศชัย    1,822,500 0.90 
               กลุมผูถือหุนรายยอยอื่น     37,849,625 18.80 
รวม     201,327,025 100.00 

            7.3  นโยบายการจายเงินปนผล 
 บริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติ

บุคคล ทั้งน้ีการจายเงินปนผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพ
คลอง ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆในอนาคต โดยใหอํานาจคณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณาและการ
ดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน ทั้งน้ีในกรณีที่บริษัทฯมีบริษัทยอย นโยบาย
จายเงินปนผลของบริษัทยอยตองเปนเชนเดียวกับบริษัทฯ 

การจายเงินปนผล ที่ผานมาของบริษัทฯ 3 ปยอนหลัง เปนดังน้ี 

                                   ป พ.ศ.                                                                  เงินปนผลประจําป(บาท/ ป) 

                                2555                                           0.40 
                                2556                                           1.11         
                                2557                                           0.30 

• เงินปนผล ทีจ่ายในป 2556 หุนปนผลมูลคาทีต่ราไว 1.0 บาทและเงินปนผล 0.11 บาทตอหุน 
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8.โครงสรางการจัดการ 
             8.1 โครงสรางการจัดการ 
         โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผูอํานวยการสายการผลิต ผูอํานวยการสาย     
การเงินและบริหาร 

ผูอํานวยการสายการตลาด ผูอํานวยการสายโลจิสติก  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการ 
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คณะกรรมการบริษทั 
           ตามมติท่ีประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งท่ี 3/2547 ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม 2547, มติท่ีประชุมสามัญผูถือ
หุนครั้งท่ี 1/2548 ณ วันท่ี 27 เมษายน 2548 และการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2557 ณ วันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2557 ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทานดังตอไปนี ้ 
 
   ลําดับที่                       รายช่ือ            ตําแหนง จํานวนครัง้ทีเ่ขารวม 

 ประชุมในป 2556 
จํานวนครัง้ทีเ่ขารวม 
 ประชุมในป 2557 

1 นายทักษะ              บุษยโภคะ ประธานกรรมการ                4/4              5/5 
2 นายโยธิน               เนื่องจํานง กรรมการ                4/4             5/5 

3 นายชัชชัย               ธรรมารุงเรือง กรรมการ                4/4              5/5 
4 นายนิวัฒน             หงสพิทักษพงศ กรรมการ                4/4              5/5 

5 นายธีรวิทย             บุษยโภคะ กรรมการ                4/4              5/5 

6 นายสุรชัย               สนธิรติ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

               4/4              5/5 

7 พลตํารวจตรีวิชัย   ทรงโบรัศม ี กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

               4/4              5/5 

8 นายวิศาล               สันติมหกุลเลิศ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

               4/4              5/5 

 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ 
               กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯคือ นายทักษะ บุษยโภคะ หรือนายโยธิน เน่ืองจํานงค หรือ 
นายชัชชัย ธรรมารุงเรือง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายธีรวิทย บุษยโภคะ หรือนายนิวัฒน หงสพิทักษพงศ รวมเปน
สองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  
               ทั้งน้ี นายทักษะ บุษยโภคะ นายโยธิน เน่ืองจํานงค และนายชัชชัย ธรรมารุงเรือง เปนกรรมการซึ่งเปน
ตัวแทนจากบริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ  

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
              1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วัตถุประสงค   
และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนบนพื้นฐานของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

                  2. กําหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน เปาหมาย และงบประมาณของบริษัท 
              3. กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางสม ่ําเสมอใหเปนไปตามนโยบาย เปา 
หมาย และแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแก
กิจการและสรางผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหุน 
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             4. ใหความสําคัญตอการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย
ของบริษัทตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

                5. จัดใหมีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือไดถูกตองและ  
แสดงถึงฐานะของบริษัทที่เปนจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
                6. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอ
ของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
                7. จัดใหมีระบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอยางสม ่ําเสมอ 
              8. แตงต้ังคณะอนุกรรมการตางๆไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ผูจัดการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอ่ืนๆตามความจําเปนเพื่อใหดําเนินกิจการของบริษัท 
ภายใตการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจัดการ หรือมอบอํานาจให
บุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแกไขอํานาจได ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวจะไมเปนการมอบอํานาจ  ที่ทําให
ผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมี สวนไดเสีย หรืออาจมี  
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนกับบริษัท และหากมีการมอบอํานาจใหบุคคลใด ตองเปนไปตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย 
               9. รายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูเกี่ยวของใหกับบริษัททราบ 
            10. จัดใหมีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแตละคนอยางมี    
หลักเกณฑ และทําการประเมินผลปฏิบัติงานเปนประจําทุกป 
            11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อดํารง
ตําแหนง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมีมติเปนเอกฉันทจากที่
ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรอง   
                 ทั้งน้ี อํานาจในการดําเนินการดังกลาวขางตน ไมรวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพย 
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยที่เกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ นอกจากน้ีอํานาจดังกลาวขางตนไมรวมถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ที่ขอบังคับของบริษัท 
กําหนดใหตองขออนุมัติจากมติที่ประชุมผูถือหุน 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
                คณะกรรมการบริษัท เปนผูพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ เพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการเพิ่มมูลคาใหองคกร ดูแลกํากับกิจการใหมีระบบการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีทั้งกระบวน โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทขึ้น ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการ
อิสระและเปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน และอยางนอย 1 ทานตองมีความรูดานบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระ
การ  ดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และดํารงตําแหนงไดไมเกิน 3 วาระติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการ ทานใดที่มี
ความเหมาะสมจะดํารงตําแหนงนานกวาน้ัน ก็ใหพิจารณาความเปนอิสระและประสิทธิภาพ และชี้แจงเหตุผลตอ
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังกลับมา
ใหมได ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบน้ันวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหกรรม 
การบริษัทแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อใหกรรมการตรวจ 
สอบมีจํานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใน
ตําแหนงเพียงเทาที่วาระยังเหลืออยูของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรม 
การตรวจสอบอยางนอยปละ 4 คร้ัง ทุกไตรมาส 

คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ 
ลําดับ                   รายช่ือ              ตําแหนง จํานวนครัง้ทีเ่ขารวม จํานวนครัง้ทีเ่ขารวม 
        ประชุมในป 2556   ประชุมในป 2557 
1. นายสุรชัย    สนธิรติ กรรมการอิสระและ 

ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

          4 / 4           4 /4 

2. พล.ต.ตวิชัย  ทรงโบรัศม ี กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

          4 / 4           4 /4 

3. นายวิศาล    สันติมหกุเลิศ กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

          4 / 4           4 /4 

•  โดยม ีนายพจนศริ ิ โหตรภวานนท ดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังน้ี 
               1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปนไปตามมาตรฐานและหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และเปดเผยอยางเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจําปใหตรงตอความเปนจริง 
ครบถวน เพียงพอ และเชื่อถือได กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
               2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง ถอดถอน โยกยาย หรือเลิกจาง ผูบริหารในฝายตรวจสอบ
ภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจําทุกป 
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                       3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
              4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีซึ่งมีความเปนอิสระเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ 
กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป ตลอดจนเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีของบริษัทโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

                       5. กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชีคณะกรรมการ
บริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน 

                       6. พิจารณาสอบทานและเปดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
         ใหเปนไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด 

ตอบริษัท 
         7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยตองมีขอมูล อยางนอยตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทยกําหนด โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท 
                       8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยูเสมอ เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
              9. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจําปของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
            10. กํากับดูแลใหหนวยงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบสวนงานตางๆ อยางครอบคลุมในประเด็น        
ที่มีสาระสําคัญ และเสนอแนวทางแกไข พรอมเสนอแนะใหฝายจัดการดําเนินการแกไข ตลอดจนติดตามให
ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะภายในเวลาที่กําหนด 
            11. พิจารณาอนุมัติงบประเมินของหนวยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) 

                     12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 
4  คร้ัง 
            13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญใหฝายบริหารหรือ  
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น เขารวมประชุม หรือสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน 

                     14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใด เมื่อเห็นวา
จําเปนดวยคาใชจายของบริษัท 
           15. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เชน 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง 

                     16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกปเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไข
การดําเนินการตอไป 
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คณะกรรมการบริหาร 
               ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 และการประชุมคณะ 
กรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2557 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจํานวน   4 ทาน 
ดังตอไปน้ี 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายโยธิน  เน่ืองจํานงค ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายนิวัฒน  หงสพิทักษพงศ กรรมการบริหาร 
3. นายชัชชัย  ธรรมารุงเรือง กรรมการบริหาร 
4. นายธีรวิทย  บุษยโภคะ กรรมการบริหาร 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร มีดังน้ี 
               1. บริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของ 
บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการไดกําหนด ภายใตขอบเขตที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
               2. กําหนดแนวทาง กลยุทธ และแผนธุรกิจ เพื่อปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย 
               3. จัดโครงสรางและระเบียบงานภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
               4. ทบทวนผลการดําเนินงานเปนระยะ เพื่อหาแนวทางแกไขอยารวดเร็วใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ 
               5. แสวงหาโอกาสทําธุรกิจใหม เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

                                     6. พิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อ หรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  
               7. เห็นชอบกิจการใดๆ กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 
               8. แตงต้ัง ปลดออก เลิกจาง ผูบริหารระดับสูง 

                        9. อนุมัติการจายโบนัสและจํานวนเงินซึ่งใชปรับเงินเดือนพนักงานประจําปภายในงบประมาณประจําป      
                        10. กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

               11. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
              ทั้งน้ี อํานาจในการดําเนินการดังกลาวขางตนของคณะกรรมการบริหาร ไมรวมถึงการอนุมัติรายการ  
ใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผล 
ประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทรวม 
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คณะผูบริหาร  
 ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
  1. นายโยธิน  เน่ืองจํานงค ประธานกรรมการบริหาร 
  2. นายธีรวิทย  บุษยโภคะ กรรมการผูจัดการ 
  3. นายไพโรจน พวงพงศ ผูอํานวยการสายงานการผลิต 
  4. นายพจนศิริ  โหตรภวานนท ผูอํานวยการสายงานการเงินและบริหาร 
  5. นางสาวนิภาพรรณ  พลวณิช ผูชวยผูอํานวยการสายงานการตลาด 
  6.      นางสาวธัญพัฒน             สุพัสตราชีวะ ผูชวยผูอํานวยการสายงานการตลาด 
  7. นายยุติ พุกกณะสุต ผูชวยผูอํานวยการสายงานโลจิสติก 
  8. นางสาวรุงทิวา  คลายนอย ผูชวยผูอํานวยการสายการเงินและบริหาร  

รักษาการผูจัดการแผนกบัญชี 

อํานาจหนาท่ีของกรรมการผูจัดการ 
            คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงต้ังกรรมการผูจัดการ ซึ่งจะดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการของ
บริษัทจดทะเบียนเพียงแหงเดียว เพื่อใหมีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวเพื่อสรางมูลคากิจการสูงสุดใหแกผูถือหุน ซึ่งขึ้นตรงตอคณะกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูจัดการเปนประจําทุกป รวมทั้งกําหนดคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการ โดยไดกําหนดอํานาจกรรมการ
ผูจัดการเปน ดังน้ี 
         1.  เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินการ ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท 
         2. ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน 
             กรรมการบริหารกําหนด 
         3.  มีอํานาจจาง แตงต้ัง โยกยาย ปลดออก เลิกจาง กําหนดอัตราคาจาง ใหบําเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน  
              คาตอบแทน โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากตําแหนงที่ตองไดรับการอนุมัติจาก 
              คณะกรรมการบริหาร 
         4.  มีอํานาจอนุมัติและมอบอํานาจชวง อนุมัติการเบิกจาย เพื่อการจัดซื้อ จัดจาง ซึ่งทรัพยสินและบริการ  
              เพื่อประโยชนของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดําเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมตางๆของบริษัทภายใน  
              งบประมาณและวงเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ใหอํานาจไว 
         5.  มีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชน 
ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทํางานภายในบริษัท 
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         6.  มีอํานาจกระทําการและแสดงตน เปนตัวแทนบริษัทตอบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวของและเปน 
              ประโยชนตอบริษัท 
         7.  อนุมัติการแตงต้ังที่ปรึกษาตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
         8.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ 
               ประธานกรรมการบริหาร เปนคราวๆ ไป 
               ทั้งน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตนใหกรรมการผูจัดการ จะไมสามารถอนุมัติรายการใดๆที่ตนเอง
หรือบุคคลที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะ 
อ่ืนใดกับบริษัท บริษัทยอย หรือบริษัทรวม 

                8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
               บริษัทฯไมไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา(Nominating Committee) ดังน้ันคณะกรรมการบริษัท 
จึงเปนผูรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และกรรมการที่มา
จากผูถือหุนรายใหญที่มีคุณสมบัติและประสบการณหลากหลายทั้งในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถ
เฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทรวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเสริมสราง
ให บริษัทมีคณะกรรมการที่เขมแข็ง จึงไดกําหนดใหกรรมการควรดํารงตําแหนงในกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ไมเกิน 5 บริษัท แลวนําเสนอขออนุมัติแตงต้ังกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุน โดยตองไดรับมติเห็นชอบจากที่
ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผูถือหุน
คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือก 
ต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ไดโดยบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูที่
ไดรับเลือก ต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่พึงมี และในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังใหคณะกรรม 
การออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ทั้งน้ีสําหรับกรรมการที่ไมใชกรรมการอิสระไดกําหนดจํานวนกรรมการ
ใหเปนไปตามสัดสวน การถือหุนในบริษัทดวย และขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความสามารถของผูที่ไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกใหเปนกรรมการ 
               ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลหน่ึงเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ดวยมติคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 
4  ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 
               สําหรับผูบริหาร คณะกรรมการบริหารจะเปนผูรับผิดชอบในการสรรหาผูบริหารที่มีคุณสมบัติ และ
ประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ และความรับผิดชอบในแตละหนวยงาน 
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คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
             บริษัทฯโดยคณะกรรมการบริหาร ไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในป 2551 ซึ่ง
ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงในแตละสายงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย อํานาจ หนาที่ 
กระบวนการ  วิธีการ แผนงาน และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริหารจัดการ และ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารตอคณะกรรมการบริหาร อยางเปนระบบทั้งระดับ
องคกรและระดับกิจกรรมใหครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานที่มีความสําคัญทั่วทั้งองคกร ซึ่งประกอบดวย 
ดังน้ี 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ชื่อ  นามสกุล ตําแหนง 
1. นายธีรวิทย   บุษยโภคะ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายพจนศิริ   โหตรภวานนท กรรมการ 
3. นายไพโรจน   พวงพงษ กรรมการ 
4. นางสาวรัชนี           รัตนพันธ  กรรมการ 
5. นางสาวนิภาพรรณ  พลวณิช กรรมการ 
6. นางสาวรุงทิวา   คลายนอย กรรมการ  
         โดยมีนางสาวอรพรรณ อิทธิพลพรชัย เปนเลขานุการ  
โดยกําหนด บทบาทและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 
             1.  พิจารณากําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง 

2. ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร และพัฒนากรอบการบริการความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการ 
                  บงชี้และประเมินความเสี่ยง 

3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และใหไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 
4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยทุธ และความเสี่ยงดานการปฏิบัติการที่สําคัญ 
5. ใหคําปรึกษา คําแนะนําในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
6. สงเสริมและกระตุนใหการบริหารความเสี่ยงเปนวัฒนธรรมองคกร โดยใหทุกคนตระหนักถึงความ  
    สําคัญของการบริหารความเสี่ยง 
7. จัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินงาน หลักเกณฑในการประเมิน 

                  ความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน 
9.  รายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 
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8.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
                   คาตอบแทนกรรมการ 
                  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน         
                  ในป 2555 บริษัทมีคาใชจายเปนคาตอบแทนกรรมการในรูปคาเบี้ยประชุม  จํานวนทั้งสิ้น   
                   1,572,000บาท 
                  ในป 2556 บริษัทมีคาใชจายเปนคาตอบแทนกรรมการในรูปคาเบี้ยประชุม  จํานวนทั้งสิ้น   
                   1,860,000บาท  
                  ในป 2557 บริษัทมีคาใชจายเปนคาตอบแทนกรรมการในรูปคาเบี้ยประชุม  จํานวนทั้งสิ้น   
                   1,860,000บาท  
    ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
ลําดับ                   รายชื่อ ตําแหนง คาตอบแทน 

(บาท) 
ลักษณะ
คาตอบแทน 

1. นายทักษะ   บุษยโภคะ ประธานกรรมการ 240,000 คาเบี้ยประชุม 
2. นายนิวัฒน   หงสพิทักษพงศ กรรมการ 180,000 คาเบี้ยประชุม 
3. นายธีรวิทย   บุษยโภคะ กรรมการ 180,000 คาเบี้ยประชุม 
4. นายโยธิน   เน่ืองจํานงค กรรมการ 180,000 คาเบี้ยประชุม 
5. นายชัชชัย   ธรรมารุงเรือง กรรมการ 180,000 คาเบี้ยประชุม 
6.         นายสุรชัย   สนธิรติ กรรมการอิสระฯ 300,000 คาเบี้ยประชุม 
7. พลตํารวจตรีวิชัย  ทรงโบรัศมี กรรมการอิสระฯ 300,000 คาเบี้ยประชุม 
8. นายวิศาล  สันติมหกุลเลิศ กรรมการอิสระฯ 300,000 คาเบี้ยประชุม 

      คาตอบแทนอ่ืน 
      คาพาหนะสําหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทานละ 10,000 บาทตอเดือน จํานวน 3 ทาน        
        คาตอบแทนผูบริหาร 
       คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
       ในป 2555  บริษัทฯมีผูบริหารจํานวน  9 ทาน  โดยจายคาตอบแทนแกผูบริหารและที่ปรึกษาดังกลาว   
                         ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ เปนมูลคา 11.64 ลานบาท 
       ในป 2556 บริษัทฯมีผูบริหารจํานวน  9 ทาน  โดยจายคาตอบแทนแกผูบริหารและที่ปรึกษาดังกลาว 
                         ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ เปนมูลคา 10.95 ลานบาท 
        ในป 2557 บริษัทฯมีผูบริหารจํานวน  9 ทาน  โดยจายคาตอบแทนแกผูบริหารและที่ปรึกษาดังกลาว 
                         ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ เปนมูลคา 10.98 ลานบาท 
        คาตอบแทนอ่ืน          -ไมมี- 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
            คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นวาการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีจะนําบริษัทฯไปสูการดําเนินธุรกิจอยางมั่นคง และเสริมสรางการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ 
สามารถเพิ่มคุณคาใหแกองคกร เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ความโปรง 
ใสในการปฏิบัติงานภายใตกรอบจริยธรรมที่ดีอันจะสงผลตอความเชื่อมั่นของผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย 
และผูเกี่ยว ของทุกฝายในระยะยาว จึงไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเปนลายลักษณอักษรในป
2550 โดยในชวงปลายป 2551 น้ัน คณะกรรมการไดปรับปรุงนโยบายดังกลาวเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้นเปน
ฉบับที่ 2 โดยไดจัดทําประกาศ และแจกจายใหกรรมการ และพนักงานทุกคนเพื่อใชอางอิงและถือปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน ตลอดจนไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท นอกจากน้ียังสรางความเขาใจในหลัก  การกํากับดูแลกิจการ
ที่อยางถองแท และปลูกฝงใหเกิดจิตสํานึกในองคกร เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดตระหนัก ถึงและนําไปปฏิบัติ 
โดยมีคณะกรรมการบริหาร และหนวยงานตรวจสอบภายใน ภายใตการกํากับดูแลของคณะ กรรมการตรวจสอบ 
เปนผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และรายงานผลใหคณะ 
กรรมการบริษัททราบอยางสม ่ําเสมอ และกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนประจําทุกป โดยในป 2557 บริษัทไดประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังน้ี 
            1.  สิทธิของผูถือหุน 
            2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
            3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
            4.  การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส 
            5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. สิทธิของผูถือหุน 
            นอกจากบริษัทฯจะปฏิบัติตอผูถือหุนในฐานะเจาของบริษัทซึ่งมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนด
แลว บริษัทฯยังไดกําหนดนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลตอผูถือหุนในการเขารวมประชุมการออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการรับสารสนเทศอยางเพียงพอและทันเวลา เพื่อการมีสวนรวมในการตัดสินใจและการปรับ เปลี่ยนที่
สําคัญอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดไวอยางชัดเจนในหลักกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
              ในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน 1 คร้ังเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.ที่
หองประชุมชั้น 25 เลขที่ 699 อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร โดยบริษัทไดมอบหมายใหบริษัทศูนยรับฝาก
หลักทรัพย(ประเทศไทย)จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 29 
มีนาคม  2557 ลวงหนากอนวันประชุม 19 วัน พรอมทั้งขอมูลประกอบวาระการประชุมทุกวาระที่จําเปนอยาง
ครบถวน  เชน สําเนารายงานการประชุมคร้ังกอน รายงานประจําปงบการเงิน รายงานผูสอบบัญชี รายงานผล
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การดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา นโยบายการจายเงินปนผลพรอมตัวเลขเปรียบเทียบยอนหลัง 
ประวัติกรรมการที่เสนอใหดํารงตําแหนง ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ ขอมูลผูสอบบัญชีของบริษัทและ
คาตอบแทน ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน และหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. 
และแบบ ข. โดยไดกําหนดชื่อกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขา
รวมประชุมไดโดยในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ ขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณา 
นอกจากน้ีบริษัทฯยังไดเผย แพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมขอมูลประการประชุมลวง หนาบนWebsite 
ของบริษัท  1 เดือน กอนการประชุมใหผูถือหุน คือวันที่ 30 มีนาคม 2557 ทั้งน้ีเพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอใน
การศึกษาขอ มูลเพื่อประกอบ การตัดสินใจในวันประชุม 
            ในวันประชุมผูถือหุนบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนา 1 ชั่วโมง โดยในการประชุม  
ผูถือหุน มีคณะกรรมการบริษัทเขารวมประชุมครบถวน ทั้งหมด 8 ทาน รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ ผูอํานวยการสายการเงิน ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท เขารวมทําหนาที่ตรวจสอบการลง 
คะแนนเสียงเพื่อใหเปนไปอยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ไดกําหนดใหผูถือหุนลง 
คะแนนเสียงแยกตามลําดับวาระ โดยประธานกรรมการซึ่งเปนประธานในที่ประชุมไดแจงวิธีการนับคะแนนให
ผูถือหุนทราบกอนการลงคะแนนเสียง พรอมทั้งแจงจํานวนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและไมมีสิทธิออกเสียง 
เน่ืองจากมีสวนไดเสียในวาระหน่ึงวาระใด พรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการ
ตรวจสอบ สอบการดําเนินงานของบริษัท สอบทานแสดงความคิดเห็น และสงคําถามใดๆ และขอเสนอแนะ
ตางๆ โดยคณะ กรรมการที่เกี่ยวของไดตอบขอซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมอยาง
ถูกตองครบถวนและแลวเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบและอางอิงได
จาก Website ของบริษัท 

2.  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
            นอกเหนือจากที่บริษัทฯไดกําหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมในการเขารวมประชุม      
ผูถือหุน การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการับสารสนเทศอยางเพียงพอ สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการอิสระ
เปนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทน บริษัทยังไดกําหนดในเร่ืองอ่ืนๆ อีก เชน มาตรการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกําหนดนโยบายและขั้นตอนการทําธุรกรรมและการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกัน
กับบริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวอยางเปนลายลักษณ
อักษรไวในหลักกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิทักษผลประโยชนของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และเพื่อใหผูถือ
หุนไดรับทราบขอมูลและความโปรงใสภายใตมาตรการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของคณะกรรมการ
บริษัทตามหลักเกณฑวธิี การของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
            นอกจากน้ีบริษัทฯยังมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผล 
ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนอ่ืนเชนการ
ซื้อขายทรัพยโดยใชขอมูลภายใน(Insider trading), การนําขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวของกับ
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กรรมการและผูบริหารซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุนโดยรวม โดยหามผูบริหารและพนักงานใชขอมูล
ภายในซึ่งยังมิไดเปดเผยเพื่อทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท 1 เดือนกอนที่ขอมูลน้ันจะ
เปดเผยสูสาธารณชนและกําหนดใหผูบริหารตองรายงานการถือครองหลักทรัพยของบริษัททุกคร้ังที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอรม 59-2) ไปยังคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามระเบียบ นอกจากน้ีบริษัทยังไดกําหนดใหจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทันที จากวันที่ผูสอบ
บัญชีของบริษัทไดตรวจสอบรับรองงบประจําปหรือสอบทานงบไตรมาสแลวเสร็จ เพื่อพิจารณาและให
ความเห็นเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการภายในวันเดียวกันกับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแลวเสร็จ 
และสงงบการเงินใหตลาดหลักทรัพยภายในวันเดียวกันหรืออยางชาวันรุงขึ้นดวยวิธีการดังกลาว บริษัทเชื่อวา
หากมีการนําขอมูล ภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน จะสามารถตรวจสอบและนําตัวผูกระทําความผิดมา
ลงโทษไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลงโทษซึ่งบริษัทฯไดกําหนดไว 

มาตรการลงโทษเมื่อผูบริหารใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตน 
(1) ในกรณีเกิดความเสียหายแกบริษัท ใหบริษัทฯฟองรองผูบริหารตอศาลใหชดใชความเสียหาย 

                    ดังกลาว และสามารถใหผูบริหารคนน้ันพนจากตําแหนงได 
(2) ในกรณีไมไดเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ แตเปนการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมใหมี

การตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 1 คร้ัง หลังจากการตักเตือนถามีการกระทําผิดอีก บริษัทฯ      
สามารถ ใหผูบริหารคนน้ัน พนจากตําแหนงได 

             ซึ่งมาตรการปองกันขอมูลภายในน้ี ในระหวางปที่ผานมากรรมการและผูบริหารไดปฏิบัติตามมาตรการ  
ดังกลาวอยางเครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขายหุนในชวงที่หาม 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
             โดยที่คณะกรรมการไดตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และสนับสนุนใหมีความรวมมือ
กัน ระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายในบริษัทฯไดแก ผูบริหาร 
พนักงานของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก คูคา คูแขง เจาหน้ี หรือหนวยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ และ
สังคมสวน รวม บริษัทฯจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติอยางเปนลายลักษณอักษรในหลักดูแลกิจการที่ดี สําหรับ 
ผูบริหารกรรมการ และพนักงานอยางชัดเจนไวในคูมือจริยธรรมทางธุรกิจโดยไดสื่อสารใหผูบริหารและ
พนักงานไดรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหนาที่กํากับดูแล
สงเสริมใหผูใตบังคับ  บัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนด และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งน้ี
เน่ืองจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ซึ่งจะสรางความสามารถในการแขงขัน 
สรางกําไร และสรางความสําเร็จในระยะยาวใหบริษัท ดังน้ี 

ก. จรรยาบรรณผูบริหาร : ไดกําหนดเพื่อใหผูบริหารปฏิบัติตอผูถือหุนตอพนักงาน ตอลูกคา ตอคูคา 
และเจาหน้ี ตอคูแขงทางการคา และตอสังคมสวนรวม ดังน้ี 
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            ผูบริหารตอผูถือหุน 
             1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม เพื่อทําใหมั่นใจไดวา ในการตัดสินใจและ
การทําการใดๆ มีการคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวมแลว 
             2. ปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพดวยความรู ความชํานาญ ความมุงมั่น และดวยความระมัดระวัง ตลอด 
จนการประยุกตใชความรู และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอยางเต็มความสามารถ 
             3. รายงานสถานภาพของบริษัทอยางสม ่ําเสมอ ครบถวน และตามความจริงไมแสวงหาผลประโยชน
ใหตนเอง และผูที่เกี่ยวของโดยใชขอมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณชน 
             4. ไมเปดเผยขอมูลลับของบริษัทตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขง 
             5. ไมดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
              ผูบริหารตอพนักงาน 

1. ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของความรู ความสามารถ และความ
เหมาะสมของพนักงานน้ันๆ 

2. ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยการใหโอกาสกับพนักงาน 
                   อยางทั่วถึง และสมํ่าเสมอ 

3. หลีกเลี่ยงการดําเนินการใดๆ ที่ไมเปนธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจ 
ของพนักงาน หรืออาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน 

4. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต รางกาย สุขภาพอนามัย และ 
ทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 

             5.   ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงาน 

             ผูบริหารตอลูกคา 
1. ผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคุณภาพใหไดมาตรฐาน 

ตลอดเวลา 
             2.    เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคา และบริการอยางถูกตอง ครบถวน และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
             3.   ใหการรับประกันสินคา และบริการภายใตเงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม 
             4.   ไมสงมอบสินคา และบริการ ใหแกลูกคาทั้งๆ ที่รูวาสินคา และบริการน้ัน มีขอบกพรองเสียหาย  
             5.   จัดระบบเพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนเกี่ยวกับสินคาและบริการ และดําเนินการอยางดีที่สุดเพื่อให  
                   ลูกคาไดรับการตอบสนองผลอยางรวดเร็ว 
             6.   รักษาความลับของลูกคา รวมถึงไมนํามาใชเปนประโยชนของตนเอง และผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ 
             7.   ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่อาจไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใด 
                   ไดตองรีบแจงใหลูกคาทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา            
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              ผูบริหารตอคูคา และเจาหน้ี 
             1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคาและเจาหน้ี ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ตองรีบแจงใหทราบ
ลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข และปองกันไมใหเกิดความเสียหาย 
             2. ไมเรียก หรือไมรับ หรือจายผลประโยชนใดๆที่ไมสุจริตในทางการคากับคูคา ลูกหน้ี หรือเจาหน้ี 
             3. รายงานขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวน ตามความจริง 
              ผูบริหารตอคูแขงทางการคา 
             1. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี 
             2. ไมทําลายชื่อเสียงและกลาวหาคูแขงทางการคา หรือผลิตผลิตภัณฑของคูแขงดวยความไมสุจริตและ 
                  ปราศจากซึ่งมูลความจริง 
             3.  ไมละเมิดหรือลวงรูขอมูลที่เปนความลับทางการคาของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม 
             ผูบริหารตอสังคมสวนรวม 
             1.   ใหการสนับสนุนกิจการอันเปนประโยชนตอชุมชน และสังคมสวนรวม 
             2.   คืนผลกําไรสวนหน่ึงขององคกรใหแกกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคมอยางสม ่ําเสมอ 
             3.   ไมกระทําการใดๆ ที่มีผลเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม 
             4.   ปลูกฝงจิตสํานึกของความรับผิดชอบตอชุมชน และสังคมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยาง  
                   ตอเน่ือง 

5. ปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออก 
โดยหนวยงานกํากับดูแล 

              ข. จรรยาบรรณของพนักงาน : กําหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตน ดังน้ี. 
             1.  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มานะอดทน มีความภักดี และตรงตอเวลา 
             2.  เอาใจใสอยางจริงจัง และเครงครัดตอกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสรางคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพและ 
                  การพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ สอดคลองกับวิสัยทัศนของบริษัท 
             3.  ไมอาศัยตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเอง และ/หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 
             4.  รักษาความลับของบริษัท ลูกคา และคูคา อยางเครงครัด 
             5.  เคารพในสิทธิของพนักงานอ่ืนที่อยูในองคกรเดียวกัน 
             6.  ไมกลาวรายตอบริษัท ผูบริหาร หรือพนักงานอ่ืนใด โดยปราศจากซึ่งขอมูลความจริง 
             7.  รวมกันรักษาและเสริมสรางใหเกิดความสามัคคีและความเปนน ้ําหน่ึงใจเดียวกันในหมูพนักงาน 
                  รวมกันทํางานเปนทีม และแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
             8. ใหความเอาใจใสและชวยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความสะอาด   
                 ปลอดภัย และนาร่ืนรมยอยูเสมอ 
             9. ไมสงเสริม หรือปกปดการกระทําใดๆ ที่มิชอบของพนักงาน หรือของบริษัท 
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           10. ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งน้ีหากมีการฝา 
                  ฝนไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กําหนดจะไดรับการวินิจฉัยลงโทษทางวินัย 

นอกจากน้ีคณะกรรมการไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวม โดยเปดชองทางใหสงขอเสนอ 
แนะ ถึงกรรมการเพื่อรับฟงความคิดเห็น แจงเบาะแส หรือขอรองเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยา 
บรรณของผูบริหาร หรือพนักงาน ความไมถูกตองโปรงใสของรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภาย 
ในบกพรองผานทางWebsite ของบริษัทฯโดยไมเปดเผยชื่อผูแจง โดยคณะกรรมการจะไดดําเนินการตรวจ สอบ
ขอมูล และดําเนินการทันที พรอมทั้งเปดเผยผลการดําเนินงานหากเปนเร่ืองที่นัยสําคัญตอผูมีสวนไดเสีย 

 

4.  การเปดเผยขอมูล และความโปรงใส 
              คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทั้งงบการเงินของ
บริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่มีขอมูลที่ถูกตองครบถวนตามมาตรฐาน  การ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม ่ําเสมอ โดยจะใชดุลยพินิจอยาง  
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียง พอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปอยางโปรงใส โดยไดมอบหมายให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดูแลรับผิดชอบสอบทาน คุณภาพของรายงานทางการเงินกอนเสนอตอคณะกรรม 
การบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งน้ีบริษัทฯไดจัด ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะ กรรมการตอรายงานทาง
การเงินซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปน้ี และการเปดเผยขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทโดย
เผยแพรขอมูลขาวสารใหผูลงทุน ผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของทราบ โดยผานทาง การเผยแพรขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากน้ีบริษัทไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับประวัติบริษัท ผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัท 
รายงานทางการเงินโดยผาน Website ของบริษัท คือ www.thaiplaspac.com  
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
              บริษัทไดจัดใหมีคณะกรรมการบริษัท จํานวน 8 ทาน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการและการดําเนิน  
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบดวยจํานวน 3 ทาน กรรมการ    
บริหารจํานวน 4 ทาน และกรรมการที่ไมเปนกรรมการอิสระและไมเปนผูบริหารจํานวน 1 ทาน โดยประธาน
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ไมเปนบุคคลคนเดียวกันเพื่อใหเกิดการถวง 
ดุลซึ่งกันและกัน โดยผานกระบวนการสรรหาและแตงต้ังตามที่ระบุไวในหัวขอการสรรหากรรมการโดยคณะ 
กรรมการบริษัท มีคุณสมบัติที่กฎหมายและบริษัทกําหนด เปนผูมีวิสัยทัศน ความรู ทั้งดานทักษะและประสบ 
การณในการดําเนินธุรกิจ เปนผูมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางนโยบาย เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณ
ของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายภายใตหลัก การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และจรรยา บรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯไดกําหนดไว และเสนอทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน

http://www.thaiplaspac.com
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และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จัดใหมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความ
เสี่ยง พรอมทั้งการแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงและอ่ืนๆ ตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อชวยกลั่นกรองรายละเอียด 
และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทํางานของคณะกรรมการและกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ  
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยกําหนด นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน นอกจากน้ียังไดกําหนดใหมีการประเมิน 
ผลสอบทาน ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานอยางสม ่ําเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได
กําหนดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 4 คร้ังทุกไตรมาสหลังจากผูสอบบัญชีของ บริษัทฯไดสอบทานงบหรือ
ตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทแลวเสร็จ และผานการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกคร้ังแลว รายละเอียด การจัดการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําป 2557 ไดเปดเผยไวภายใตหัวขอการจัดการในรายงานน้ีแลว และไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนประจําทุกป ตามแบบประเมินผลของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
             สําหรับคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร บริษัทมีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ
ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรูความสามารถและความรับผิดชอบ
ของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการคาตอบแทนใน
เบื้องตน และนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ สวนคาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหารจะพิจารณา
โดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน รายละเอียดจํานวนคาตอบ 
แทนในป 2557 ที่บริษัทไดจายใหแกกรรมการและผูบริหารไดระบุไวในหัวขอการจัดการแลว 
             นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีและดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกํากับดูแลใหฝายบริหารจัดใหมีระบบการควบคุมภายใน
อยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงินการดําเนินงาน กฎหมายการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยง เพื่อปกปองเงินลงทุนของผูถือหุนและทรัพยสินของบริษัทโดยมี
หนวยงาน ตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานตางๆใหมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญรวมทั้งไดมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามองคประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 หมวดเปนประจําทุกป 
สําหรับป 2557 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท
แลวเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายละเอียดไดเปดเผยไวแลวภายใตหัวขอเร่ืองการควบคุม
ภาย ใน 
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 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
           บริษัทฯไดกําหนดนโยบายควบคุมดูแล เพื่อปองกันผูบริหารหรือผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัท   
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดยหามผูบริหารและพนักงานที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแก
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาหุนของบริษัท หามใชขอมูลหรือ
อํานาจหนาที่จากการปฏิบัติงานทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท ในชวงระยะเวลา 1 เดือน กอนการเปดเผย
งบการเงินใหแกสาธารณชนเพื่อความโปรงใส และยังไดกําหนดใหผูบริหารตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย พ.ศ. 
2535 มาตรา 59 อีกดวย 
            นอกจากน้ียังกําหนดใหมีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรับรองงบประจําป     
หรือสอบทานงบไตรมาสแลวเสร็จ เพื่อพิจารณาและใหความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายใน
วันเดียวกันกับที่การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแลวเสร็จ และสงงบการเงินใหตลาดหลักทรัพยภายในวัน
เดียวกันหรืออยางชาในวันรุงขึ้น 

บุคลากร 
           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้นจํานวน 932 คน แบงตามสายงานตางๆไดดังน้ี 
                            สายงาน                    จํานวนพนักงาน (คน) 

            2556            2557 
1. ฝายผลิต (รองรับการผลิต 3 กะ)              711              768 
2. ฝายการเงินและบริหาร              131              150 
3. ฝายการตลาด                14                14 
รวม               856               932 
คาตอบแทนพนักงานท่ีเปนเงิน                                                                             หนวย : ลานบาท 
รายการ           ป 2556            ป 2557 
คาตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอ่ืนๆ           218.49             238.69  

 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
           บริษัทฯตระหนักดีวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและมีสวนสําคัญในความสําเร็จและการเติบโตของ
บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางสม ่ําเสมอ เพื่อใหพนักงานมีศักยภาพในการ  
ปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในหนาที่การงานอยางมีคุณภาพและสามารถเจริญกาวหนาในสายงานของตน
(Career path) ทุกระดับของพนักงานซึ่งเร่ิมต้ังแตพนักงานที่เขาทํางานกับบริษัทฯ จะตองผานการปฐมนิเทศ
และฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงานในบริษัทฯและโครงการโดยเร่ิมตนจากการพัฒนา



                          
 
 
 

39 
 

ใหบุคลากรใหมีทักษะความรูความสามารถจากการทํางานจริง(On-the-job-training) โดยความดูแลของผูที่มี
ประสบการณ นอกจากน้ีฝายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะจัดอบรมและพัฒนา หลักสูตรตางๆทุกเดือน 
ในแตละสายงานรวม ทั้งมีการฝกอบรมประจําปทั้งหลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสําหรับพนักงานทั่วไป  
           นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดดูแลพนักงานใหปฏิบัติงานกับบริษัทดวยความสุข โดยการจัดสภาพแวดลอมที่
เอ้ืออํานวยประโยชนและคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน สงเสริมใหพนักงานมีระเบียบวินัยที่ดีในการ
รักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยภายในโรงงาน ตลอดจนจัดใหมีสวัสดิการตางๆ โดย
คํานึงถึงความตองการของพนักงาน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงานเชน จัดต้ังกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เงินชวย  เหลือในกรณีตางๆ สงเสริมการกีฬาเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานใน
บริษัท มอบทุนการ ศึกษาใหแกบุตรของพนักงานประจําป  จัดรถรับ-สงพนักงานระหวางที่ทํางานและที่พัก 
เปนตน 

10  ความรับผิดชอบตอสังคม  
10.1  การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการที่สุจริตและเปนธรรม 
ภายใตกรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ไมเอาเปรียบผูมีสวนไดเสียและสังคม โดยยึดถือ
การปฏิบัติดังน้ี 
               -  การแขงขันที่เปนธรรม บริษัทไมมีนโยบายทั้งตอหนาและลับหลัง ในการทุมตลาด หรือรวมหัว 
กําหนดราคา การฮ้ัวประมูล ในการขายสินคา การกําหนดราคาสินคาจากตนทุนสินคาและสามารถแขงขันได  
               -  การเคารพสิทธิในทรัพยสินของผูอ่ืน ไมดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา  
สงเสริมใหผูบริหาร พนักงานใชทรัพยากรและทรัพยสินของบริษัท อยางมีประสิทธิภาพ ใชสินคาและบริการ
ที่มีลิขสิทธิ ์ถูกตอง ไมสนับสนุนสินคาหรือการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา   
               -  การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ โดยการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการ
ประกอบธุรกิจที่สุจริตและเปนธรรมของคูคา เชนการปองกันยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎหมายตอตานทุจริต 
คอรรัปชั่น การใชแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานไมถูกกฎหมาย และสงผานนโยบายของบริษัทไปยังคูคาอ่ืน
ของบริษัทไดทราบ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของคูคา 

10.2 การตอตานการทุจริต บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบกิจการที่สุจริตและเปนธรรม ภายใตกรอบ
ของกฎหมาย ซึ่งไดถือปฏิบัติมาโดยตลอด  
               - นโยบายตอตานการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ ปฏิบัติของกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผูสอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพยใหการรับรอง และผูสอบบัญชีภายในที่เปนบุคคลภายนอก ที่คอยดูแลการ
ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและยึดมั่นในความถูกตอง บริษัทยังมีการปฏิบัติ   
                 1. การสรางจิตสํานึก ทัศนคติ ใหกับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบดวยความซื่อสัตย ผานการ 
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                      ฝกอบรมภายในของบริษัทอยางสม ่ําเสมอ 
                 2. จัดวางระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจหนาที่ที่ 
                     เหมาะสม เพื่อปองกันการทุจริตและคอรรัปชั่น 
                 3. หามมิให ผูบริหาร กรรมการ และพนักงาน เรียกรองหรือรับ ผลประโยชน ทรัพยสินใดๆ สําหรับ 
                     ตนเอง หรือผูอ่ืน ในการจูงใจใหทําหรือไมปฏิบัติหนาที่ในทางที่มิชอบ หรือทําใหบริษัทสูญเสีย                             
                      ประโยชนอันชอบธรรม 
                 4. แนวปฏิบัติในหนวยงานที่เปนไปตามนโยบาย บริษัทไดแจงขอปฏิบัติเร่ืองการปฏิบัติงานอยาง 
                     โปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย ในระเบียบเกี่ยวกับการทํางานและจรรยาบรรรณธุรกิจของ 
                     บริษัทใหกับพนักงานไดทราบและนําสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
 
10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่จะไมลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในเร่ืองการเคารพหลัก
สิทธิมนุษยชน ดังตอไปน้ี 
                 1. ปฏิบัติตอพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ ์ศรีของความเปนมนุษย ใหความคารพตอสิทธิหนาที่สวน 
                     บุคคล โดยบริษัทจะจางพนักงานโดยตรงไมผานผูรับเหมาเพื่อทํางานในกระบวนการผลิตทั้ง  
                     หมด ของบริษัทรับพนักงานโดยไมมีขอจํากัดเร่ืองเพศและอายุ                 
                 2. สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังดูแลมิใหบริษัทเขาไปมีสวนเกี่ยว  
                     ของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเชนการบังคับใชแรงงาน(Force labor) การใชแรงงานเด็ก(Child  
                       labor) รวมทั้งผานไปยังผูมีสวนไดเสียของบริษัท 
                 3. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และสงเสริมใหพนักงานใชสิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ 
                 4. แสดงเจตจํานงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอยางเปดเผยตอคูคา และผูมีสวนไดเสีย 

10.4 การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พรอมทั้งยึดถือปฏิบัติ
เสมอมาในเร่ืองการจางงานและดูแลแรงงาน ซึ่งเปนหน่ึงในหาของหลักการบริหารงาน(5 M)ของบริษัท ที่ถือ
วาบุคลากรของบริษัทเปนทรัพยากรที่สําคัญ ดังน้ันจึงยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเร่ืองตาง ๆ
ดังน้ี 
                1. การจางงานและแรงงานสัมพันธ นอกจากการพิจารณารับพนักงานโดยไมมีขอจํากัดในเร่ือง เพศ  
                    อายุ เชื้อชาติ ยังมีการทําสัญญาจางที่เปนธรรมถูกตองตามกฎหมายแรงงาน และมีการจัดต้ังคณะ  
                    กรรมการแรงงานสัมพันธซึ่งเลือกต้ังจากพนักงานของบริษัท ทําหนาที่ดูแลสวัสดิการความเปนอยู 
                   ของพนักงาน และยังไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน 
                2. ความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทใหความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน 
                    การทํางาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย เจาหนาที่ความปลอดภัยในทุกระดับ  
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                    คอยดูแลและใหมีการปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายความปลอดภัย จัดอบรมใหความรูกับพนักงาน  
                    ทุกคนเปนประจําทุกป จัดใหมีการตรวจรางกายพนักงานประจําปใหกับพนักงานทุกคน 
                3. ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน ไมแบง เพศ การศึกษา เชื้อชาติ ภายใตขอปฏิบัติใน 
                    คูมือจรรยาบรรณพนักงาน ระเบียบขอบังคับของบริษัท ที่ไดรับการรับรองจากกรมแรงงาน 

10.5 ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย บริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังไดกลาวมาใน
หัวขอขางตนโดยครอบคลุมหลักการที่ 5 หมวด คือ  
                1. สิทธิของผูถือหุน 
                2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
                3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
                4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
                5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม บริษัทตระหนักดีในเร่ืองการรักษาแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางถูกตอง
และคุมคา เพื่อเกิดการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและไมกอเกิดมลภาวะตามมา ในป 2556 บริษัทไดเขารวม
โครงการลดการใชพลังงานไฟฟากับกระทรวงพลังงาน และสามารถผานเกณฑมาตรฐานตามที่โครงการ
กําหนด ซึ่งนอกจากจะไดชวยลดการใชทรัพยากรโดยรวม ยังสามารถลดตนทุนไดอีกสวนหน่ึง นอกจากน้ียัง
ไดปฏิบัติตามขอกําหนดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรมอยางเครงครัด ในการกําจัดวัสดุเหลือ
ใชจากการผลิต อีกทั้งไดรวมมือกับคูคาของบริษัทในการดําเนินการดวย  เพื่อลดและปองกันการเกิดมลภาวะ
ตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร 

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
           คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบกํากับดูแลใหฝายบริหาร      
จัดใหมีระบบควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอโดยครอบคลุมทุกดาน ทั้งดานการเงินการ    
บัญชี การปฏิบัติการงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับระเบียบที่เกี่ยวของ และการบริหาร
ความเสี่ยงและจัดใหมีกลไกการตรวจสอบ และถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษาและดูแล
เงินทุนของผูถือหุน และสินทรัพยของบริษัทอยูเสมอ จัดใหมีการกําหนดลําดับขั้นของอํานาจอนุมัติ และความ
รับผิดชอบของผูบริหารและพนักงาน กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานอยางเปนลายลักษณอักษร โดยมี
หนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ให
เปนไปตามระเบียบที่วางไวและแผนงานตรวจ  สอบภายในประจําปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติ 
โดยในป 2557 คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบราย งานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดสอบทานและ
รับทราบผล การปฏิบัติงานของหนวย งานตรวจสอบภายในอยางตอเน่ืองและมีความเห็นวาโดยรวม        



                          
 
 
 

42 
 

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ                     
และไมพบขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอความ         
ถูกตอง เชื่ อถือไดนอกจาก น้ีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทยั งไดประ เมิน        
ประสิทธิภาพ   และความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองคประกอบการควบคุมภายในเปน          
ประจําปละค ร้ังทุกสิ้นปโดยการประชุมคณะกรรมการค ร้ังที่  1 /2 557  เมื่ อวันที่  24  กุมภาพันธ                      
2557 คณะกรรมการบริษัทไดสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการ      
ควบคุมภายในของบริษัทประจําป 2556 แลวเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในตามองคประกอบการ      
ควบคุมภายใน 5 สวน ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรม การกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย      
หรือ กลต. โดยบริษัทไดยึดถือปฏิบัติอยางเสมอมา จึงไมพบขอพรองที่มีนัยสําคัญใดๆ  
            บริษัทฯมีคณะกรรมการ 2 ชุด ดังน้ี   
            คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกํากับดูแลกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหบริษัทฯ
มีรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอและกํากับดูแลใหบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจ 
สอบ ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ ระบุไวภายใตหัวขอการจัดการ  
            คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบทั้งระดับองคกรและ 
ระดับกิจกรรมใหครอบคลุมทุกกระบวนการทํางานที่มีความสําคัญทั่วทั้งองคกร รายละเอียด บทบาท และ
ความ  รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระบุไวในหัวขอการจัดการ 
            อีกทั้งบริษัทฯยังไดใหความสําคัญในเร่ืองของการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งถือเปน
สิ่งจําเปน  จําเปนในการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และการพัฒนากรรมการ โดยในปที่
ผานมาบริษัทไดสงเสริมใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเกี่ยวของของบริษัทฯ ไดแก มีการสงเสริมใหเขา
อบรมในหัวขอ“ การปรับปรุงกฎเกณฑเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุบริษัท 
และสิทธิของผูถือหุนบริษัทจดทะเบียน” ที่ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ไดจัดขึ้น เปนตน  
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12.   รายการระหวางกัน 
12.1 รายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 
รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2555, 2556 และ ปสิ้นสุด 2557 ดังน้ี  
ในป 2547 วันที่ 15 มิถุนายน 2547 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทําให บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด(มหาชน) 
เปลี่ยนสถานะเปน ”บริษัทที่ถือหุนใหญ” โดยมีกรรมการรวมกันคือ นายทักษะ บุษยโภคะ, นายโยธิน เน่ืองจํานงคและนายชัชชัย ธรรมารุงเรือง  
ตอมาในป 2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 255 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทําให บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป จํากัด
(มหาชน) เปลี่ยนสถานะเปน ”บริษัทรวมถือหุน”   
 

ลําดับ
ท่ี 

             ลักษณะรายการ        มูลคาของรายการ
ระหวางกัน (ลานบาท) 

              ความจําเปน/หมายเหตุ       ความเห็นของคณะกรรมการ                    
               ตรวจสอบ 

2555 2556 2557 
1 บริษัทฯรับจางผลิตชิ้นสวนเฟอรนิเจอร เชน 

ลูกลอเกาอ้ี  ฝาปดพนักเกาอ้ี ที่ปดรูสายไฟโตะ
ทํางาน ใหกับ บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป 
จํากัด (มหาชน)  

- รายไดจากการขาย 
- ลูกหน้ีการคาคงคาง 

 
 
 
 
1.2 
0.2       

 
 
 
 
1.4 
0.2      

 
 
 
 
  1.0 
  0.2      

เปนการรับจางผลิตสินคาตามปกติ
ของธุรกิจตามราคาตลาดและเงื่อนไข
ทางการคา 

เปนไปตามปกติของธุรกิจและราคามี
ความสมเหตุสมผล โดยมีการทํา
สัญญาซื้อขายระหวางกันใหชัดเจน 
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ลําดับ
ท่ี 

             ลักษณะรายการ        มูลคาของรายการ
ระหวางกัน (ลานบาท) 

              ความจําเปน/หมายเหตุ       ความเห็นของคณะกรรมการ                    
               ตรวจสอบ 

2555 2556 2557 
2 บริษัทฯ ซื้อเฟอรนิเจอรและเคร่ืองใช

สํานักงานจาก  บริษัท โมเดอรนฟอรม กรุป 
จํากัด (มหาชน) 

- ซื้อสินคา 
- เจาหน้ีการคาคงคาง 

 
 
 
  0.2 
  0.2 
    

 
 
 
 0.2 
   - 

 
 
 
  0.2 
   - 

เปนการซื้อขายตามปกติของธุรกิจ
ตามราคาตลาด เน่ืองจากมีการขยาย
หนวยงาน ทําใหมีการซื้อเฟอรนิเจอร
เพิ่มเติม  

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ในการเขาทํารายการเน่ืองจากมี ความ
จําเปนและเปนไปตามการคาปกติ 
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ลําดับ
ท่ี 

             ลักษณะรายการ        มูลคาของรายการ
ระหวางกัน (ลานบาท) 

              ความจําเปน/หมายเหตุ       ความเห็นของคณะกรรมการ                    
               ตรวจสอบ 

2555 2556 2557 
 3 บริษัทฯ ไดใชบริการที่ปรึกษาดานการบริหาร

การตลาด,ระบบ บัญชีการเงิน, สารสนเทศ 
และดานกฎหมาย จากบริษัท โมเดอรนฟอรม 
กรุป จํากัด (มหาชน) 

- คาใชจายในการรับบริการ 
- คาใชจายในการรับบริการ 

 
       
 
 

 
 
 
 
 1.2 
 0.2 
 
 

 
 
 
 
 1.2 
 0.2 
 
 
 

 
 
 
 
  1.2 
  0.4 
 
 
 
 
  

- เปนการจางที่ปรึกษาการบริหารงาน
ดานตาง ๆ แตเน่ืองจากไมมีที่ปรึกษา
รายใดสามารถใหบริการไดครบถวน
ทุกดานตรงตามที่บริษัทฯตองการ 
และดวยคาบริการที่ถูกกวา  
- เปนการจางฝายตรวจสอบภายใน 
บมจ.โมเดอรนฟอรม เปนผูตรวจสอบ
ภายในของบริษัทพลาสติคและหีบหอ
ไทย จํากัด(มหาชน)   
 

 

- เห็นชอบใหเขาทํารายการดังกลาว 
เน่ืองจากการทํารายการดังกลาวเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และ
เพื่อประโยชนอันสูงสุดของบริษัท 
โดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม 
- เห็นชอบใหเขาทํารายการดังกลาว 
เน่ืองจากการทํารายการดังกลาวเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และ
เพื่อประโยชนอันสูงสุดของบริษัท 
โดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม และ
ไดแจงใหคณะกรรมการกํากับหลัก 
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบแลว 
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มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
           ในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคตจะตองนําเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน และตองมีคณะกรรมการตรวจสอบเขารวม
ประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกําหนด
ราคาที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯเปนหลัก ทั้งน้ีกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิ
ออกเสียงในรายการดังกลาว 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
           ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 มีมติกําหนดมาตรการในการ
อนุมัติรายการระหวางกันดังน้ี 
           สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก รายการที่เกิดขึ้น
เปนการคาปกติและตอเน่ือง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนคร้ังคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวาง
กันทั้ง 2 ประเภทเปนดังน้ี 

1. รายการที่เกิดขึ้นเปนการคาปกติและตอเน่ือง 
            บริษัทฯจะกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการคาที่เกิดขึ้นเปนปกติ และ
ตอเน่ืองโดยมีการระบุเงื่อนไขการดําเนินการสําหรับแตละรายการใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป และ
เปนไปตาม  ราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได อาทิ การรับจางและจําหนายสินคาใหกับ 
บริษัทโมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด(มหาชน) เปนตน โดยนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณา
อนุมัติหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่คณะกรรม 
การตรวจสอบเห็นสมควร 

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนคร้ังคราว 
             บริษัทฯจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการ
ดังกลาว หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ
จะจัดใหมีบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษเชน ผูสอบบัญชี หรือ ผูประเมินราคาทรัพยสิน หรือสํานักงาน
กฎหมาย เปนตน ที่เปนอิสระจากบริษัทฯและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหวางกันดังกลาว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษจะถูก
นําไปใชประกอบการตัดสิน  ใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณ ี  
 ทั้งน้ีรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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                                            สวนที ่3     

                                     ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
13. มูลทางการเงินท่ีสําคัญ 
ตารางสรุปงบการเงนิของบรษิัทฯหนวย : พันบาท 

                                                                                                          
                                                                               ป  

งบการเงินของบริษัทฯ 
       2555        2556         2557 

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน           26,856 45,735  60,806 
ลูกหนีก้ารคา         330,132          358,392          412,486 
สินคาคงเหลือ           95,344 90,012   95,142 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน         511,644 563,633  624,381 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ         517,637 569,217  586,752 
รวมสินทรัพย       1,056,347        1,161,451        1,235,707 
เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน         106,167  70,000    74,052 
เจาหนี้การคา         148,751 177,914   262,135 
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน               190             25                 28 
เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป            52,153  46,806     57,790 
รวมหนี้สินหมุนเวียน          378,626 356,286    400,694 
เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป           129,882 140,588    132,537 
รวมหนี้สิน           520,679 510,104    545,102 
ทุนจดทะเบียน           100,000 255,000    255,000 
ทุนชําระแลว           100,000 200,186    201,327 
สวนเกินมูลคาหุน            86,650  87,424      92,211 
กําไรสะสม           336,272 344,777    372,634 
รวมสวนของผูถือหุน           535,668 651,347    690,605 
รายไดจากการขาย        1,374,730        1,572,018         1,673,177 
ตนทุนขาย        1,146,482        1,310,809         1,435,906 
คาใชจายในการขายและบริหาร             96,113           112,133            120,176 
ดอกเบี้ยจาย             14,693   13,569      12,669 
กําไรสุทธิ             99,961           123,070              93,392 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท)                 0.50      0.61       0.46 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน            151,397 223,916    189,750 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน             (83,493) (149,106)    (108,404) 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน             (88,618)   (55,932)      (66,275) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ               26,856    45,734       15,071 
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ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินที สาํคญั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราสวนทางการเงิน 
                          งบการเงินของบริษัทฯ 
          2555           2556           2557 

อัตราสวนสภาพคลอง     
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.35   1.58    1.56 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.10   1.33    1.18 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  86    88      89 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)  30    25     28 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)   67    73     72 
     

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     
อัตรากําไรขั้นตน (%) 16.60          16.62          14.18 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)   9.60  9.55 7.78 
อัตรากําไรสุทธิ (%)   7.27  7.83 5.58 
     

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)    9.49          10.60            7.56 
อัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของ (%)  18.66          18.89          14.48 
     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน     
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)  0.97 0.78   0.85 
อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้น,ด.บ. (เทา)  1.03  1.21   1.02 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 54.90 52.05  64.67 
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ(Management Discussion and Analysis:MD&A) 
      สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ2556, 2555   
14.1  ภาพรวมการดําเนินงานท่ีผานมา 
            บริษัทฯมีรายไดจากการขาย ในป 2555, 2556 จํานวน 1,374.73 ลานบาทและ1,572.02 ลานบาท ตาม 
ลําดับ โดยรายไดจาการขายในป 2556 เพิ่มสูงขึ้นกวาป 2555 คิดเปนอัตรารอยละ 14.35 ซึ่งเปนผลจากการที่
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตตอเน่ืองมาต้ังแตตนป แมจะไดรับผลกระทบจากการเมืองในประเทศบาง
ในชวงปลายป แตก็ยังทําใหอัตราการเติบโตสูงขึ้น และในป 2557 มีรายไดจากการขายจํานวน 1,673.18 ลานบาท 
เพิ่มสูงขึ้นกวาป 2556 คิดเปนอัตรารอยละ 6.43 โดยมีปริมาณการใชเม็ดพลาสติก ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต
ของป 2557 เพิ่มขึ้นรอยละ 9.84 จากป 2556 
             ป 2557 ระดับราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเปนตนทุนหลักในการผลิตมีระดับราคาที่สูงตอเน่ืองจากป 2556 และ
ยังปรับราคาสูงตอไปจนถึงตนไตรมาส 4 เปนไปทางเดียวกับราคานํ้ามันดิบโลก และปรับลดอยางรวดเร็วในชวง 
2 เดือนสุดทายของป เมื่อรวมกับคาใชจายในการผลิตแลวทําใหตนทุนการผลิตในป 2557 มีจํานวน 1,435.91ลาน
บาทหรือคิดเปนอัตรารอยละ 85.16 ของยอดขาย ขณะที่ตนทุนการผลิตป 2556 จํานวน 1,310.81 ลานบาท หรือคิด
เปนอัตรารอยละ 83.39 ของยอดขาย 
               คาใชจายในการขายและบริหารป 2557 จํานวน 120.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.18 ของยอดขาย  
ขณะที่ป 2556 จํานวน 112.13 ลานบาทคิดเปนรอยละ 7.13 ของยอดขาย เปนผลจากการที่ ป 2557 มีคาใชจายใน
การขนสงสินคาสูงขึ้น อันเปนผลจากราคานํ้ามันของป 2557 มีระดับราคาที่สูงตอเน่ืองต้ังแตตนป และจากการที่
ยอดขายของป 2557 สูงขึ้นกวาป 2556  
               กําไรสุทธิของป 2557 จํานวน 93.39 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 5.58 ของยอดขาย ลดลงกวาในป 2556 
ที่มีกําไรสุทธิ จํานวน 123.07 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ7.83 ของยอดขาย เปนผลจากตนทุนวัตถุดิบโดยเฉพาะ
วัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติกของป 2557 ที่มีระดับราคาสูงอยางเปนนัยสําคัญและตอเน่ืองเกือบทั้งป นอกจากน้ีคา 
พลังงานซึ่งเปนคาใชจายหลักในการผลิตที่สูงขึ้นตามราคาน ้ํามันดิบโลกดวย   

(2) ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของธุรกิจ 
รายได 
นโยบายการรับรูรายได 
               บริษัทฯมีนโยบายรับรูรายไดจากการขายแสดงมูลคาตามใบกํากับสินคาซึ่งไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มของ
สินคาที่ไดสงมอบและหลังจากหักสวนลดแลว 
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โครงสรางรายได 
              ในป 2557 บริษัทฯมีรายไดรวม 1,686.19 ลานบาท เปนรายไดจากการขาย 1,673.18 ลานบาทหรือคิดเปน
รอยละ 99.23 ของรายไดรวม และมีรายไดอ่ืนอีก 13.02 ลานบาทซึ่งคิดเปนรอยละ 0.77 ของรายไดรวม ขณะที่ใน
ป 2556 มีรายไดรวม 1,591.15 ลานบาท ประกอบดวยรายไดจากการขาย 1,572.02 ลานบาทหรือคิดเปน 98.80 
ของรายไดรวม และมีรายไดอ่ืนอีก 19.13ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 1.20      
 
โครงสรางรายไดแบงตามภูมิประเทศ 

                   รายได               2555               2556               2557 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขายในประเทศ    1,251      91 %    1,425      91 %    1,524      91 % 
รายไดจากการขายตางประเทศ       124        9 %       147        9 %       149        9 % 
รวมรายไดจากการขาย   1,375    100 %     1,572    100 %    1,673    100 % 

            ในป 2557 รายไดหลักของบริษัทฯ มาจากการขายบรรจุภัณฑพลาสติกภายในประเทศเปนหลัก ซึ่งคิด
เปนรอยละ 91.0 ของรายไดจากการขาย ขณะที่รายไดจากการขายในตางประเทศ ยังคงเปนรอยละ 9.0 ของ
รายไดจากการขาย เชนเดียวกับป 2556           

ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร 
           ตนทุนการผลิตหลักของป 2557 ยังคงเปนวัตถุดิบ ซึ่งคิดเปนรอยละกวา 59.61ของตนทุนการผลิตรวม 
และวัตถุดิบทีเ่ปนวัตถุดิบหลักที่ใชคือ เม็ดพลาสติก ซึ่งมีอัตรารอยละ 78 ของตนทุนวัตถุดิบรวม เม็ดพลาสติกที่
ใชในป 2557 มีระดับราคาที่สูงตอจากป 2556 และยังคงสูงอยางตอเน่ืองตอไปจนถึงตนไตรมาสสุดทายจึงปรับ
ราคาลดลงอยางรวดเร็ว เชนเดียวกับระดับราคาน ้ํามันดิบโลก  
           ตนทุนการผลิตอีกสวนหน่ึงคือ คาใชจายในการผลิต ในป 2557 ไดรับผลกระทบจากคาไฟฟาซึ่งเปน
พลังงานหลักที่ใชในการผลิตที่สูงขึ้นตามราคาน ้ํามันเชนกัน สวนคาจางที่สูงขึ้นเน่ืองจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น
ของป 2557 จึงทําใหตนทุนการผลิตมีอัตราที่สูงขึ้นกวา ป 2556 อยางหลีกเลี่ยงไมได แมยอดขายจะสูงมากขึ้น 
             คาใชจายในการขายและบริหารในป 2557 จํานวน 120.18 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ7.18 ของ
ยอดขาย สูงกวาในป 2556 ที่มีคาใชจายในการขายและบริหาร จํานวน 112.13 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.13 
ของยอดขาย อันเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของรายจาย เชน คาจางแรงงาน คาขนสงสินคา  

กําไรสุทธิ 
           ในป 2557 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล จํานวน 93.39 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละ 
5.58 ของยอดขาย ตํ่ากวาป 2556 ซึ่งมีกําไรสุทธิฯจํานวน 123.07 ลานบาทหรืออัตรารอยละ 7.83 ของยอดขาย เปน
ผลจากตนทุนการผลิตในป 2557 ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 9.54 จากป 2556        



                          
 
 
 

51 
 

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 
           กําไรสุทธิของป 2557 มีจํานวน 93.39 ลานบาท เมื่อรวมกับกําไรสะสมยกมาจากป 2556 จํานวน 344.78 
ลานบาท และหักดวยเงินปนผลจายเปนเงินสด จํานวน 64.29 ลานบาท และสวนที่กันสํารองตามกฎหมาย 
จํานวน 4.70 ลานบาท ทําใหมียอดกําไรสะสมรวมของป 2557 เทากับ 372.63 ลานบาท และอัตรากําไรสุทธิตอ
สวนของผูถือหุนของป 2557 คิดเปนอัตรารอยละ 13.52 ตํ่าสูงกวาป 2556 ที่มีอัตรารอยละ 18.65   
 
ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย สวนประกอบของสินทรัพย และคุณภาพสินทรัพย 
           ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีสินทรัพยรวม 1,235,707 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 จํานวน 74.26 ลานบาท ซึ่ง 
ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 624.38 ลานบาท สูงกวาป 2556 จํานวน 60.75 ลานบาท จากการที่มีเงิน 
สดในป 2557 คงเหลือสูงกวาในป 2556 ถึง 15.07 ลานบาท และลูกหน้ีการคาในป 2557 ที่สูงขึ้นกวาในป 2556 
จํานวน 54.09 ลานบาท สวนสินทรัพยไมหมุนเวียนของป 2557 ที่มีจํานวน 611.33 ลานบาท สูงขึ้นกวาป 2556 
จํานวน 13.51 ลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของ อาคาร,เคร่ืองจักรและอุปกรณ 17.54 ลานบาท       
 
1. ลูกหน้ีการคา 
           ลูกหน้ีการคาของบริษัทฯ เปนกลุมลูกคาที่ทําการคาตอเน่ืองกันมาเปนระยะเวลานาน กับลูกคารายใหมที่
เพิ่มขึ้นในป 2557 โดยที่ทั้งสองกลุมอยูในเกณฑที่เปนผูผลิตสินคาชั้นนําและมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในตลาด
อุปโภคและบริโภคมานาน สวนลูกคาตางประเทศก็เปนผูผลิตสินคาที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักในระดับนานาชาติเปนที่
เชื่อถือ และอยูในวงการมานาน ซึ่งมีเทอมการชําระเงินอยูระหวาง 30–90 วัน โดยมีจํานวนวันการรับชําระหน้ี
เฉลี่ยของป 2557 อยูที่ 89 วันเทากับป 2556   
คุณภาพลูกหน้ีการคา 
           บริษัทฯมีการประเมินคุณภาพลูกหน้ีการคาแตละรายเพื่อปรับใหมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีสะทอนมูลคา
ทางเศรษฐกิจอยางแทจริง โดยในป 2557 บริษัทฯมียอดลูกหน้ีการคาคงเหลือสุทธิจํานวน 412.49 ลานบาทสูงขึ้น 
กวาป 2556 ที่มีจํานวน 358.39 ลานบาท ลูกหน้ีทั้งหมดยังมีการซื้อและชําระหน้ีหมุนเวียนตรงตามกําหนดและ ยัง
ไมมีสัญญานความเสี่ยงใด ๆ ที่จําเปนตองต้ังสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
            นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังคงไวซึ่งนโยบายกระจายความเสี่ยงของลูกหน้ีแตละราย โดยที่จะไมใหรายใดราย
หน่ึงมียอดซื้อกับบริษัทฯเกินกวารอยละ 20 ของยอดขายรวม 
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            บริษัทฯมีลูกหน้ีการคาจัดชั้นตามอายุหน้ีดังน้ี                                  หนวย : พันบาท 
                       ป 2556                    ป 2557 
                อายุหน้ี      มูลคาลูกหน้ี        สัดสวน    มูลคาลูกหน้ี        สัดสวน 

ลูกหน้ีปกติ         252,475          70%        310,938          75% 
คางชําระ< 3 เดือน          105,464            30%        101,491            25% 
คางชําระ< 6 เดือน                453                    0%                     57                   0%    
รวม         358,392          100%         412,486          100% 
สํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ             -              -              -                   -  

ลูกหน้ีการคา-สุทธิ         358,392            100%         412,486            100% 
 
สินคาคงเหลือ    
           ณ วันสิ้นสุดป 2557 บริษัทฯมีสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบคงเหลือ–สุทธิ รวม 95.14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ป 2556 ซึ่งมียอดคงเหลือ-สุทธิ 90.01 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.13 ลานบาทคิดเปนรอยละ 5.70 เปนผลจาก
ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นของป 2557 คิดเปนรอยละ 6.43 ของยอดขายในป 2556    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
           บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ที่ใชในการดําเนินงานสุทธิของป 2557 มูลคารวม 586.75 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2556 ซึ่งมีจํานวน 569.22 ลานบาท จํานวน 17.54 ลานบาท เปนผลจากการลงทุนในทรัพยสินทุน
ประเภทเคร่ืองจักรในการผลิต, แมพิมพและอุปกรณ ในป 2557 ตามแผนการลงทุนลงทุนของบริษัทฯ      

หน้ีสิน 
           หน้ีสินรวมของป 2557 มีมูลคา 545.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นกวาป 2556 ที่มีมูลคา 510.10 ลานบาท เปนผลจาก
เจาหน้ีการคาที่มียอดสูงขึ้นจากป 2556 จํานวน 30.67 ลานบาท ผลจากการที่ป 2557 มียอดการซื้อวัตถุดิบโดยเม็ด
พลาสติกที่สูงมากขึ้นตามยอดขายของป 2557 ที่สูงขึ้น และระดับราคาเม็ดพลาสติกที่ซื้อในป 2557 มีราคาสูงขึ้น
กวาป 2556      

เจาหน้ีการคา 
           เจาหน้ีการคาสวนใหญยังคงเปนเจาหน้ีจากการซื้อวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติก และวัตถุดิบอ่ืน ซึ่งมีเทอม
การชําระเงินปกติอยูที่ 15–60 วัน สําหรับวัตถุดิบหลักบริษัทฯยังคงใชนโยบายในการซื้อดวยเทอมเงินสดตอ 
เน่ืองจากป 2556 โดยไดรับสวนลดเงินสดเพื่อไปลดตนทุนราคาวัตถุดิบอีกทางหน่ึง จากนโยบายดังกลาวทําให
มูลคาเจาหน้ีการคาคงเหลือของป 2557 มีจํานวน 262.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นกวาป 2556 ที่มีมูลคาจํานวน 231.49 
ลานบาท สวนจํานวนวันชําระหน้ีเฉลี่ยอยูที่ 72 วัน   
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สภาพคลอง 
1. กระแสเงินสด 
           ในป 2557 บริษัทฯมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 189.75 ลานบาท ตํ่ากวาป 2556 จํานวน 34.17 
ลานบาท ขณะที่กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนของป 2557 ลดลง 108.40 ลานบาท ลดลงนอยกวาป 2556 ที่มี
กระแสเงินสดลงลง 149.11 ลานบาท จํานวน 40.71 ลานบาท และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินป 2557 มี
กระแสเงินสดลดลง จํานวน 66.27 ลานบาท สูงกวาป 2556 ซึ่งมีกระแสเงินสดลงลง 55.93 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น
สุทธิ 10.34 ลานบาท มีผลทําใหในชวงสิ้นป 2557 กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ มูลคา 15.07 ลานบาท และเมื่อรวม
กับกระแสเงินสดตนป จํานวน 45.73 ลานบาท ทําใหเงินสดคงเหลือสิ้นป 2557 มีมูลคา 60.81ลานบาท 

2. อัตราสวนสภาพคลอง 
           อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดในป 2557 เทากับ 1.56 เทา ตํ่ากวาป 2556 ที่มีอัตราสวน 1.58 เทา และ
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็วป 2557 เทากับ 1.18 เทา สูงกวาป 2556 ที่มีอัตราสวน 1.13 เทา เปนผลจากการ
ทรัพยสินหมุนเวียนของป 2557 ซึ่งมีมูลคา 624.38 ลานบาท สูงกวาป 2556 ที่มีมูลคา 563.63 ลานบาท ขณะที่
มูลคาหน้ีสินหมุนเวียน ของป 2557 ซึ่งมีมูลคา 400.69 ลานบาท สูงกวาป 2556 ที่มีมูลคา 356.28 ลานบาท   
            จํานวนวันของรอบการขายสินคา(Cash Cycle) ป 2557 อยูที่ 45 วัน สูงขึ้นกวาป 2556 ที่มีจํานวน 40 วัน  

รายจายลงทุน 
           ในป 2557 บริษัทฯมีการลงทุนทรัพยสินทุน ประเภทที่ดิน, อาคาร, เคร่ืองจักร, แมพิมพ และอุปกรณ ใน
การผลิตอ่ืน ๆเปนมูลคา 109.96 ลานบาท ตํ่ากวาในป 2556 ที่ลงทุนในทรัพยสินทุน เปนมูลคา 150.75 ลานบาท 
โดยในป 2557 การลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณในการผลิตมูลคา 117.28 ลานบาท ตํ่ากวาป 2556 ที่ลงทุน   
เปนมูลคา 130.79 ลานบาท และในป 2557 การลงทุนในการปรับปรุงอาคารในการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 1.31 ลานบาท 
ตํ่ากวา ป 2556 ที่มีการลงทุนเปนมูลคา 3.15 ลานบาท  

แหลงท่ีมาของแหลงเงินทุน 
           บริษัทฯ ใชเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทเปนหลัก โดย
ในป 2557 มีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงาน จํานวน 189.75 ลานบาท ขณะที่บริษัทฯไดลงทุนในสินทรัพยถาวร
ไปเปนเงินทั้งสิ้น 121.30 ลานบาท และในระหวางปไดชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวคืนใหกับสถาบัน
การเงิน รวมจํานวน 47.66 ลานบาท จายเงินปนผลและชําระดอกเบี้ยไปทั้งสิ้น 44.86 ลานบาท ขณะที่มีกระแสเงิน
สดรับจากการกูยืมระยะยาว จํานวน 55.29 ลานบาท โดยรวมแลวทําใหมีเงินสดเพิ่มขึ้น 15.07 ลานบาท เมื่อรวม
กับเงินสดคงเหลือจากป 2556 จํานวน 45.74 ลานบาท ทําใหมีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป 2557 มีจํานวน 60.81 
ลานบาท                            
           ณ วันสิ้นป 2557 โครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ ประกอบดวยหน้ีสินหมุนเวียนจากการดําเนินธุรกิจจํานวน 
400.69 ลานบาท และหน้ีสินระยะยาวจํานวน 144.41 ลานบาท มีสวนของผูถือหุนจํานวน 690.61 ลานบาท ทําให
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บริษัทฯมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นปอยูที่ 0.79 เทา ใกลเคียงกับป 2556 ที่อัตราสวนหน้ีสินตอ
สวนของผูถือหุนอยูที่ 0.78 เทา  

           สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2557 จํานวน 690.61 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนที่ 
ชําระแลว 255.00 ลานบาท แบงเปน 255 ลานหุนมูลคาหุนละ 1.00 บาท และมีทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 
201,327,025 หุน สวนเกินมูลคาหุน 92.21 ลานบาท เงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 20.90 ลานบาท และมกีําไร
สะสมที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 372.63 ลานบาท 

                  14.2 ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต 
                 ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน ยังคงเปนราคาวัตถุดิบหลักเม็ดพลาสติกที่ใชในการผลิต 
โดยมีอัตราสวนกวารอยละ 70 ของตนทุนวัตถุดิบรวม ขณะที่ตนทุนวัตถุดิบรวม มีอัตราสวนประมาณรอยละ 
59.61 ของยอดขาย ซึ่งราคาและปริมาณของเม็ดพลาสติกมีความผันผวนไปในทางเดียวกับราคาและปริมาณ ของ
นํ้ามันดิบในตลาดโลก ในป 2557 ราคาเม็ดพลาสติกมีระดับราคาที่สูงกวาในป 2556 และมีปรับสูงขึ้นโดยตลอด 
จนกระทั่งตนไตรมาสสุดทาย เกิดการปรับลงราคาของน ้ํามันดิบโลกอยางเปนนัยสําคัญ ทําใหราคาเม็ดพลาสติก
ปรับลดลงตามไปดวย สําหรับในคร่ึงปแรกของป 2558 คาดวาราคานํ้ามันดิบอาจปรับราคาสูงขึ้นบางแตไมมาก
นัก สวนในคร่ึงปหลังเปนการยากที่จะคาดเดาไดวาราคาจะกลับไปสูงเทาเดิมหรือไม    
           ปจจัยรองที่ยังคงมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน คือ ตนทุนพลังงานและคาจางแรงงาน ที่ใชในการผลิตที่ 
ปรับตัวสูงขึ้นในป 2557 แมในป 2557 อัตราคาแรงงานขั้นต ่ําจะไมมีการปรับเพิ่มอีก แตคากระแสไฟยังปรับเพิ่ม 
ขึ้นตามนโยบายลอยตัวราคากาซ ซึ่งหากมีผลมากจนเปนประเด็นสําคัญตอตนทุนการผลิต บริษัทฯก็อาจเสนอ 
ตอคูคาเพื่อพิจารณาชดเชยสวนที่เพิ่มขึ้น   
           ปจจัยสําคัญตอมาคือ การเมืองภายในประเทศ ที่มีสวนทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศตองชะลอตัว จาก
การที่ผูบริโภคใชจายอยางระมัดระวัง งบลงทุนภาครัฐไมสามารถกระจายการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สงผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นในการลงทุน แมสินคาที่บริษัทฯผลิตจะนําไปใชกับสินคา
อุปโภคบริโภคอุปโภคที่มีความจําเปนในการดํารงชีวิตเปนสวนใหญ แตก็อาจไดรับผลกระทบบางดานจิตวิทยา
ของผูอุปโภคบริโภคที่จะระมัดระวังการใชจายใหนอยลง หรือใชเทาที่จําเปน   
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11.3 คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
            รายนามผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน และไดลงนามในงบการเงินของบริษัทฯสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555 มีดังน้ี 
   
ป 2555 นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล 

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

ป 2556 นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง (ประเทศไทย) จํากัด

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 4521 

ป 2557 นางสาวพิมพใจ มานิตขจรกิจ 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง (ประเทศไทย) จํากัด

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 4521 

 
            ในป 2557 บริษัทฯไดจายคาตอบแทนให ผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด ดังน้ี 

r คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)     จํานวน 650,000 บาท 
r คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)                         จํานวน   24,848 บาท  
 

12. ขอมูลอื่นท่ีเกี่ยวของ 
-ไมมี- 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

                         เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

                                     เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทรวม 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ
รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงใน
สาระสําคัญ นอกจากนี ้บริษัทขอรับรองวา 

 (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย
แลว 

 (2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

 (3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ตอผูสอบบัญชี และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการ ควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 ในการนี ้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความ ถูกตองแลว 
บริษัทไดมอบหมายให นายพจนศิริ โหตรภวานนท เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใด
ไมมีลายมือชื่อของ นายพจนศิริ โหตรภวานนท กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทได รับรองความถูกตองของ
ขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

           ชื่อ                                               ตําแหนง                                                    ลายมือชื่อ 
 
1. นายโยธิน   เน่ืองจํานงค                   ประธานกรรมการบริหาร             
 
 
2. นายธีรวิทย  บุษยโภคะ                       กรรมการผูจัดการ            
 
 
  ชื่อผูรับมอบอํานาจ                                    ตําแหนง                                                ลายมือชื่อ 
 
   นายพจนศิริ  โหตรภวานนท                  เลขานุการบริษัท  
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ทั้ ง นี้  มาตร า  8 9 / 2 0  * * *  แห ง พร ะ ร าชบั ญญั ติ ห ลั กทรั พ ย แ ละ ตล าดห ลั กท รั พย  พ .ศ .  2 5 3 5 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรรมการและผูบริหาร
ตองรวมกันรับผิดตอบุคคลที่ซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปดเผยขอมูลตอผูถือ
หุนหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงขอความที่ เปนเท็จในสาระสําคัญหรือปกปดขอความจริงที่ควรบอกใหแจงใน
สาระสําคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่
ตองเปดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิไดจํากัดความรับผิดไวเฉพาะกรรมการและผูบริหารที่ลงลายมือช่ือรับรอง
ความถูกตองของขอมูลในเอกสารดังกลาวเทานั้น อยางไรก็ดี กรรมการหรือผูบริหารซ่ึงสามารถพิสูจนไดวาโดยตําแหนง
หนาที่ตนไมอาจลวงรูถึงความแทจริงของขอมูลหรือการขาดขอมูลที่ควรตองแจงนั้น ยอมไมมีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

หมายเหตุ *** ใชบังคับกับบริษัทที่อยูภายใตบังคับของหมวด 3/1 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2551 เทานั้น 
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                                                                               รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 

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

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
1. นายทักษะ บุษยโภคะ 64   ปริญญาโทNew Technilogy Venture 

    วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

0.00 พี่ลําดับที่ 4 ป 2537-ปจจบุัน ประธานกรรมการบริษทั บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
  ป 2543-ปจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด(มหาชน) 

    ปริญญาตรี พา ณิชยศาสตร และการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
    อบรมหลักสูตร DCP รุน 32/2003 สมาคม 
     สงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 

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

ป 2550-ปจจุบัน 
ป 2550-ปจจุบัน 
ป 2549-ปจจุบัน 
ป 2556-ปจจุบัน 

กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 

 
บริษัท ระฟาพลสัอารคเิต็ค จํากัด 
บริษัท สํานักงานออกแบบระฟา จาํกัด 
บริษัท ระฟาแอสโซซิเอทส จาํกัด 
บริษัท อินเตอรไฮด จาํกัด(มหาชน) 

2. นายโยธิน เน่ืองจํานงค 64   ปริญญาโทรัฐศาสตร, มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
  ปริญญาตรีรัฐศาสตร,มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

0.00 ไมม ี ป 2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
    ป 2523-ปจจุบัน กรรมการบรหิาร บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 
      อบรมหลักสูตร DCP รุน35/2003 สมาคม    

     สงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  หลักสูตรผูบริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน  

รุนที่ 7 
   หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการ 

พาณิชย รุนที ่4 
   หลักสูตรผูบริหารระดับสูงวิทยาการพลังงาน 
     รุนที่ 2 สถาบันวิทยาการดานพลงังาน 

  ป 2532-ปจจุบัน กรรมการบรหิาร บริษัท โมเดอรนฟอรมทาวเวอร จํากัด 
    ป 2555-ปจจุบัน 

ป 2555-ปจจุบัน 
ป 2556-ปจจุบัน 
ป 2555-ปจจุบัน 
ป 2547-2556 
ป 2552- 2556 
 

กรรมการ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
คณะกรรมการกําหับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ 
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด 
Thailand Philharmonic Orchestra 
บริษัท เนชั่นมัลตมิีเดียกรุป จํากัด 
บริษัท เนชั่นมัลตมิีเดียกรุป จํากัด 
 

3. นายชัชชัย ธรรมารุงเรือง 64     ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหาร 
      ธุรกิจ ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

0.00 ไมม ี ป 2537-ปจจุบัน กรรมการบรหิาร บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
    ป 2542-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ  

กรรมการบรหิาร 
บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 

    ป 2532-ปจจุบัน บริษัท โมเดอรนฟอรมทาวเวอร จํากัด 
    ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเมมฟส   

      สหรัฐอเมริกา 
  ป 2548-ปจจุบัน 

ป 2549-ปจจุบัน 
กรรมการบรหิาร 
ประธานกรรมการ และ 

บริษัท โมเดอรนฟอรมเฮลทแอนดแคร จํากัด 
บริษัท ระฟา แอสโซซิเอทส จาํกัด 

    อบรมหลักสูตร DCP รุน 38/2003 สมาคม    กรรมการบรหิาร  

 
 
 

       สงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)   ป 2550-ปจจุบัน 
ป 2550-ปจจุบัน 

ประธานกรรมการและ 
กรรมการบรหิาร 

บริษัท สํานักงานออกแบบระฟา จาํกัด 
บริษัท ระฟาพลสัอารคเิต็ค จํากัด 
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ชื่อ - สกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวน 
การถือหุน ความสัมพันธ ประสบการณทํางาน 5 ป ที่ผานมา 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
4. นายธีรวทิย บุษยโภคะ 55   ปริญญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร  

     เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       
8.00 นองลําดับที ่1 ป 2529-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 

       
    อบรมหลักสูตร DCP  สมาคมสงเสรมิ

กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
     

       
       
5. นายนิวัฒน หงสพิทักษพงศ 72   มัธยมศึกษาปที่ 8       8.20 ไมม ี ป 2526-ปจจุบัน กรรมการบรษิัท บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด (มหาชน) 
    อบรมหลักสูตร DCP  สมาคมสงเสรมิ

กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
     

6. นายสุรชยั สนธิรต ิ 64   ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.00 ไมม ี ป 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ  
ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 

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

Auditing,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       

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

    อบรมหลักสูตร DAP  สมาคมสงเสรมิ
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

   ผูบริหาร บริษัท บริดจคอนซลัติ้ง 

7. พล.ตต. วิชัย ทรงโบรัศม ี 63   ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.00 ไมม ี ป 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
      
    อบรมหลักสูตร DAP  สมาคมสงเสรมิ 

กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
     

       

8.  นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ 64   ปวช. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 0.00 ไมม ี ป 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และ บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
 
 

   อบรมหลักสูตร DAP  สมาคมสงเสรมิ 
กรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

 

   กรรมการตรวจสอบ  
 
 

9. นายพจนศิริ โหตรภวานนท 61   ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                                                     

       

0.00 ไมม ี ป 2547-ปจจุบัน เลขานุการบริษทั และ 
ผูอํานวยการสายงาน 
การเงินและบรหิาร 
 

บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
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\

             ชื่อ – สกุล อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวน 
การถือหุน ความสัมพันธ ประสบการณทํางาน 5 ป ที่ผานมา 

ระยะเวลา ตําแหนง บริษัท 
10. นายไพโรจน พวงพงษ   66   ปริญญาโท สาขาการจัดการ  

     มหาวิทยาลัยนอรทรอฟสหรัฐอเมริกา 
0.00 ไมม ี ป 2556-ปจจุบัน 

 
ป 2549-2555 
 
ป 2540-2549 

ผูอํานวยการสายงาน           
การตลาด 
ผูอํานวยการสายงาน           
การผลิต 
ผูจัดการขายและวางแผน 

บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
 
บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
 
บริษัท แอมคอร คอนเทนเนอร แพคเกจจิ้ง  
จํากัด 

11. นางสาวนิภาพรรณ พลวณิช 45   ปริญญาโทบริหาร   
      มหาวิทยาลัย ลินคอลน สหรัฐอเมริกา 

0.00 ไมม ี ป 2547-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการ 
สายงานการตลาด 

บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)  

    ปริญญาตรีพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

0.00 ไมม ี ป 2540-2546 ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท เจเพรส จํากัด 

12. นายยุติ พุกกณะสุต 57   ปริญญาตรีนิติศาสตร                    
มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

0.00 ไมม ี ป 2538-2556 
 
ป 2556-2557 

ผูชวยผูอํานวยการ 
สายงานการตลาด 
ผูชวยผูอํานวยการ 
สายงานโลจสิติก 

บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)  
 
บริษัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน)  

13. นางสาวรุงทิวา คลายนอย 53   ปริญญาตรีบัญช ี
มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

0.00 ไมม ี ป 2531-ปจจุบัน ผูชวยผูอํานวยการสายงาน
การเงินและบรหิาร 

บรษิัท พลาสตคิ และหีบหอไทย จํากัด(มหาชน) 
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กรณีผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคมุดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารในบริษทัร่วม 

รายชื อกรรมการ บริษทั พลาสติคและหีบห่อไทยจาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
บริษทั โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 

นายทักษะ                      บุษยโภคะ X I และ II 
นายโยธิน                       เนื่องจํานงค 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 - 
นางสาวรุงทิวา                   คลายนอย IV,V - 
นางสาวนภิาพรรณ             พลวณิช IV - 
นายยุต ิ                            พุกกณะสุต IV - 
หมายเหต ุ: X = ประธานกรรมการ, I = กรรมการบรษิัท, II = กรรมการบริหาร, III = กรรมการตรวจสอบ, IV = ผูบริหาร, V = ผูบริหารสายงานบัญชีและการเงิน 


