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ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกจิ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

   1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษทั 
บริษทัฯกาํหนดวสิยัทศัน์ไวช้ดัเจน ในการเป็นบริษทัชั�นนาํในการผลิตแผ่นฟิลม์พลาสติก และเป็นที'ยอมรับ

วา่เป็นบริษทัที'ทาํการพฒันาในดา้นการผลิตแผน่ฟิลม์พลาสติกและลงทุนอยา่งต่อเนื'อง เป็นคู่คา้ที'ยติุธรรม มีความเป็น
มืออาชีพ มีผลิตภณัฑแ์ละการบริการที'ดี ส่งเสริมและพฒันาสังคมดว้ยการเป็นผูป้ระกอบการที'ดี และเนน้การทาํงาน
อยา่งปลอดภยั พร้อมกบัรักษาธรรมชาติและสิ'งแวดลอ้ม บริการลูกคา้ดว้ยผลิตภณัฑที์'มีคุณภาพ และราคาที'เป็นธรรม 
เป็นไปในทิศทางที'ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัดูแลให้มีการจดัทาํวิสัยทศัน์  เป้าหมาย  
นโยบาย  ทิศทางการดาํเนินงาน  แผนกลยทุธ์ระยะยาว   แผนงานและงบประมาณประจาํปีของบริษทัฯ โดยมอบหมาย
ใหฝ่้ายบริหารเป็นผูน้าํเสนอ  และคณะกรรมการบริษทัแสดงความคิดเห็นร่วมกบัฝ่ายบริหารเพื'อให้เกิดความเห็นชอบ
ร่วมกนัก่อนที'จะพิจารณาอนุมติั  และไดมี้การกาํหนด ขอบเขต หนา้ที' และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี'ยง และกรรมการผูจ้ดัการ  โดยเฉพาะการกาํหนดอาํนาจหน้าที'การดาํเนินการทางการเงินก็ไดร้ะบุไวอ้ย่าง
ชดัเจนแลว้ ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ 

       1.2 ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการประกอบธุรกจิ 
บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จาํกดั (มหาชน) ก่อตั�งขึ�นเมื'อวนัที' 25 มีนาคม 2530 ดว้ยทุนจดทะเบียนหนึ'ง ลา้นบาท  

โดยนายณรงค ์ สุทธิสัมพทัน์ เป็นผูก่้อตั�ง (แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัเมื'อ 3 พฤษภาคม 2537) เพื'อผลิตและ
จาํหน่ายแผ่นฟิลม์ BOPP โรงงานแห่งแรกตั�งอยู่เลขที' 19/111 หมู่ที' 7 ถนนท่าขา้ม แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ (เมื'อวนัที' 1 มิถุนายน 2553 เปลี'ยนที'อยูเ่ป็น 95 ถนนท่าขา้มแขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร) 
ต่อมาไดย้า้ยโรงงานไปตั�งอยูที่'การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี เนื'องจาก
สถานที'เดิมมีความคบัแคบไม่สามารถขยายฐานการผลิตในอนาคต อีกทั�งโรงงานใหม่ตั�งอยูใ่กลก้บัท่าเรือแหลมฉบงั 
และอยูใ่กลก้บัแหล่งผลิตวตัถุดิบเม็ดพลาสติก Polypropylene ในจงัหวดัระยอง ทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่ง
ไดม้าก 

บริษทัฯไดข้ยายสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สายที'สอง และไดเ้พิ'มสายการผลิตแผ่นฟิลม์ BOPET  และ
ขยายสายการผลิตแผน่ฟิลม์ METALLIZED เมื'อกลางปี 2544 และไดเ้พิ'มสายการผลิตแผ่นฟิลม์ BOPP สายที'สาม และ
แผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที'สองเมื'อปลายไตรมาสที'สองและไตรมาสที'สามของปี 2546 ตามลาํดบัและเพิ'ม
สายการผลิตแผ่นฟิลม์ BOPET สายที'สองในปลายปี 2547 และไดเ้พิ'มสายการผลิตแผ่นฟิลม์ BOPA (Nylon)เมื'อตน้ปี 
2549 ที'ผ่านมาและเมื'อไตรมาสที'สามของปี 2551 ไดเ้พิ'มสายการผลิต BOPP สายที'สี'อีกหนึ'งสายการผลิตและในปี 
2552 ไดล้งทุนเพิ'มในสายการผลิตแผ่นฟิลม์ METALLIZED สายที'สาม และเพิ'มสายการผลิตแผ่นฟิลม์ BOPA สายที'
สองเมื'อไตรมาสแรกของปี 2554 และเพิ'มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET สายที'สามเมื'อไตรมาสที'สองของปี 2555ที'
ผา่นมาและเพิ'มสายการผลิตแผน่ฟิลม์ BOPP สายที'หา้เมื'อไตรมาสที'สองในปี 2556และสายการผลิตแผ่นฟิลม์ BOPET 
สายที'สี'เมื'อไตรมาสที'สี'ของปี 2556 และในปี 2557 ไดเ้พิ'มสายการผลิตแผ่นฟิลม์ BOPP สายที'หกเมื'อไตรมาสที'สี'และ
สายการผลิตแผ่นฟิลม์ METALLIZED สายที'สี' เมื'อไตรมาสที'สาม และในปี 2558 ไดมี้การเพิ'มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม 
METALLIZED สายที'ห้าเมื'อไตรมาสที'หนึ' ง อีกทั� งเพิ'มสายการผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สายที'หก และ
สายการผลิตแผน่ฟิลม์ CPP ซึ' งเป็นแผ่นฟิลม์อีกประเภทหนึ'งที'มีการใชใ้นอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑใ์นไตรมาสที'สี'  ซึ' ง
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ในปี 2553 ไดมี้การขายเครื'องจกัรสายการผลิตแผน่ฟิลม์ BOPP สายที'หนึ' ง และสายการผลิตแผ่นฟิลม์ METALLIZED 
สายที'หนึ'ง และในปี 2555 ไดมี้การขายเครื'องจกัรสายการผลิตแผ่นฟิลม์ BOPET สายที'หนึ' งและสายที'สองออกไปและ
เมื'อปลายปี 2559 ที'ผา่นมาไดข้ายเครื'องจกัรสายการผลิตแผ่นฟิลม์ BOPP สายที'สองอีกหนึ'งสายการผลิตเนื'องจากเป็น
เครื'องจกัรเก่ามีอายกุารใชง้านมานานแลว้แลว้ จึงทาํใหปั้จจุบนับริษทัมีสายการผลิตรวม 14 สายการผลิตสรุปไดด้งันี�  

-สายการผลิตแผน่ฟิลม์ BOPP จาํนวน 4 สายการผลิต 
-สายการผลิตแผน่ฟิลม์ BOPETจาํนวน 2 สายการผลิต 
-สายการผลิตแผน่ฟิลม์ BOPA จาํนวน  2 สายการผลิต 
-สายการผลิตแผน่ฟิลม์ CPP จาํนวน 1 สายการผลิต 
-สายการผลิตแผน่ฟิลม์ METALLIZED จาํนวน 5 สายการผลิต 

            ปัจจุบนักลุ่มสุทธิสัมพทัน์ ยงัคงเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2560 ถือหุ้นในบริษทัฯร้อยละ 
55.10 ของจาํนวนหุน้ที'จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 
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2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 การประกอบธุรกจิ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายแผน่ฟิลม์ ไดแ้ก่ แผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ 
BOPA (Nylon) แผน่ฟิลม์ CPP และแผน่ฟิลม์ METALLIZED ซึ'งนาํไปใชใ้นการแปรรูปเป็นบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน เช่น 
ซองบรรจุอาหารและขนมขบเคี�ยว ซองบรรจุสิ'งของ เช่น เสื�อผา้ แชมพู ดอกไม ้กระดาษห่อของขวญั เคลือบกระดาษ 
เคลือบผิวไมเ้ฟอร์นิเจอร์ ฉนวนป้องกนัความร้อนภายในอาคาร ฉนวนไฟฟ้า และอาหารแช่แขง็ เป็นตน้ ผลิตภณัฑข์อง
บริษทัฯ จาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ทั�งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 35.43 และร้อยละ 64.57 ตามลาํดบั 
(คาํนวณจากมูลค่าขายสุทธิ ปี 2560) 

บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแต่อยา่งใด 

2.2  โครงสร้างรายได้ 
บริษทัฯมีสายการผลิตผลิตภณัฑเ์ดียว คือ บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนประเภทแผน่ฟิลม์ อยา่งไรก็ตามโครงสร้าง

รายไดข้องบริษทัฯตามประเภทวตัถุดิบหลกัแบ่งไดด้งันี�  

2560 2559 2558 
ประเภทผลติภณัฑ์ 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
ในประเทศ       
 - ฟิลม์ BOPP 1,508,663 19.60 1,433,870 20.75 1,478,358 23.83 
 - ฟิลม์ BOPET 718,187 9.33 585,629 8.47 529,435 8.53 
 - ฟิลม์ Metallized 149,563 1.94 142,470 2.06 97,730 1.58 
   - ฟิลม์ BOPA(Nylon) 275,895 3.58 198,315 2.87 209,677 3.38 
   - ฟิลม์ CPP 74,590 0.98 38,167 0.56 63 - 

รวม 2,726,898 35.43 2,398,451 34.71 2,315,263 37.32 
ต่างประเทศ       
 - ฟิลม์ BOPP 2,099,535 27.28 2,281,943 33.02 2,034,073 32.79 
 - ฟิลม์ BOPET 1,181,360 15.35 902,079 13.05 918,065 14.80 
 - ฟิลม์ Metallized 492,410 6.40 472,808 6.84 363,828 5.86 
   - ฟิลม์ BOPA(Nylon) 1,131,671 14.71 800,948 11.59 572,521 9.22 
   - ฟิลม์ CPP 63,980 0.83 54,645 0.79 491 0.01 

รวม 4,968,956 64.57 4,512,423 65.29 3,888,978 62.68 
รวมรายได้จากการขาย 7,695,854 100.00 6,910,874 100.00 6,204,241 100.00 

2.3 เป้าหมายการดําเนินธุรกจิ (Goal) 
บริษทัฯ มีแผนการดาํเนินธุรกิจเพื'อรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ และเพิ'มปริมาณการส่งออก ซึ'งในปีที'

ผา่นมาบริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตของแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA แผน่ฟิลม์ CPP และแผน่ฟิลม์ 
METALLIZED ตามความตอ้งการของตลาดและลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี จากการที'บริษทัไดเ้พิ'มและขยายกาํลงัการผลิตมา
ตลอด อยา่งไรก็ดี บริษทัฯไดมี้การขยายฐานของตลาดทั�งในประเทศและต่างประเทศ เพื'อรองรับการเติบโตของตลาด
ในอนาคต   

 
 



4 

 

 

2.4 การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์     

       อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์พลาสตกิชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 

       อุตสาหกรรมประเภทนี� มีการขยายตวัสูงขึ�นอยา่งต่อเนื'องโดยเฉพาะอยา่งยิ'ง ผลิตภณัฑที์'มาจากกลุ่มแผ่นฟิลม์ 
ซึ' งถือว่ามีการเติบโตกว่าบรรจุภณัฑ์ประเภทอื'นๆ เป็นการเติบโตทั�งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ' งถือเป็น
อุตสาหกรรมที'มีบทบาทต่อการเติบโตของสินคา้อุปโภคบริโภค ผลิตภณัฑย์าและอาหาร การขยายตวัของอุตสาหกรรม
นี�มาจาก      

1. การขยายตวัของประชากร 

2. รายไดต้่อหวัของประชากรเพิ'มขึ�น 

3. พฤติกรรมการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค 

4. การขยายตวัของผูแ้ปรรูปบรรจุภณัฑ ์

5. การขยายตวัของช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยเฉพาะร้านสะดวกซื�อ 

6. ส่งเสริมภาพลกัษณ์และสร้างมูลค่าแก่ตวัสินคา้ 

7. ตน้ทุนวตัถุดิบตํ'ากวา่บรรจุภณัฑช์นิดอื'นๆ 

                ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อนที'บริษทัฯผลิตอยูไ่ดแ้ก่ แผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผ่นฟิลม์  BOPA 
(Nylon) แผ่นฟิลม์ CPP แผ่นฟิลม์ METALLIZEDและแผ่นฟิลม์ COATED จะอิงอยูก่บัอุตสาหกรรมอาหารและขนม
ขบเคี�ยวประมาณร้อยละ 70 ส่วนที'เหลือจะอยูใ่นหมวดหมู่ของบรรจุภณัฑอื์'นๆ ดงันั�นไม่วา่เศรษฐกิจของประเทศจะอยู่
ในระดบัไหนก็ตาม อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑจ์ะเจริญเติบโตอยา่งต่อเนื'อง 

ฟิลม์แต่ละประเภทจะมีการนาํไปใชง้านที'แตกต่างกนัไปตามคุณสมบติัของฟิลม์ ดงันั�นผูใ้ชต้อ้งเปรียบเทียบ
กบัคุณสมบติัที'เหมาะกบัผลิตภณัฑแ์ละราคาที'เป็นปัจจยัอีกอยา่งหนึ'งต่อการตดัสินใจในการสั'งซื�อฟิลม์ของลูกคา้ 

2.5 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA (Nylon) แผน่ฟิลม์ CPP 

แผ่นฟิล์ม METALLIZEDและแผ่นฟิล์ม COATED ซึ' งเป็นแผ่นฟิล์มที'ใชก้นัแพร่หลายใน อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์  
อุตสาหกรรมผลิตเทปคาสเซท  อุตสาหกรรมอาหารชนิดนํ� าและแช่แข็ง ฯลฯ แผ่นฟิลม์ทั�งหกประเภทนี� สามารถใช้
ร่วมกนัหรือทดแทนกนัได ้ขึ�นอยูก่บัคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละการเลือกใชข้องลูกคา้ 

คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ BOPP 
แผน่ฟิลม์ BOPP ผลิตจากเมด็พลาสติก Polypropylene มีคุณลกัษณะที'สาํคญั คือ 
1) ใชใ้นงานพิมพซ์อง เพื'อใชบ้รรจุสินคา้อุปโภคและบริโภค ทาํใหเ้กิดสีสนัและทาํใหสิ้นคา้ที'บรรจุอยู่

ภายในมีคุณค่ามากขึ�น  ช่วยในการถนอมผลิตภณัฑที์'บรรจุอยูใ่หมี้อายยุาวขึ�น 
2) ใชผ้ลิตเป็นเทปกาว  
3) ใชเ้คลือบกระดาษ หรือ ลายไม ้
4) ทาํเป็นซองบรรจุของใช ้เช่น เสื�อผา้ ถุงเทา้ ช่อดอกไม ้ฯลฯ 
5) ทาํเป็นกระดาษห่อของขวญั 
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คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ BOPET 
แผน่ฟิลม์ BOPET ผลิตจากเมด็พลาสติก Polyester มีคุณลกัษณะที'สาํคญั คือ 
1) นาํไปใชพิ้มพซ์องบรรจุภณัฑ ์หรือ เคลือบกบัแผน่ฟิลม์ BOPP เพื'อช่วยในการถนอมและรักษากลิ'นของ

อาหาร และรักษาความกรอบของขนมขบเคี�ยวไดดี้กวา่แผน่ฟิลม์ BOPP 
2) เป็นแผน่ฟิลม์ที'ทนความร้อนไดสู้ง  สามารถใชก้บัตูอ้บอาหารไมโครเวฟได ้
3) ใชผ้ลิตเป็นเทปกาว   
4) ใชเ้ป็นฉนวนป้องกนัความร้อนในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและหมอ้บรรจุไฟฟ้า  (Battery)  ตวัเก็บประจุ 

(Capacitor) 
               คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ BOPA (Nylon) 
                  แผน่ฟิลม์ BOPA ผลิตจากเมด็พลาสติก Polyamide จากคุณสมบติัที'โดดเด่น โดยเฉพาะอยา่งยิ'งคุณสมบติัที'
สามารถตา้นทานแรงกระแทก รอยขีดข่วน และรอยรั'ว จึงถูกนาํไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร และบรรจุ
ภณัฑช์นิดเหลว มีการนาํไปใชง้านอยา่งแพร่หลายกบัสินคา้ที'บรรจุอยูภ่ายใน คือ 

1) ซองบรรจุอาหารสาํเร็จรูปพร้อมทาน (Retort  Food) อาหารเหลว และนํ� าผลไม(้Liquid Food) 
2) เคมีในครัวเรือน เช่นสบู่เหลว แชมพ ูนํ� ายาปรับผา้นุ่ม นํ� ายาทาํความสะอาด  
3) นํ� ามนัพืชและซอสปรุงรส 
4) อาหารแช่แขง็ (Frozen Food) 
5) บรรจุขา้วสาร 
6) บรรจุภณัฑสุ์ญญากาศ 
คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ CPP 

                แผน่ฟิลม์ CPP ผลิตจากเมด็พลาสติก Polypropylene เช่นเดียวกบัแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ CPP เป็น
แผน่ฟิลม์ที'มีคุณลกัษณะที'ดีในการผนึกติดกบัแผน่ฟิลม์ชนิดอื'นไดด้ว้ยความร้อนตํ'า จึงถูกนิยมนาํไปใชใ้นงานพิมพ์
ซองของอาหารขบเคี�ยวหรือซองบะหมี'กึ'งสาํเร็จรูป นอกจากนี�แลว้แผน่ฟิลม์ CPP มีคุณสมบติัในเรื'องความใสและ
ความคงทนเมื'อขึ�นรูป จึงถูกนิยมนาํไปใชพิ้มพง์านซองอาหารหรือถุงขนมปัง เพื'อทาํใหสิ้นคา้ที'บรรจุอยูภ่ายในมีคุณค่า
มากขึ�น 

คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ METALLIZED 
แผน่ฟิลม์ METALLIZED ผลิตจากแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA หรือแผ่นฟิลม์ CPP 

โดยผ่านกรรมวิธีฉาบดว้ยโลหะ แผ่นฟิล์ม METALLIZED นี� ถือเป็น Specialty Film โดยมีราคาจาํหน่ายสูงกว่า
แผน่ฟิลม์ธรรมดา ซึ'งสามารถเพิ'มรายไดใ้หก้บับริษทัฯ อีกทางหนึ'ง    มีคุณลกัษณะที'สาํคญั คือ 
                  1)       ทาํใหซ้องบรรจุภณัฑ ์มีสีสนัที'แวววาว (Sparkling) 
                  2)   สามารถป้องกนัการไหลซึมของอากาศและป้องกนัความชื�นไดดี้กวา่แผน่ฟิลม์ BOPP และแผน่ฟิลม์ 
BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA และแผน่ฟิลม์ CPP ทาํใหย้ดือายขุองอาหารที'บรรจุไดน้านมากขึ�น 

คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ COATED 
                 แผน่ฟิลม์ COATED ผลิตจากแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA แผน่ฟิลม์ CPP หรือ
แผน่ฟิลม์ METALLIZED โดยนาํไปผา่นกระบวนการเคลือบผิวดว้ยสารเคมีชนิดพิเศษ ซึ'งถือวา่เป็น Specialty Film อีก
ชนิดหนึ'ง ซึ'งจะทาํใหแ้ผน่ฟิลม์มีคุณสมบติัโดดเด่นพิเศษมากขึ�นในเรื'องการถนอมอาหารและรักษากลิ'นอาหารให้
ยาวนานขึ�น และมีราคาจาํหน่ายที'สูงขึ�นดว้ย 
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ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในเขต 3 ซึ'งสามารถ
ดูรายละเอียดไดจ้ากขอ้ 19 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ�นสุด ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2560  

2.6 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.6.1 นโยบายและลกัษณะการตลาด 

• กลยทุธ์การแข่งขัน บริษทัฯมีกลยทุธ์การแข่งขนัดงันี�  
- ผลิตสินคา้ที'มีคุณภาพไดม้าตรฐาน ใหเ้ป็นที'พึงพอใจของลูกคา้ เพื'อไม่ใหสิ้นคา้ของ

บริษทัฯเป็นอุปสรรคในขั�นตอนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื'อง 
- ราคาจาํหน่ายยติุธรรม 
- จดัส่งสินคา้ตรงเวลา 
- มีบริการหลงัการขาย (After Sales Service) ที'ดี เนื'องจากเป็นสินคา้ที'ลูกคา้ตอ้งนาํไปแปร

รูป การใหข้อ้มูลและขอ้แนะนาํที'ดีจะเป็นประโยชน์แก่ลูกคา้และสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบริษทัฯ กบัลูกคา้ 

• ลกัษณะลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย ลูกคา้ของบริษทัฯ แบ่งเป็นกลุ่มไดด้งันี�  
- โรงพิมพ ์โรงงานผลิตถุง Side Seal และบรรจุภณัฑอื์'นๆ : ใชเ้พื'อแปรรูปเป็นซองบรรจุ

สิ'งของ  อาหาร ขนม ฯลฯ   
- อุตสาหกรรมอิเลค็ทรอนิคส์ 
บริษทัฯ ไม่มีการพึ'งพิงลูกคา้รายใดรายหนึ'งเกินร้อยละ 30 ของรายไดร้วม 

• การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย สินคา้ของบริษทัฯ จาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ทั�งในและ
ต่างประเทศ โดยมีช่องทางการจาํหน่ายและสดัส่วน (ขอ้มูล ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2560) ดงันี�  
- ตลาดในประเทศ : บริษทัฯ จดัจาํหน่ายโดยตรงให้กับลูกคา้ทุกประเภท ยอดขายใน

ประเทศคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 35.43 ของยอดขายทั�งหมด 
- ตลาดต่างประเทศ : บริษทัฯ ส่งสินคา้ไปจาํหน่ายยงัประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ ญี'ปุ่น เกาหลี 

ออสเตรเลีย ไตห้วนั ฮ่องกง เวียดนาม มาเลเซีย อิตาลี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย  
เมก็ซิโก และ สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่เป็นการจดัจาํหน่ายผา่นตวัแทนซึ'งเป็น
เพียงผูป้ระสานงานกบัลูกคา้ในต่างประเทศ โดยลูกคา้จะเป็นผูเ้ปิด L/C ให้บริษทัฯ 
โดยตรง สาํหรับตวัแทนจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั'น  ทั�งนี�สัดส่วนการขายให้
ลูกคา้ต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 64.57 ของยอดขายทั�งหมด 

2.6.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
- อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์

                              ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลาสติก ที'บริษทัฯผลิตและจดัจาํหน่ายใหก้บัตลาดในประเทศและ
ส่งออกตลาดต่างประเทศ ประกอบดว้ยแผน่ฟิลม์ BOPP, BOPET, BOPA, CPP, METALLIZED
และแผน่ฟิลม์ COATED ซึ'งเป็นผลิตภณัฑที์'ใชอ้ยา่งครบวงจร ซึ'งบริษทัฯจะจาํหน่ายใหโ้รงพิมพ์
เพื'อแปรรูปเป็นบรรจุภณัฑ ์ สาํหรับสินคา้อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมแขนงอื'นๆ อยา่ง
หลากหลาย 
 ความตอ้งการของตลาดบรรจุภณัฑไ์ดข้ยายตวัอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ'งสาํหรับอุตสาหกรรม
อาหารซึ'งอิงอยูก่บับรรจุภณัฑพ์ลาสติก เพราะวา่บรรจุภณัฑพ์ลาสติกสะดวกต่อการขนส่งและ
ตน้ทุนตํ'ากวา่วตัถุดิบอื'น และรูปแบบของซองสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภครวมทั�งการ 
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ขยายตวัของประชากรและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมมีส่วนใหเ้กิดกาํลงัซื�อในดา้น
สินคา้อุปโภคและบริโภค 
- การแข่งขนั 
     เนื'องจากสินคา้ประเภทบรรจุภณัฑ ์ ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายจึงทาํใหเ้กิดการขยายกาํลงั
การผลิต เพื'อที'จะรองรับกบัความตอ้งการของตลาด สาํหรับการแข่งขนันั�นสามารถเกิดขึ�นไดทุ้ก
โอกาสไม่วา่ความตอ้งการของตลาดจะสูงหรือตํ'าเพียงใด ดงันั�นบริษทัจึงไดพ้ฒันาศกัยภาพในดา้น
การตลาด และการผลิต บริษทัฯมีนโยบายที'จะผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพ-ราคายติุธรรม และการส่ง
มอบสินคา้ในเวลาที'เหมาะสม 
           ทั�งนี�วตัถุดิบพลาสติกที'นาํเขา้จากกลุ่มประเทศภาคีเขตการคา้เสรี ASEAN-CHINA และ 
ASEAN-KOREA จะไดรั้บอานิสงฆจ์ากการลดภาษีนาํเขา้เป็น 0% ซึ'งจะทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบของ
ตน้ทุนสินคา้ที'ต ํ'าลง ทาํใหส้ามารถแข่งขนักบัคูต่่อสูที้'อยูน่อกเขตการคา้เสรีได ้ และเป็นการเพิ'ม
โอกาสในการทาํตลาดส่งออกซึ'งจะตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการเปิดเขตการคา้เสรี (FTA) ที'จะใหมี้
ความมั'นคงและการเจริญเติบโตในหมู่สมาชิกภาคี และเพิ'มศกัยภาพทางดา้นการแข่งขนักบัตลาด
การคา้โลกไดม้ากขึ�น อีกทั�งประเทศไทยไดพ้ยายามเสาะหาคูค่า้ในดา้นเศรษฐกิจและเขตการคา้เสรี
เพื'อที'จะขยายการคา้ต่างประเทศ ซึ'งเป็นการส่งเสริมธุรกิจในประเทศ และความมั'งคั'งสู่ประชากร
โดยรวม และประเทศ PERU เป็นคู่คา้ล่าสุดที'เขา้มาอยูใ่นเขตการคา้เสรีตั�งแต่ปี 2555 จากการเปลี'ยน
สถานภาพของเขตการคา้เสรี AFTA เป็น AEC (ประชาคมอาเซี'ยนในปี 2558) ซึ'งหมายความวา่จะมี
การขยายตวัของกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นการคา้, การไหลเขา้ของเงินลงทุน, ภาคบริการ
และตลาดแรงงานทั'วทั�งภูมิภาค ปัจจุบนัไดมี้การเจรจากรอบการคา้เสรีกบักลุ่มประชาคมยโุรป 
(EU) ซึ'งจะมาแทนที' GSP (การใหสิ้ทธิพิเศษดา้นภาษีจากผูใ้หฝ่้ายเดียว) ซึ'งในประเทศไทยจะถูกตดั
สิทธิ{ ภายในปี 2557 เนื'องจากมีการเพิ'มขึ�นของรายไดข้องประชากร 
• แผ่นฟิล์ม BOPP  

 แผน่ฟิลม์ BOPP เป็นแผน่ฟิลม์ที'ใชอ้ยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน 
เนื'องจากตน้ทุนในการจดัหาตํ'า และสามารถห่อหุม้และถนอมอายขุองสินคา้ เช่น อาหาร ขนม 
อยา่งมีประสิทธิภาพ แผน่ฟิลม์ BOPP มีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเนื'อง เนื'องมาจากการขยายตวั
ของประชากรและเศรษฐกิจไม่วา่จะอยูใ่นระดบัไหนก็ตาม ซึ'งทาํใหสิ้นคา้อุปโภคบริโภค
ขยายตวัตามไปดว้ย อุปสงคแ์ละอุปทานจะเป็นตวักาํหนดราคาของแผน่ฟิลม์ในตลาด 
คู่แข่งขนัสาํหรับตลาดในประเทศมีอยูเ่พียงรายเดียว ไดแ้ก่ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี จาํกดั 
(มหาชน) แต่ดว้ยบริษทัฯ นาํกลยทุธ์ทางการตลาดมาใชใ้นดา้นคุณภาพของสินคา้การบริการที'
ดีและการสมัพนัธ์และใกลชิ้ดกบัลูกคา้ซึ'งส่งผลใหบ้ริษทัรักษาส่วนแบ่งของตลาดไดต้ลอดมา 
ส่วนการแข่งขนักบัผูน้าํเขา้จากตา่งประเทศ บริษทัฯมีความไดเ้ปรียบในการแขง่ขนัเนื'องจาก
ลูกคา้ในประเทศจะพิจารณาเปรียบเทียบผูผ้ลิตในดา้นคุณภาพและมาตรฐาน  
ตลอดจนระยะเวลาส่งมอบและภาระภาษีนาํเขา้ สาํหรับอตัราภาษีนาํเขา้ที'สูงในอดีตกาํลงัถูก
ทยอยลดลงมาเพื'อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนักบัองคก์ารคา้โลก (WTO)  และเขตการคา้เสรี 
(FTA) ซึ'งประเทศไทยไดมี้ภาระผกูพนักบัประเทศคูค่า้หลายประเทศ ซึ'งบริษทัฯไดต้ระหนกั
ในเรื'องนี� ดี และไดมี้การวางมาตราการไวแ้ลว้   
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•  แผ่นฟิล์ม BOPET  

แผน่ฟิลม์ BOPET เป็นแผน่ฟิลม์อีกประเภทหนึ'งของบรรจุภณัฑ ์ มีการนาํแผน่ฟิลม์มาใชเ้พื'อ
จุดประสงคใ์นการห่อหุม้สินคา้ภายในใหมี้ความกรอบ และรักษากลิ'น รสชาติ ของสินคา้ให้
ยาวนาน ฉะนั�นการพิจารณาใชแ้ผน่ฟิลม์ BOPP หรือแผน่ฟิลม์ BOPET จะตอ้งขึ�นอยูก่บั
ความสาํคญัของตวัสินคา้ที'จะมีการห่อหุม้ นอกเหนือจากการใชแ้ผน่ฟิลม์นี�กบับรรจุภณัฑ์
สินคา้อุปโภคบริโภค สามารถนาํไปใชก้บัอุตสาหกรรมอื'นๆได ้ เพราะเป็นแผน่ฟิลม์ที'มีความ
คงทนต่อความร้อนไดดี้ เช่นอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้านาํไปใชใ้นการพนัสายไฟ 
เนื'องจากเป็นฉนวนป้องกนัไฟฟ้ารั'วได ้ หรือใชก้บัอาคารเพื'อสะทอ้นความร้อนใหอ้อกไป 
อุตสาหกรรมการผลิตท่อของ เครื'องปรับอากาศ (AIR DUCT) และอุตสาหกรรมประดบั
เครื'องนุ่งห่ม 
คู่แข่งสาํหรับตลาดในประเทศมีอยู ่ 2 รายไดแ้ก่ บริษทั โพลีเพลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน)และบริษทั เอส อาร์ เอฟ อินดสัตรี�  จาํกดั โดยเป็นผูผ้ลิต แผน่ฟิลม์ BOPET เท่านั�น 
ซึ'งไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะภาพของบริษทั เนื'องจากยงัมีความตอ้งการสูงในตลาด และอีก
ประการหนึ'งลูกคา้บรรจุภณัฑต์อ้งใชสิ้นคา้ทั�งแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์  BOPET และ
แผน่ฟิลม์ BOPA (Nylon) ร่วมกนัดงันั�นจึงมีการสั'งสินคา้ทั�ง 3 ประเภทจากผูผ้ลิตรายเดียว
แทนที'จะแยกสั'งเพื'อความสะดวก ดงันั�นบริษทัฯจึงมีศกัยภาพในการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดอ้ยา่งเตม็ที' สาํหรับการแข่งขนักบัสินคา้ที'นาํเขา้จากต่างประเทศ บริษทัฯมีความ
ไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนั    เนื'องจากลูกคา้ในประเทศจะพิจารณาเปรียบเทียบผูผ้ลิตในดา้น
คุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ตลอดจนระยะเวลาส่งมอบ  ภาระภาษีนาํเขา้และระยะเวลา
การชาํระเงิน  

• แผ่นฟิล์ม BOPA(Nylon) 

แผน่ฟิลม์ BOPA เป็นแผน่ฟิลม์ที'นิยมใชก้นัแพร่หลายในอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค
ในรูปของเหลว อาหารพร้อมทาน (RETORT) และอาหารแช่แขง็ เนื'องจากมีคุณสมบติัที'ดีใน
การตา้นทานการรั'วซึม (Puncture Resistance) ทนต่ออุณหภูมิร้อน-เยน็ ตา้นทานนํ� ามนั (Oil 
Resistance) ทนต่อการขดูขีด (Abrasion) ดงันั�นแผน่ฟิลม์ BOPA (Nylon) แผน่ฟิลม์ BOPP 
และแผน่ฟิลม์ BOPET ทั�งหมดนี� ที'เป็นผลิตภณัฑข์องบริษทัสามารถใชอ้ยา่งครบวงจรในบรรจุ
ภณัฑข์องอาหาร และสินคา้อุปโภคบริโภคอยา่งสมบูรณ์แบบ 
คู่แข่งของบริษทัในประเทศมีอยูเ่พียงรายเดียว คือบริษทั ไทยโพลีอไมด ์ จาํกดั ซึ'งเริ'มตน้ผลิต
แผน่ฟิลม์ BOPA ในช่วงระยะเวลาใกลเ้คียงกบับริษทั แต่บริษทัฯไดอ้าศยัประสบการณ์จาก
การผลิตและจาํหน่ายแผน่ฟิลม์ชนิดต่างๆ จึงสามารถทาํการตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็วและประสบ
ความสาํเร็จรวมถึงคุณภาพของสินคา้ และการใหบ้ริการหลงัการขายกบัลูกคา้ที'ดี และลกัษณะ
ธุรกิจของบริษทัที'ไม่ขดัแยง้กบัลูกคา้ในดา้นผลประโยชน์ สาํหรับการแข่งขนักบัสินคา้ที'
นาํเขา้จากต่างประเทศนั�น เนื'องจากในอดีตไม่มีการผลิตสินคา้ประเภทนี�ในประเทศมาก่อน 
ฉะนั�นสินคา้จากต่างประเทศก็ยงัมีการถูกนาํเขา้มาแต่ในอตัราส่วนที'นอ้ยกวา่เดิม ซึ'งบริษทัมี
ความเชื'อมั'นวา่ในอนาคตอนัใกลนี้�  บริษทัสามารถแข่งขนัไดใ้นดา้นคุณภาพและบริการ ซึ'งจะ
ทาํใหบ้ริษทัยดึครองส่วนแบ่งของตลาดไดม้ากขึ�น 
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• แผ่นฟิล์ม CPP 

เป็นแผน่ฟิลม์ที'ผลิตจากเมด็พลาสติกประเภทเดียวกบัฟิลม์ BOPP มีคุณสมบติัการปิดผนึกดว้ย
ความร้อนไดดี้และคงทนเมื'อขึ�นรูป รวมทั�งมีความใสสูง จึงเหมาะแก่การนาํไปใชเ้ป็นฟิล์ม
ชั�นในของบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้  
บริษทัฯไดติ้ดตั�งเครื'องผลิตแผน่ฟิลม์ CPP ขึ�นในช่วงสามเดือนสุดทา้ยของปี 2558 โดยมีกาํลงั
การผลิตอยู่ที' 16,000 ตนัต่อปี ทั� งนี� ฟิล์ม CPP เป็นฟิลม์ที'นิยมใชง้านร่วมกบัผลิตภณัฑ์อื'นๆ
ของบริษทัฯ ทั�ง  BOPP, BOPET และBOPA จึงเป็นการเพิ'มมูลค่าในช่องทางการจาํหน่ายเดิม
ของบริษทัฯ โดยมีคู่แข่งเป็นผูผ้ลิตรายย่อยในประเทศ และสินค้านําเขา้เช่นจากประเทศ
อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯคาดหวงัว่าตลาดแผ่นฟิล์ม CPP จะเติบโตไดเ้นื'องจากยงัมี
ความตอ้งการผลิตภณัฑนี์�อยูม่ากทั�งในและนอกประเทศ นอกจากนี�การเพิ'มแผ่นฟิลม์ CPP เขา้
มาจะช่วยขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที'บริษัทฯมี ให้ได้ครบวงจรมากกว่าที' คู่แข่งนําเสนอ และ
สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากกวา่ 

• แผ่นฟิล์ม METALLIZED  
เป็นแผน่ฟิลม์ที'ผา่นกระบวนการฉาบดว้ยโลหะอลูมิเนียม (ALUMINIUM) ทาํใหส้ามารถ
ป้องกนัการไหลผา่นของอากาศและความชื�นไดดี้จึงยดือายขุองสินคา้ภายในไดดี้กวา่แผน่ฟิลม์
ชนิดธรรมดา ดงันั�นแผน่ฟิลม์ METALLIZED จึงเหมาะกบัการนาํไปใชใ้นดา้นบรรจุภณัฑ ์
นอกเหนือจากนี� สินคา้ชนิดนี�สามารถนาํไปใชใ้นดา้นอุตสาหกรรมอื'นๆ เช่นนาํไปพนัท่อ
อากาศ (AIR DUCT) ป้องกนัการไหลผา่นของความร้อนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และ
กระดาษห่อดอกไม ้
ในปี 2558 บริษทัฯไดเ้พิ'มสายการผลิตแผน่ฟิลม์ METALLIZED ขึ�นอีก 2 เครื'อง รวมเป็น
ทั�งหมด 5 เครื'อง โดย 4 เครื'องแรกเป็นเครื'องที'ใชเ้สน้ลวดอลูมิเนียมมาทาํการหลอมละลาย
และทาํใหไ้อของอลูมิเนียมขึ�นไปเกาะยงัแผน่ฟิลม์ ในขณะที'เครื'องที' 5 จะใชก้อ้นอลูมิเนียม
มาหลอมในเบา้หลอมและใหไ้อของอลูมิเนียมขึ�นไปเกาะแผน่ฟิลม์ ซึ'งจะทาํใหคุ้ณภาพของ
แผน่ฟิลม์ที'นาํมาฉาบนั�นเรียบเสมอไดดี้มากขึ�น เป็นการเพิ'มมูลค่าของผลิตภณัฑไ์ดม้ากกวา่ 
บริษทัฯคาดวา่แผน่ฟิลม์ที'ผลิตไดท้ั�งสองชนิดจะมีความตอ้งการในตลาดและเติบโตไดอ้ยา่ง
ต่อเนื'อง ซึ'งทาํใหมี้การแข่งขนัไม่รุนแรงนกัในตลาดแผน่ฟิลม์ METALLIZED 

• แผ่นฟิล์มเคลือบผิว COATED FILM 
เป็นแผน่ฟิลม์ที'ผา่นกระบวนการเคลือบผิวดว้ยสารเคมีชนิดพิเศษ เพื'อเพิ'มคุณสมบติัขั�นสูงใน
การป้องกนัการไหลผา่นของอากาศและความชื�น ทาํให้สินคา้ที'บรรจุมีอายกุารจดัเก็บและการ
ถนอมอาหารที'ยาวนานเป็นพิเศษ เป็นผลิตภณัฑที์'เพิ'มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ 
โดยในปัจจุบนั บริษทัฯมีคู่แข่งเป็นผูผ้ลิตรายยอ่ยในประเทศ และสินคา้นาํเขา้เช่นจากญี'ปุ่น 
อยา่งไรก็ตามบริษทัคาดหวงัวา่ ตลาดกลุ่มแผ่นฟิลม์ COATED ยงัจะเติบโตไดอี้กทั�งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ 
นอกจากนี�  การขยายกลุ่มผลิตภณัฑ ์ทาํให้บริษทัมีสินคา้ครบวงจรมากขึ�น สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้กวา่ 
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2.7 การจดัหาผลติภัณฑ์ 

(ก)    ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซึ' งผลิตภณัฑ ์
การผลิต 
บริษทัฯ ผลิตแผ่นฟิล์มโดยการนําเม็ดพลาสติกมาหลอมละลายแลว้ผ่านกรรมวิธีจนกลายเป็นแผ่นฟิล์ม 

จากนั�นนาํไปตดัให้ไดข้นาดตามที'ลูกคา้ตอ้งการ บริษทัฯมีโรงงานแห่งเดียวตั�งอยู่ที'การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุรี ซึ'งในปี 2560 บริษทัมีกาํลงัการผลิตรวม 256,300 ตนัต่อปีซึ'งมีสายการผลิต ประกอบดว้ย 

 สายการผลิต -  แผน่ฟิลม์ BOPP   4 สาย   (132,000 ตนัต่อปี) 
  -  แผน่ฟิลม์ BOPET      2 สาย      (62,000 ตนัต่อปี) 
  -  แผน่ฟิลม์ BOPA                             2 สาย          (18,000 ตนัต่อปี) 
                                 -  แผน่ฟิลม์ CPP                                1 สาย          (16,000 ตนัต่อปี) 
                                 -  แผน่ฟิลม์ METALLIZED               5 สาย     (28,300 ตนัต่อปี) 
         และบริษทัไดล้งทุนเพิ'มสายการผลิต COATED FILM ซึ'งเป็นผลิตภณัฑอี์กประเภทหนึ'งของบริษทั ซึ' ง

ช่วยเพิ'มมูลค่าของผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั โดยบริษทัอยูใ่นระหวา่งติดตั�งและทดสอบผลิตภณัฑ ์ซึ' งจะทาํให้บริษทัฯ
มีผลิตภณัฑห์ลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้มากขึ�น อีกทั�งในปี 2559 ที'ผ่านมา บริษทัฯไดมี้
การลงทุนเพิ'มสายการผลิตแผน่ฟิลม์ METALLIZED สายที'เจ็ด กาํลงัการผลิตประมาณ 7,000 ตนัต่อปีและสายการผลิต
แผ่นฟิลม์  BOPA (Nylon) สายที'สามกาํลงัการผลิตประมาณ 14,000 ตนัต่อปี เพื'อรองรับความตอ้งการใชแ้ผ่นฟิล์ม
ประเภทนี�  ที'มีอตัราการเติบโตสูงขึ�น ซึ' งคาดว่าจะติดตั�งแลว้เสร็จในไตรมาสที'สองปี 2561 และไตรมาสที'สี'ปี 2561 
ตามลาํดบั     

          นโยบายการผลิต 
บริษทัฯ มีนโยบายผลิตแผน่ฟิลม์ที'มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน ISO 9001:2015 จึงทาํใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัฯ

เป็นที'ยอมรับทั�งตลาดใน และต่างประเทศ    ลูกคา้สามารถนาํผลิตภณัฑข์องบริษทัฯไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใน
อุตสาหกรรมต่อเนื'อง ปัจจยัที'สนบัสนุนการผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐานคือ 

- พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้และฝึกฝนใหเ้กิดความชาํนาญสามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพเพื'อ
รองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรม 

- พฒันาเครื'องจกัรใหท้นัสมยัเพื'อใชผ้ลิตสินคา้ใหท้นักบัความตอ้งการของลูกคา้ที'มีเพิ'มขึ�น  พร้อมทั�ง
ควบคุมคุณภาพการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- จดัหาวตัถุดิบจากแหล่งผลิตที'มีคุณภาพ และมีราคายติุธรรม  

การจดัหาวตัถุดิบ 
วตัถุดิบที'ใชใ้นการผลิตแผ่นฟิล์ม คือ เม็ดพลาสติก Polypropylene ใชผ้ลิตแผ่นฟิล์ม BOPPและแผ่นฟิล์ม 

CPP เมด็พลาสติก Polyester สาํหรับผลิตแผน่ฟิลม์ BOPET และเมด็พลาสติก Polyamide ใชผ้ลิตแผน่ฟิลม์ BOPA ส่วน
แผน่ฟิลม์ METALLIZED และแผ่นฟิลม์ COATED วตัถุดิบที'ใชส้าํหรับการผลิตคือแผ่นฟิลม์ BOPP, BOPET, BOPA 
หรือแผ่นฟิลม์ CPP ซึ' งเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัแลว้นาํมาเคลือบกบัโลหะอลูมิเนียมและสารเคมีตามลาํดบั ในปี 
2560 บริษทัฯ จดัซื�อเม็ดพลาสติก จากแหล่งภายในประเทศประมาณร้อยละ 84.49 ของยอดซื�อเม็ดพลาสติกทั�งหมด
และประมาณร้อยละ 15.51 สั'งซื�อจากต่างประเทศ โดยบริษทัฯมียอดสั'งซื�อเม็ดพลาสติกจากผูผ้ลิตที'มีสัดส่วนเกินกวา่
ร้อยละ 30 ของยอดซื�อเมด็พลาสติกรวม จาํนวน 1 ราย ซึ'งผูผ้ลิตและจาํหน่ายรายนี� เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ของประเทศและ
ไม่มีความเกี'ยวขอ้งกบับริษทัฯ ส่วนการนาํเขา้เม็ดพลาสติกจากต่างประเทศ บริษทัฯสั'งซื�อจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
เกาหลี  ญี'ปุ่น  ฮ่องกง สิงคโปร์ และ จีน  เป็นตน้  
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เนื'องจากเม็ดพลาสติกเป็นสินคา้ที'มีลกัษณะเป็นสินคา้ Commodity ทาํให้บริษทัฯสามารถจดัหาวตัถุดิบที'มี
คุณภาพทดัเทียมกนัไดจ้ากแหล่งต่างๆ ทั�งภายในและต่างประเทศ โดยปัจจุบนับริษทัฯมีการสั'งซื�อวตัถุดิบในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่เนื'องจากมีราคาใกลเ้คียงกนัและทาํให้บริษทัฯสามารถบริหารสินคา้คงคลงัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
เนื'องจากไม่ตอ้งสต็อกวตัถุดิบเป็นจาํนวนมาก อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดน้าํเขา้เม็ดพลาสติกบางส่วนเพื'อเป็นการลด
ความเสี'ยงจากการพึ'งพิงการสั'งวตัถุดิบจากผูผ้ลิตและจาํหน่ายในประเทศนอ้ยราย 

(ข)   ผลกระทบต่อสิ'งแวดลอ้ม 
การดาํเนินการเพื'อลดผลกระทบต่อสิ'งแวดลอ้ม 
กระบวนการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกเป็นการละลายและรีดพลาสติกให้เป็นแผ่นซึ' งไม่ก่อให้เกิดมลพิษไม่

ทาํลายสิ'งแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็น กลิ'น เสียง ควนั และนํ� าเสีย นอกจากนี�บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทัผูเ้ชี'ยวชาญมาตรวจสอบ
และรายงานต่อการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั  ซึ'งค่าที'วดัไดไ้ม่เกินมาตรฐานอยูใ่นเกณฑข์องกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไม่มีผลกระทบต่อสิ'งแวดลอ้ม 

ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเพื'อควบคุมสิ'งแวดลอ้มในช่วง 3 ปีที'ผา่นมา 
 - ไม่มี - 
ผลกระทบจริงเมื'อเทียบกบัขอ้กาํหนดตามกฎหมาย 
 - ไม่มี - 
ขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี'ยวกบัสิ'งแวดลอ้ม 
 - ไม่มี - 

2.8 งานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี - 

3. ปัจจัยความเสี�ยง 
 ปัจจัยความเสี'ยงที'อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของบริษทั 

สามารถจาํแนกไดด้งันี�  

3.1  ความเสี�ยงเกี�ยวกบัความผันผวนของราคาวตัถุดบิและการขาดแคลนวตัถุดบิ 
วตัถุดิบสําคญัที'ใชใ้นการผลิตแผ่นฟิล์ม ไดแ้ก่ เม็ดพลาสติก Polypropylene ใชผ้ลิตแผ่นฟิล์ม BOPPและ

แผ่นฟิล์ม CPP เม็ดพลาสติก Polyester ใชผ้ลิตแผ่นฟิล์ม BOPET และเม็ดพลาสติก Polyamide(Nylon) ใชผ้ลิต
แผน่ฟิลม์ BOPA ซึ'งวตัถุดิบทั�งสามชนิดนี�สามารถสั'งซื�อไดจ้ากผูผ้ลิตทั�งในและต่างประเทศเนื'องจากมีคุณภาพทดัเทียม
กนั ในปี 2560 นี� ราคาเม็ดพลาสติกมีความผนัแปรตามราคาซื�อขายของตลาดโลกและการเพิ'มขึ�นของราคานํ� ามนัดิบ 
ดงันั�นการปรับราคาขึ�นหรือลดลงของเม็ดพลาสติกจะมีผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลิตของบริษทัฯ เนื'องจาก
ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนเมด็พลาสติก อยา่งไรก็ตามโดยส่วนใหญ่บริษทัฯสามารถปรับราคาขายสินคา้ให้
สอดคลอ้งกบัตน้ทุนเมด็พลาสติกและลูกคา้ใหก้ารยอมรับ  

3.2 ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการพึ�งพาผู้จดัจําหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ 
      บริษทัฯ มีการสั'งซื�อเม็ดพลาสติกจากผูผ้ลิตและจาํหน่ายรายใหญ่ของประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 
จาํกดั บริษทั อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดสัตรี� ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โซจิทสึ (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมียอด
สั'งซื�อจากผูจ้ดัจาํหน่ายทั�งสามรายในปี 2560 ที'ผ่านมาประมาณร้อยละ 45.13 และร้อยละ 25.02 และร้อยละ 8.40 ของ
ยอดซื�อรวมตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามบริษทัฯสามารถสั'งซื�อเม็ดพลาสติกไดจ้ากผูผ้ลิตรายอื'นๆ ทั�งในและต่างประเทศ 
เนื'องจากวตัถุดิบมีลกัษณะเป็นสินคา้ Commodity แต่อาจจะมีเงื'อนไขการคา้ที'แตกต่างไปจากเดิม นอกจากนี�การสั'งซื�อ
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เม็ดพลาสติกจากต่างประเทศทาํให้บริษทัฯตอ้งเผื'อระยะเวลาการขนส่ง เก็บสต็อกวตัถุดิบนานขึ�น และมีความเสี'ยง
เกี'ยวกบัอตัราแลกเปลี'ยนเพิ'มขึ�น  

        3.3  ความเสี�ยงในด้านการค้าระหว่างประเทศจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
        สืบเนื'องจากการคา้เสรีที' เปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีโอกาสในการซื�อขายสินคา้ระหว่างกันมากขึ� น ใน

ขณะเดียวกนัแต่ละประเทศก็จะมีมาตรการที'จะส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคพยายามใชสิ้นคา้ที'ผลิตภายในประเทศมากขึ�น และ
ลดการนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศโดยการออกมาตรการต่างๆทั�ง มาตรการที'ไม่ใชภ้าษี (NON TARIFF BARRIER) 
และมาตรการทางภาษี (TARIFF BARRIER) ดงัเช่นการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด (ANTI DUMPING : AD) ซึ'ง
เริ'มมีการออกมาตรการดงักล่าวจากหลายประเทศที'เป็นฐานลูกคา้ของบริษทั และมีผูผ้ลิตฟิลม์พลาสติกในประเทศนั�น 
อนัเป็นผลให้ผูน้าํเขา้ฟิล์มพลาสติกในประเทศที'ดาํเนินการไต่สวนฟ้องร้องอาจตอ้งเสียภาษีเพิ'มเติม หากบริษทัไม่
สามารถโตแ้ยง้และพิสูจน์ไดว้า่ไม่ไดท้าํการคา้โดยการทุ่มตลาด แต่ทั�งนี� ก็จะเป็นโอกาสอนัดีในการทาํการคา้ในระยะ
ยาวกบัประเทศที'ดาํเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดหากบริษทัสามารถโตแ้ยง้และผ่านการตดัสินวา่ไม่ไดท้าํการคา้โดย
การทุ่มตลาด 

3.4  ความเสี�ยงด้านการป้องกนัความเสี�ยงของอตัราแลกเปลี�ยน   
ในปี 2560 บริษทัฯไดมี้การทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื'อป้องกนัความเสี'ยงของการ

เปลี'ยนแปลงในอัตราแลกเปลี'ยนที'อาจมีผลกระทบต่อจํานวนเงินบาท ที'บริษัทจะได้รับชําระจากลูกหนี� การค้า
ต่างประเทศและหนี� สินสาํหรับการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ที'ผ่านมาบริษทัไดล้ดผลกระทบจากความเสี'ยงของอตัรา
แลกเปลี'ยนโดยการทาํสัญญาซื�อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไวบ้างส่วนแลว้ (รายละเอียดตามขอ้ 18 รายการที'เป็น
เงินตราต่างประเทศ และหมายเหตุขอ้27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ 
วนัที' 31 ธนัวาคม 2560) 

เนื'องจากบริษทัฯมีรายไดบ้างส่วนจากการส่งออกที'เป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ' งถือว่าเป็นการชดเชย
ความเสี'ยงอีกทางหนึ'งและคาดว่ารายไดจ้ากการส่งออกดงักล่าวเพียงพอที'จะชาํระหนี� ที'เป็นเงินเหรียญสหรัฐที'ครบ
กาํหนดชาํระในแต่ละปีในส่วนที'ยงัไม่ไดท้าํสญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศได ้เนื'องจากผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็น
ที'ตอ้งการของตลาดทั�งในประเทศและต่างประเทศ อยา่งไรก็ดีบริษทัฯยงัมีความเสี'ยงดา้นอตัราแลกเปลี'ยนหากรายได้
จากการส่งออกลดลงและอตัราแลกเปลี'ยนที'ผนัผวนของค่าเงินบาทอยา่งรุนแรง 

3.5 ความเสี�ยงด้านการบริหารและการจดัการ 
               ณ วนัปิดสมุดทะเบียนครั� งหลงัสุดเมื'อวนัที' 31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มสุทธิสมัพทัน์ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 
55.10 ของจาํนวนหุน้ที'จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทั จึงทาํใหก้ลุ่มสุทธิสมัพทัน์สามารถควบคุมมติที'ประชุมผูถื้อ
หุน้ไดเ้กือบทั�งหมด ไม่วา่จะเป็นเรื'องการแต่งตั�งกรรมการ หรือการขอมติเรื'องอื'นที'ตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของที'ประชุม
ผูถื้อหุน้ ยกเวน้แต่เรื'องที'กฎหมายหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของมติที'ประชุมผูถื้อ
หุน้ดงันั�นผูถื้อหุน้รายอื'นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื'อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื'องที'ผูถื้อหุน้ใหญ่เสนอได ้

3.6 ความเสี�ยงด้านการเงิน กรณีการมเีงนิกู้ยมืระยะยาว 
ณ สิ�นปี 2560 บริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 2,008.25 ลา้นบาท จากสถาบนัการเงินเพื'อลงทุนใน

สายการผลิตแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ METALLIZED และแผน่ฟิลม์ CPP โดยจะตอ้งชาํระคืนเงิน
ตน้ทุก 3 เดือนตั�งแตปี่ 2558 ถึงปี 2567 (รายละเอียดจากขอ้ 13 เงินกูย้มืระยะยาว) โดยบริษทัมีขอ้ตกลงกบัสถาบนั
การเงินเจา้หนี�วา่จะตอ้งดาํรง D/E ไวไ้ม่ใหเ้กิน 3 เท่า ตลอดอายสุญัญากูเ้งิน (โดยปัจจุบนับริษทัมี D/E เท่ากบั 1.58 เท่า) 
บริษทัจึงอาจมีความเสี'ยงหากบริษทัไม่สามารถดาํรงค่าD/E ไวไ้ดก็้จะทาํใหผ้ิดสญัญากูย้มืเงินซึ'งหากเจา้หนี�หยดุการให้
กูย้มืหรือมีการปรับเปลี'ยนเงื'อนไขเงินใหกู้ย้มืก็อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการดาํเนินงานของบริษทัได ้
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4.  ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1  สินทรัพย์ถาวรหลกั 

สินทรัพยถ์าวรที'สาํคญัประกอบดว้ย ที'ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเครื'องจกัร  ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2560 มีมูลค่า
ตามบญัชีดงันี�  

 
 

ประเภททรัพยสิ์น 
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ{  

มูลค่าตาม 
บญัชีสุทธิ 
(พนับาท) 

 
ภาระคํ�าประกนั 

ที'ดิน เจา้ของ 12,466 - 
อาคารและโรงงาน เจา้ของ 522,084 - 
เครื'องจกัรและอุปกรณ์ เจา้ของ 4,972,567 เครื'องจกัร 6 เครื'องติดจาํนอง

(ดูหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินขอ้ 13) 

ยานพาหนะ เจา้ของ 11,348 - 
สถานที'ทาํการตกแต่งและอุปกรณ์
สาํนกังาน 

เจา้ของ 35,668 - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั�ง เจา้ของ 187,326 - 
รวม 5,741,459  

4.2 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 
 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทรัพยสิ์นระยะยาวรวม 9 สัญญา ไดแ้ก่ สัญญาเช่าที'ดินที'โครงการนิคมอุตสาหกรรม 

สญัญาเช่าเครื'องจกัร และสญัญาเช่ายานพาหนะ ซึ'งสาระสาํคญัของสญัญาสามารถสรุปไดด้งันี�  
 

1) สญัญาเช่าที'ดินที'โครงการนิคมอุตสาหกรรม (สญัญา 2 ฉบบั) 
 อายสุญัญาคงเหลือ (ณ วนัที' 31 ธ.ค. 60) : 2 ปี 8 เดือน 
 อตัราค่าเช่า 
      ภาระคํ�าประกนั 

: 
: 

3.47 ลา้นบาทต่อปี 
ไม่มี 

2)  สญัญาเช่าที'ดินที'โครงการนิคมอุตสาหกรรม   
      อายสุญัญาคงเหลือ (ณ วนัที' 31 ธ.ค. 60) : 23 ปี 2 เดือน 
      อตัราค่าเช่า : 4.54 ลา้นบาทต่อปี 
      ภาระคํ�าประกนั : ไม่มี 
3)  สญัญาเช่าที'ดินที'โครงการนิคมอุตสาหกรรม   
      อายสุญัญาคงเหลือ (ณ วนัที' 31 ธ.ค. 60) :  1 ปี 7 เดือน 
      อตัราค่าเช่า : 0.28 ลา้นบาทต่อปี 
      ภาระคํ�าประกนั : ไม่มี 
4)  สญัญาเช่าที'ดินที'โครงการนิคมอุตสาหกรรม   
      อายสุญัญาคงเหลือ (ณ วนัที' 31 ธ.ค. 60) : 25 ปี 10 เดือน 
      อตัราค่าเช่า : 1.18 ลา้นบาทต่อปี 
      ภาระคํ�าประกนั : ไม่มี 
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5)  สญัญาเช่าที'ดิน ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
      อายสุญัญาคงเหลือ (ณ วนัที' 31 ธ.ค.60)                  
      อตัราค่าเช่า 
      ภาระคํ�าประกนั 
6)  สญัญาเช่ายานพาหนะ                                          
     อายสุญัญาคงเหลือ (ณ วนัที' 31 ธ.ค.60) 
     อตัราค่าเช่า  
     ภาระคํ�าประกนั 

 
 
 
: 
: 
 
: 

: 

 
3 ปี 
1.06 ลา้นบาทต่อปี 
ไม่มี 
 
1 ปี 5 เดือน 
0.81 ลา้นบาทต่อปี 
ไม่มี 

7)  สญัญาเช่ายานพาหนะ   
      อายสุญัญาคงเหลือ (ณ วนัที' 31 ธ.ค. 60) : 3 ปี 
      อตัราค่าเช่า : 0.62 ลา้นบาทต่อปี 
      ภาระคํ�าประกนั : ไม่มี 
8)  สญัญาเช่ายานพาหนะ   
      อายสุญัญาคงเหลือ (ณ วนัที' 31 ธ.ค. 60) : 1 ปี 10 เดือน 
      อตัราค่าเช่า : 0.24 ลา้นบาทต่อปี 
      ภาระคํ�าประกนั : ไม่มี 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแต่อยา่งใด 

5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 
- ไม่มี – 
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6 ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�น 

 6.1 ขอ้มูลทั'วไป 
 1. บริษทั เอ.เจ.พลาสท ์ จาํกดั (มหาชน)  เลขทะเบียนบริษทั 0107537001285 ( เดิมเลขที' บมจ.375 )   

บริษทัฯประกอบธุรกิจเกี'ยวกบัการผลิตและจาํหน่ายแผน่ฟิลม์ภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศของ BOPP Film, 
BOPET Film, BOPA Film(Nylon), CPP Film และ METALLIZED Film โดยในปัจจุบนันี�บริษทัมีกาํลงัการผลิต 
BOPP Film 132,000 ตนัต่อปี BOPET Film 62,000 ตนัต่อปี BOPA Film 18,000 ตนัต่อปี CPP Film 16,000 ตนัต่อปี
และ METALLIZED Film 28,300 ตนัต่อปี  ผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนกึ'งสาํเร็จรูป ซึ'งลูกคา้จะนาํ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไปใชใ้นการแปรรูปเป็นบรรจุภณัฑ ์    เพื'อใชบ้รรจุสินคา้อุปโภคและบริโภค เช่น  ซองบรรจุ
อาหารและขนมขบเคี�ยว  ซองบรรจุเสื�อผา้  ซองบรรจุดอกไม ้  กระดาษห่อของขวญั  เคลือบกระดาษ  เคลือบผิวไม ้ 
ฉนวนป้องกนัความร้อนภายในอาคาร ฉนวนไฟฟ้า  และ อาหารแช่แขง็ เป็นตน้   

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ในเขต 3    
ณ การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั   จงัหวดัชลบุรี     

บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน 399,444,945 บาท   เป็นหุน้สามญั 399,444,945 หุน้   มูลค่าหุน้ละ 1 บาท โดยเรียก
ชาํระแลว้จาํนวน 399,439,227 หุน้ เป็นเงิน 399,439,227 บาท   
 สาํนกังานใหญ่  ตั�งอยูเ่ลขที' 95 ถนนท่าขา้ม แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150โทรศพัท ์   
0-2415-0035 โทรสาร 0-2415-3795 เวบ็ไซต ์http://www.ajplast.co.th 

โรงงานตั�งอยูที่' การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั เลขที' 38/11 หมู่ที' 5 ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดั
ชลบุรี โทรศพัท ์038-490-330-5 โทรสาร 038-490-337 

2. นิติบุคคลที'บริษทัถือหุน้ตั�งแตร้่อยละ 10 ขึ�นไป  
- ไม่มี - 

3. บุคคลอา้งอิงอื'นๆ  
นายทะเบียนหุน้    -  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

   อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน) 
   Tower A ชั�น 14  
    เลขที' 93 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท ์02009 9378-9389 โทรสาร 02009 9476  
           ผูส้อบบญัชี           -   นายชยักรณ์ อุ่นปิติพงษา เลขทะเบียน 3196  

                                 บริษทั สาํนกังาน ดร.วรัิช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จาํกดั  
                                 เลขที' 518/3 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั�น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
                                 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร             

     โทรศพัท ์0-2255-2518 โทรสาร 0-2253-8730  

       6.2 ขอ้มูลสาํคญัอื'น 

             -ไม่มี- 
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                                                                       ส่วนที� 2 

                                             การจัดการและการกาํกบั ดูแลกจิการที�ดี 

 7  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 399,444,945 บาท เรียกชาํระแลว้ 399,439,227 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญั 399,439,227 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
รายชื�อกลุ่มผูถื้อหุ้นที�ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยรวมจาํนวนหุ้นที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งกนัตามมาตรา 258 

แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี<  

ชื�อ จาํนวนหุ้น สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

 1. กลุ่มครอบครัวสุทธิสัมพทัน์ 1 220,071,807 55.10 
      นายณรงค ์สุทธิสมัพทัน์ 2 34,365,422 8.60 

      นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ 3 159,599,485 39.96 

      นางสาวอจลา สุทธิสมัพทัน์ 26,106,900 6.54 

  2.กลุ่มครอบครัวฉัตรพริิยะพนัธ์ 24,300,000 6.08 

 3.กลุ่มครอบครัว ชลคดดีาํรงกลุ 15,033,500 3.76 

  4. บริษัท ไทยเอน็วดีอีาร์ จาํกดั 7,600,712 1.90 

 5. นางปริญญา    ขันเจริญสุข 4,144,944 1.04 

 6. นายทตินนท์ นาคะศิริ 3,882,100 0.97 

  7. นายณัฏฐชัย รัตนะธัมมาวงศ์ 3,805,800 0.95 

 8. นางรณติ ศุภพพิฒัน์ 3,510,000 0.88 

  9. นายโชคชัย  ธรรมยุตกิาร 2,790,700 0.70 

10. นายสมเกยีรต ิเทดิทูลทวเีดช 2,700,000 0.68 

รวม 287,839,563 72.06 

1 นายณรงค ์สุทธิสมัพทัน์ และนายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการการ
กาํกบัตลาดทุนที� ทจ. 7/2552 เรื�องกาํหนดลกัษณะความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที�เขา้ลกัษณะเป็นการกระทาํร่วมกบั
บุคคลอื�น และการปฏิบติัการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

2 รวมส่วนของคู่สมรส และบริษทัจาํกดัที�ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 30 

3 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบริษทัมหาชนจาํกดัที�ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 30  

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 
-ไม่มี- 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย ทั<งนี< ขึ<นกบั

ความตอ้งการใชเ้งินทุนหมุนเวยีน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน โดยจะจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
หรือไม่แลว้แต่มติที�ประชุมคณะกรรมการและการจ่ายเงินปันผลอาจจะจ่ายเป็นหุน้ปันผลก็ได ้ 

 



 

 

17 

8 โครงสร้างการจัดการ 
8.1 คณะกรรมการบริษทั (ดูรายละเอียดประวติัของกรรมการและผูบ้ริหารในเอกสารแนบ 1) 

คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการทั<งหมด 7 ท่านดงันี<    
1. นายณรงค ์สุทธิสมัพทัน ์ ประธานกรรมการ 
2. นางนภาพร สุทธิพงษช์ยั รองประธานกรรมการ 
3. นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายนินนาท โอฬารวรวฒิุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นางชวดิา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายสุรศกัดิS  โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายสุพจน์ โทนุรัตน ์ กรรมการอิสระ 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 
1. นายณรงค ์สุทธิสมัพทัน ์ ประธานกรรมการหรือ 
2. นางนภาพร สุทธิพงษช์ยั รองประธานกรรมการหรือ 
3. นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

         ลงลายมือชื�อและประทับตราสําคัญของบริษทัหรือกรรมการอื�นสองคนลงลายมือชื�อร่วมกันและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั  
                        คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจ หนา้ที� และความรับผิดชอบในการจดัการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ที�ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื�อสตัยสุ์จริตและ
ระมดัระวงั รักษาผลประโยชนข์องบริษทัเวน้แต่ในเรื�องที�ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนดาํเนินการ เช่น
เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติที�ประชุมผูถื้อหุน้การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนั และการซื<อหรือขายสินทรัพยที์�
สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ โดยปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัมีขอบเขต หนา้ที� 
และความรับผิดชอบ สรุปไดด้งันี<  

1. ปฏิบติัหนา้ที�โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ เพื�อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติที�ประชุมผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯดว้ยความระมดัระวงัเพื�อรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯและรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

2. ทบทวนและพิจารณาเกี�ยวกบันโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัฯที�เสนอโดยคณะ
กรรมการบริหาร รวมถึงการดาํเนินการใดๆที�เกินกวา่ขอบเขตอาํนาจของคณะกรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการ 

3. กาํกบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริหารดาํเนินการตามนโยบายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยใหค้ณะ
กรรมการบริหารนาํเสนอเรื�องที�มีสาระสาํคญัต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ทั<งนี<การทาํรายการไดม้า
หรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนหรือรายการที�เกี�ยวโยงกนัใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย ์และอนุมติัโดยกรรมการผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในรายการนั<น 

4. ทบทวนการปฏิบติังานของบริษทัฯเกี�ยวกบัจรรยาบรรณ และจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหาร 
และพนกังาน เพื�อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัภายในองคก์ร 
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5. เลือกตั<งกรรมการจาํนวนหนึ�งเป็นกรรมการบริหาร พร้อมทั<งมอบอาํนาจและกาํหนดขอบเขตอาํนาจ
ในการอนุมติัและสั�งการใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการเพื�อใหก้ารบริหารกิจการของ
บริษทัฯดาํเนินไปตามนโยบายและวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ทั<งนี<การมอบอาํนาจดงักล่าวตอ้งไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจที�ทาํใหค้ณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการสามารถอนุมติัรายการที�
ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื�น
ใดในการทาํรายการกบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

6. กาํหนดและแกไ้ขเปลี�ยนแปลงชื�อกรรมการซึ�งมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯได ้
โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านสรุปไดด้งันี<  

รายชื�อ ตาํแหน่ง การเขา้ร่วมประชุมทั<งหมด (ครั< ง) 
1. นายณรงค ์    สุทธิสมัพทัน์ ประธานกรรมการ 8/8 
2. นายกิตติภตั   สุทธิสมัพทัน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 8/8 
3. นางนภาพร    สุทธิพงษช์ยั รองประธานกรรมการ 8/8 
4. นายนินนาท   โอฬารวรวฒิุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 8/8 
5. นางชวดิา       ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 8/8 
6. นายสุรศกัดิS     โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 8/8 
7. นายสุพจน์     โทนุรัตน ์ กรรมการอิสระ 8/8 

 
ทั<งนี<  ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งเพียงพอ และครบถว้น และจดัเก็บรายงานการ

ประชุมที�ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการและลงนามโดยประธานกรรมการบริษทั 
 

              คณะกรรมการบริหาร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการทั<งหมด 3 ท่านดงันี<  
1. นายณรงค ์สุทธิสมัพทัน ์ ประธานกรรมการ 
2. นางนภาพร สุทธิพงษช์ยั รองประธานกรรมการ 
3. นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

               ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร  
                      คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อาํนาจ หนา้ที�และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื�องเกี�ยวกบัการ
ดาํเนินงานตามปกติ โดยปัจจุบนัคณะกรรมการบริหารมีขอบเขต อาํนาจ หนา้ที� และความรับผิดชอบ ดงันี<  

1. พิจารณาอนุมติันโยบายสาํคญัของบริษทัฯโดยกาํหนดวตัถุประสงค ์ภารกิจ แนวทางตลอดจนการกาํกบั
ดูแลการดาํเนินงานของบริษทัฯในเรื�องเกี�ยวกบัการผลิต การจาํหน่าย 

2. พิจารณาอนุมติัการซื<อสินทรัพยถ์าวรในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท ทั<งนี< ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาด
หลกัทรัพยใ์นเรื�องเกี�ยวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนหรือรายการที�
เกี�ยวโยงกนัหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3. พิจารณาอนุมติัหลกัการการลงทุนในโครงการใหม่หรือการขยายธุรกิจเพื�อนาํเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาต่อไป 

4. ดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารงานทั�วไปของบริษทัฯในส่วนที�เกินขอบเขตอาํนาจอนุมติัของ
กรรมการผูจ้ดัการ  
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คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการทั<งหมด 3 ท่านดงันี<  
1. นายนินนาท โอฬารวรวฒิุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางชวดิา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุรศกัดิS     โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบ 

        โดยนางชวดิา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบลาํดบัที� 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที�จะ
สามารถทาํหนา้ที�ในการสอบทานความน่าเชื�อถือของงบการเงินของบริษทั ซึ�งในปีที�ผา่นมาไดมี้การสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี อยา่งละเอียด มีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่งบ
การเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้งคามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินแลว้ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ใหถู้กตอ้งต่อความเป็นจริงครบถว้นเพียงพอและเชื�อถือได ้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที� เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั<ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาด  
หลกัทรัพยฯ์และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั<งบุคคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทาํหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทั< งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั< ง 

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทบั
ซอ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั<งนี< เพื�อให้มั�นใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซึ� งรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี<  

(ก) ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
(ค) ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
(ง) ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ที� 
(ซ) รายการอื�นที�เห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที�และความ

รับผิดชอบที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
7. ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบริษทัฯมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีจาํนวนทั<งหมด 5 ครั< ง โดยการเขา้ร่วมประชุมแต่ละท่าน
สรุปไดด้งันี<  

รายชื�อ ตาํแหน่ง การเขา้ร่วมประชุมทั<งหมด (ครั< ง) 
1. นายนินนาท   โอฬารวรวฒิุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5 
2. นางชวดิา       ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5 
3. นายสุรศกัดิS     โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/5 

           

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการทั<งหมด 3 ท่านดงันี<  
 1. นายสุรศกัดิS  โกสิยะจินดา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 2. นางชวดิา ศรีแสงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 3. นายสุพจน์ โทนุรัตน ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

                 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    

               1.   พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบ และ คุณสมบติัของกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
               2.   พิจารณาคดัเลือกบุคคลที�มีความรู้ความสามารถที�เหมาะสมกบักิจการของบริษทั เพื�อเสนอชื�อเป็น  

       กรรมการ หรือ กรรมการผูจ้ดัการที�มีตาํแหน่งวา่งลงเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั หรือ   
       ต่อที�ประชุมถือหุน้เพื�อพิจารณาแต่งตั<งต่อไปแลว้แต่กรณี 
3.    พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ หรือ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ก่  
        ค่าตอบแทนต่างๆของกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน รายปี เบี<ยประชุม บาํเหน็จ โบนสั  
        สวสัดิการ และผลประโยชนที์�เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
4.    พิจารณาแผนการสรรหาบุคคลที�จะทดแทนบุคลากรในปัจจุบนั สาํหรับ ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ และ   
       ประธานกรรมการ 
5.    ปฏิบติังานอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายที�เกี�ยวกบัการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2560 มีจาํนวน 1 ครั< ง โดยการเขา้ร่วม
ประชุมแต่ละท่านสรุปไดด้งันี<  

รายชื�อ ตาํแหน่ง การเขา้ร่วมประชุมทั<งหมด (ครั< ง) 
 1. นายสุรศกัดิS  โกสิยะจินดา ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 1/1 
 2. นางชวดิา ศรีแสงนาม กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 1/1 
 3. นายสุพจน์ โทนุรัตน ์ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 1/1 

 

  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ยกรรมการทั<งหมด 3 ท่านดงันี<  
             
 

 

        

1. นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
2. นางนภาพร สุทธิพงษช์ยั กรรมการบริหารความเสี�ยง 

  3. นายนินนาท โอฬารวรวฒิุ กรรมการบริหารความเสี�ยง 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
  1.    พิจารณาสอบทาน และนาํเสนอนโยบายและกรอบบริหารความเสี�ยงใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัเพื�อ      
          พิจารณาอนุมติั 
  2.    พิจารณาสอบทานและใหค้วามเห็นชอบความเสี�ยงที�ยอมรับได ้และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื�อ     
           รับทราบ 
  3.   กาํกบัดูแลการพฒันาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�อง เพื�อให ้    
         บริษทัมีระบบบริหารความเสี�ยงที�มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง 
  4.   ประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกบัความเสี�ยงที�สาํคญั และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน    
        เป็นผูส้อบทานเพื�อใหม้ั�นใจวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมต่อการจดัการความเสี�ยง    
        รวมทั<งการนาํระบบการบริหารความเสี�ยงมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัองคก์ร 

              5.   ปฏิบติังานอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายที�เกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงในปี 2560 มีจาํนวน 1 ครั< ง โดยการเขา้ร่วมประชุมแต่ละท่าน

สรุปไดด้งันี<  

รายชื�อ ตาํแหน่ง การเขา้ร่วมประชุมทั<งหมด (ครั< ง) 
1. นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 1/1 
2. นางนภาพร สุทธิพงษช์ยั กรรมการบริหารความเสี�ยง 1/1 

  3. นายนินนาท โอฬารวรวฒิุ กรรมการบริหารความเสี�ยง 1/1 

 

8.2  ผู้บริหารของบริษัทฯ  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีทั<งหมด 11 ท่านดงันี<   
 

 1. นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 
 2. นายทศพล  จินนัทเ์ดช รองกรรมการผูจ้ดัการและรักษาการผูจ้ดัการฝ่าย

การตลาด 
 3. ดร.วรวศิว ์วรีคเชนทร์ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 4. นายประสาน อุ่นวงษ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการและผูจ้ดัการโรงงาน 
 5. Mr.Fritz Friedrich Schanzer ที�ปรึกษาผูจ้ดัการทั�วไป 
 6. Mr.Peter Barnes ผูจ้ดัการฝ่ายวจิยัและพฒันา  
 7. น.ส.พชัราภรณ์ สืบสนัติวงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน 
 8. นายบุญญฤทธิS  ลิขิตเจริญวฒันะ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 9. น.ส.วราภรณ์ โปษกะบุตร ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื<อ 
10. นายประดิษฐ ์บุญกนัภยั ผูจ้ดัการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
11. นายปณิธาน โชคอาํนวย ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของกรรมการผู้จดัการ  
1. ดูแล บริหาร ดาํเนินงาน และปฏิบติังานประจาํตามปกติธุรกิจเพื�อประโยชน์ของบริษทัฯภายใตข้อบเขต

แห่งอาํนาจหนา้ที�ที�คณะกรรมการบริษทักาํหนด  
2. พิจารณาอนุมติัการกาํหนดเงื�อนไขทางการคา้ เช่นกาํหนดวงเงินเครดิตให้ลูกคา้ ระยะเวลาในการชาํระ

เงิน การทาํสญัญาซื<อขายผลิตภณัฑ/์วตัถุดิบ รวมถึงการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขทางการคา้ 
3. พิจารณาอนุมติัการซื<อสินทรัพยถ์าวรในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท 
4. จา้ง บรรจุ แต่งตั<ง ลงโทษทางวนิยัพนกังานและลูกจา้ง และใหพ้นกังานหรือลูกจา้งพน้สภาพ รวมตลอด

ทั<งการเลื�อน หรือปรับค่าจา้งของพนักงาน แต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้างซึ� งคณะกรรมการหรือ
ระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูจ้า้ง บรรจุ แต่งตั<ง ลงโทษทางวนิยั หรือเลิกจา้ง 

5. กาํหนดวธีิการบริหารงานและการดาํเนินกิจการของบริษทัฯโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบของบริษทัฯ 
และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

 
 
 

ผงัการจดัองค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯใหม่ และการกํากับดูแลกิจการที� ดีของบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จํากัด (มหาชน) 

กาํหนดให้บริษทัจดัให้มีเลขานุการบริษทั (ปัจจุบนัคือนายทศพล  จินันท์เดช ) เพื�อรับผิดชอบในการดูแลและให้
คาํแนะนําแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเกี�ยวกับกฏเกณฑ์ต่างๆ ที�ตอ้งปฏิบัติ  และการกาํกับดูแลกิจการที�ดี และ
รับผิดชอบการจดัประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบติัตามมติ

ดงักล่าว และการรักษาเอกสารขอ้มูล(ดูรายละเอียดประวติัของกรรมการผูบ้ริหารและเลขานุการในเอกสารแนบ 1) 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจั้ดการ 

รองกรรมการผูจั้ดการ 

  ผูจั้ดการ
โรงงาน 
    

ที ปรกึษา
ผูจั้ดการทั วไป  

ผูจั้ดการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผูจั้ดการ 
ฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 

ผูจั้ดการ 
ฝ่ายจัดซื,อ 
 

ผูจั้ดการ 
ฝ่ายวางแผน 

ผูจั้ดการ 
ฝ่ายคอมพวิเตอร ์

ผูจั้ดการ 
ฝ่ายบคุคลและธรุการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสี ยง 



 

 

23 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 
8.4.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงนิสําหรับปี 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี<ยประชุมรวม 7 ท่าน จาํนวน 3,145,000 บาท ตามรายละเอียดดงันี<  
1. นายณรงค ์ สุทธิสมัพทัน์              ประธานกรรมการ                                จาํนวน 340,000 บาท 
2. นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์            รองประธานกรรมการ                           จาํนวน 345,000 บาท   
3. นางนภาพร  สุทธิพงษช์ยั             รองประธานกรรมการ                           จาํนวน 345,000 บาท 
4. นายนินนาท โอฬารวรวฒิุ            ประธานกรรมการตรวจสอบ                  จาํนวน 590,000 บาท 
                                                         และกรรมการอิสระ 
5. นางชวดิา  ศรีแสงนาม                  กรรมการตรวจสอบ                               จาํนวน 590,000 บาท 
                                                        และกรรมการอิสระ 
6. นายสุรศกัดิS   โกสิยะจินดา             กรรมการตรวจสอบ                               จาํนวน 590,000 บาท 
                                                        และกรรมการอิสระ 
 
7. นายสุพจน์  โทนุรัตน์                    กรรมการอิสระ                                      จาํนวน 345,000 บาท 

 
                      ทั< งนี< ที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั< งที�  1/2560 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 มีมติจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการท่านละ 300,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนใหก้รรมการตรวจสอบท่านละ 220,000 บาทต่อปี นอกเหนือจาก
การไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯและค่าเบี< ยประชุมกรรมการครั< งละ 5,000 บาทต่อ
ท่านต่อครั< ง 

เงินเดือนและโบนสัของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารรวม 13 ท่าน จาํนวน 51.62 ลา้นบาท 
8.4.2 ค่าตอบแทนอื�น 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี<ยงชีพของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารรวม 13 ท่านจาํนวน0.96 ลา้นบาท 

8.5  บุคคลากร 
8.5.1  จาํนวนพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และผลตอบแทนรวมในรูปเงินเดือนและโบนสั และเงิน

สมทบกองทุนสาํรองเลี<ยงชีพในปี 2560 มีดงันี<  

หน่วยงาน จาํนวนพนักงาน 

คณะกรรมการบริหาร                3 
ฝ่ายการผลิต            985 
ฝ่ายการตลาด              28 
ฝ่ายสาํนกังาน              65 

รวม          1,081 
 
8.5.2    ผลตอบแทนรวมในรูปเงินเดือนและโบนสัเท่ากบั 403.25 ลา้นบาท และเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี<ยง

ชีพเท่ากบั 4.77 ลา้นบาท 
8.5.3   บริษทัไม่มีการเปลี�ยนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญัและไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานที�สาํคญัใน

ระยะ 3 ปีที�ผา่นมา 
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8.5.4   นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
 บริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพเกี�ยวกบัการผลิตและการขาย ISO 9001:2015 ซึ� งขอ้กาํหนด

ของระบบการบริหารคุณภาพคือ ผลิตและพฒันาผลิตภณัฑเ์พื�อให้เป็นที�พึงพอใจต่อลูกคา้ และพฒันาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื�องเพื�อใหบ้ริษทัฯสามารถบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั<นบริษทัฯจึงมีนโยบายฝึกอบรม
พนักงานทุกระดบัให้ตื�นตวัในการเรียนรู้เพื�อเสริมทักษะและไดก้าํหนดระบบการฝึกอบรมให้สอดคลอ้งกับความ
ต้องการขององค์กร ในหลักสูตรต่างๆ ทั< งด้านเทคนิคและวิชาชีพ ความมั�นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

9 การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
              บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที� ดี (GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE) โดยยดึหลกัความยติุธรรมและซื�อสตัยสุ์จริต มีความรับผิดชอบต่อผลงาน ตระหนกั
ในหนา้ที� มีการดาํเนินงานที�โปร่งใส ส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัที�เป็นธรรมอยา่งเสมอภาคและเป็นที�เชื�อถือของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง มุ่งมั�นที�จะสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการและผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาวเพื�อใหบ้ริษทัฯ มีการ
เจริญเติบโตที�มั�นคงและยั�งยนืในอนาคต 

คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายหรือหลกัการในการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจและเป็น
หลกัยดึถือในการปฏิบติังานดงัต่อไปนี<  

(1) ดาํเนินการใหโ้ครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการอยา่งชดัเจนเป็นที�เชื�อถือและ
เพื�อใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที� 

(2) ดาํเนินการใหเ้ชื�อมั�นไดว้า่กระบวนการต่างๆ ของบริษทั ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้
ระบบการควบคุมภายในที�ดี และมีการถ่วงดุลอาํนาจที�เหมาะสมรวมทั<งมีการดาํเนินงานที�โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบไดแ้ละมีกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) ดาํเนินการใหเ้ชื�อมั�นไดว้า่รายงานทางการเงินสะทอ้นผลการดาํเนินงานและแสดงฐานะที�แทจ้ริงรวมทั<งมีการ
ประเมินและวางมาตรการในการป้องกนัและจดัการความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม 

(4) ดาํเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบอยา่งมีเหตุมีผล โดยยดึถือประโยชน์ของบริษทั
เป็นที�ตั<ง 

(5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสาํนึกอนัดีงามใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีความประพฤติที�ดี ซื�อสตัยสุ์จริต มีวนิยัและมี
ความสาํนึกในหนา้ที�และความรับผิดชอบของตนและต่อทีมงานพร้อมที�จะปรับเปลี�ยนไปสู่สิ�งที�ดีขึ<นและรู้จกั
ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

(6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุ้นรวมทั<งสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียและปฏิบติัต่อ
บุคคลเหล่านั<น ดว้ยความเป็นธรรมและเสมอภาคอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติัและเปิดโอกาสให้ผูมี้
ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย
หรือขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการการชดเชยในกรณีที�ผูมี้ส่วนได้เสียไดรั้บความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

(7) ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงหน้าที�และความรับผิดชอบที�มีต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และต่อชุมชมสังคมโดย
ส่วนรวมและคาํนึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้ม โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
และหรือสนบัสนุนการพฒันาที�ย ั�งยนืในสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษทั 

(8) ดาํเนินการใหที้มาตรการป้องกนัมิใหผู้ห้นึ�งผูใ้ดใชข้อ้มูลภายในเพื�อนาํไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 
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(9) กาํหนดมาตรการและขั<นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสยัวา่มีการทุจริตหรือมีการปฏิบติัฝ่าฝืน
กฎหมายหรือมีการกระทําที�ผิดปกติอื�น ซึ� งอาจกระทบต่อชื�อเสียงและฐานะการเงินของบริษทัฯ อย่างมี
นยัสาํคญั โดยจะตอ้งรายงานทนัทีเพื�อจะไดรี้บแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือผลกระทบที�เกิดขึ<น โดยมิชกัชา้รวมทั<ง
หามาตรการป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ<นอีก 

และไดก้าํหนดนโยบายการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีดงักล่าวเป็น 5 หมวดดงันี<  

หมวดที� 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
       คณะกรรมการบริษทัฯ  ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ จึงไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการที�ดี และไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินการต่างๆ เพื�อสร้างความมั�นใจวา่ผูถื้อหุ้นไดรั้บการคุม้ครอง
สิทธิขั<นพื<นฐาน อนัไดแ้ก่ การซื<อขายหรือโอนหุน้  การไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอ  การเขา้ร่วมการประชุมผู ้
ถือหุน้  รวมถึงการใชสิ้ทธิลงคะแนนในเรื�องที�สาํคญั ๆ ของบริษทั  รวมถึงการมีส่วนแบ่งในกาํไร เป็นตน้ 

 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่สิทธิในการไดรั้บ
สารสนเทศที�เพียงพอ ทนัเวลา และในรูปที�เหมาะสมต่อการตดัสินใจ นอกจากนี<ยงัใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้
ในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อตดัสินใจในการเปลี�ยนแปลงนโยบายที�สาํคญั
ของบริษทั สิทธิในการเลือกตั<งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั<งผูส้อบบญัชี       
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายที�จะอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้ โดยจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ ครบถว้น โดยหนงัสือเชิญ
ประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  หนงัสือมอบฉนัทะทุกแบบ
ตามที�กระทรวงพาณิชยก์าํหนด และรายชื�อกรรมการอิสระทั<งหมด เพื�อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลือกที�จะมอบฉนัทะใหเ้ขา้
ประชุมแทนได ้ รวมทั<งแผนที�แสดงสถานที�จดัประชุม นอกจากนี<ผูถื้อหุน้ยงัสามารถเขา้ดูขอ้มูลต่างๆ เกี�ยวกบัวาระการ

ประชุมของแต่ครั< งไดท้างเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ajplast.co.th) เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 30 วนั
ดว้ย ซึ�งทางบริษทัไดเ้ปิดใหผู้ถื้อหุน้มีการลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ยหนึ�งชั�วโมงเสมอ และมีการ
บนัทึกรายงานการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น 

                       การประชุมผูถื้อหุน้ 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ในปี 2560 มีจาํนวน 1 ครั< ง คือการประชุมสามญัประจาํปีครั< งที� 1/2560 

เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2560 ซึ�งจดัที�โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์หอ้งธารทอง ชั<น 1 เลขที� 372 ถนนพระราม 3 แขวงบาง
โคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการเขา้ร่วมประชุม ซึ�งในการประชุม
ดงักล่าวกรรมการเขา้ร่วมประชุม ซึ�งรวมถึงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมดว้ย ก่อนเริ�มการ
ประชุมทุกครั< ง ประธานกรรมการจะชี<แจงวธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนตามที�ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน โดยประธาน
กรรมการไดมี้การจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเพียงพอ  และดาํเนินการประชุมอยา่งเหมาะสมและโปร่งใส โดยใน
ระหวา่งการประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัไดแ้สดงความคิดเห็น และซกัถามอยา่งทั�วถึง และ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ก่อนจะใหล้งคะแนนและสรุปมติที�ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ รวมทั<งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่ง
คาํถามเกี�ยวกบัการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 

       หมวดที� 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีม 
บริษทัฯใหค้วามสาํคญัและดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยได้

ดาํเนินการดงัต่อไปนี<  
(1)  บริษทัไดด้าํเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั<งรายงานการประชุมครั< งก่อน รายงาน

ประจาํปี หนงัสือมอบฉนัทะ และแผนที�แสดงที�ตั<งของสถานที�ประชุม ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั และไม่
นอ้ยกวา่ 14 วนัในกรณีที�ทีวาระพิเศษ 
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(2)  ในการประชุมแต่ละครั< ง บริษทัจะแจกใบลงคะแนนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูแ้ทนที�เขา้ร่วมประชุมก่อน
การประชุมและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูแ้ทนไดซ้กัถามก่อนที�จะลงคะแนนในแต่ละมติ 

(3)  ดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นตามลาํดบัระเบียบวาระที�ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมี
นโยบายที�จะไม่เพิ�มวาระการประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า เพื�อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูล
ประกอบระเบียบวาระก่อนตดัสินใจ 

(4)  เสนอรายชื�อของกรรมการอิสระทั<งหมด ในหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที�สามรถกาํหนดทิศทางการ
ลงคะแนนไดใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้น เพื�อสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดการลงคะแนนเสียงไดเ้อง รวมทั<งเป็นทางเลือก
ในการมอบฉนัทะ และมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉนัทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ�ง 

(5)  บนัทึกรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และจดัส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลกัทรัพย ์
หลงัการประชุมเสร็จสิ<น 14 วนัเสมอ และไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย นอกจากนี< ยงัได้
เผยแพร่ภาพของการประชุมผูถื้อหุน้ไวบ้นเวบ็ไซดอี์กดว้ย 

(6)  กาํหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อความเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุ้น และมีการแจง้เตือนไม่ให้ กรรมการ  ผูบ้ริหาร  พนกังานของบริษทั และบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง ใชข้อ้มูล

ภายในที�เป็นสาระสาํคญัต่อการเปลี�ยนแปลงราคาของหุน้ และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสารณชนไปซื<อขายหุน้ของบริษทั  
ทั<งนี<  ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูจ้ดัการ
ฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงานการเงินและบญัชี จะตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั เมื�อแรกเขา้รับตาํแหน่ง และ
รายงานทุกครั< งเมื�อมีการซื<อขายหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการต่อ ก.ล.ต. และบริษทัจะนาํรายงานดงักล่าวรวบรวมเป็น
ระเบียบวาระแจง้ใหที้�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบเป็นประจาํ 
               หมวดที� 3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 
                          บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่
พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี<  คู่แข่งทางการคา้ หรือส่วนอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง เนื�องจากบริษทัตระหนกัถึงแรงสนบัสนุน จากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซึ�งจะสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
และสร้างกาํไรใหก้บับริษทั ซึ�งถือวา่เป็นการสร้างความสาํเร็จในระยะยาวของบริษทัได ้ 
                            บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ช่องทางเพื�อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งไดมี้โอกาสแสดงความเห็นและ
ร้องเรียน ในกรณีที�ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากบริษทัฯ และประเด็นที�เกี�ยวกบัการทาํผดิกฎหมายและจรรยาบรรณ 
รายงานการเงินและระบบควบคุมภายในไดที้�คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และในเวบ็ไซตข์องบริษทั
(www.ajplast.co.th) และบริษทัมีกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือร้องเรียนโดยไม่มีการเปิดเผยชื�อผูแ้จง้เบาะแสหรือ
ร้องเรียนซึ�งจะเก็บไวเ้ป็นความลบั 
                   การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มหลกั ๆ ของบริษทัฯมีดงันี<  
                       (1)  พนกังาน 
                        ในส่วนของพนกังาน  บริษทัฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมาย  
จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายและการปฏิบติัต่อพนกังานไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  โดยถือเป็นนโยบายของบริษทัที�จะให้
การปฏิบติัที�เป็นธรรมทั<งในดา้นโอกาส   และผลตอบแทน    ตลอดจนพฒันาศกัยภาพการทาํงาน โดยในปีที�ผา่นมา
บริษทัฯ มีการกระตุน้การทาํงานของพนกังานเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายโดยการจ่ายเป็นเงินรางวลัรายไตรมาส ซึ�งประสบ
ความสาํเร็จพอสมควร และมีการกาํหนดเป็นแนวปฏิบติัต่อพนกังานไวค้รอบคลุมถึงเรื�องการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ  โดยดาํเนินตามมาตรการดา้นความ
ปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสิ�งแวดลอ้มอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  เพื�อป้องกนัการสูญเสียชีวติจากอุบติัเหตุ  ป้องกนั
การบาดเจบ็ และการเจบ็ป่วยอนัเนื�องจากการทาํงาน 
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                       (2)  ลูกคา้          
         สาํหรับลูกคา้  บริษทัฯตระหนกัถึงความสาํคญัของความพอใจของลูกคา้ที�มีต่อความสําเร็จของธุรกิจ
ของบริษทัฯ  จึงมีเจตจาํนงที�จะสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ�งขึ<นตลอดเวลาโดย
กาํหนดเป็นนโยบายและการปฏิบติัต่อลูกคา้ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  ที�จะยึดมั�นในการรักษาและปฏิบติัตามสัญญาที�
ทาํไวก้บัลูกคา้อย่างเคร่งครัด  โดยการส่งมอบสินคา้และให้บริการที�ดี  ตรงตามความคาดหมายของลูกคา้ในราคาที�
ยติุธรรม  การใหข้อ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งเพียงพอ  และทนัต่อเหตุการณ์  การปฏิบติัตามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�มีต่อลูกคา้อยา่ง
เคร่งครัด  ตลอดจนการจดัให้มีระบบและกระบวนการที�ให้ลูกคา้ร้องเรียนเกี�ยวกบัคุณภาพ  ปริมาณ  ความปลอดภยั  
ของสินคา้และบริการ  รวมทั<งความรวดเร็วในการส่งมอบสินคา้เพื�อใหลู้กคา้ไดรั้บการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว  รวมถึง
การใหค้าํแนะนาํเกี�ยวกบัวธีิการใชสิ้นคา้และบริการของบริษทัฯ  ใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด  
นอกจากนี<ยงัเนน้ถึงการรักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชน์โดยมิชอบ 
                      (3)  คู่คา้หรือเจา้หนี<  
        สาํหรับคู่คา้หรือเจา้หนี<   บริษทัฯกาํหนดเป็นนโยบายและการปฏิบติัโดยกาํหนดเป็นแนวปฏิบติัต่อคู่คา้
หรือเจา้หนี< อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และตั<งอยู่บนพื<นฐานของการไดรั้บ
ผลตอบแทนที�เป็นธรรมต่อทั<งสองฝ่าย  หลีกเลี�ยงสถานการณ์ที�ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
                      (4)   คู่แข่งทางการคา้ 
       สาํหรับคู่แข่งทางการคา้ บริษทัฯมีการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล  ภายใตก้รอบ
แห่งกฎหมายเกี�ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้  ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทาง
การคา้ดว้ยวธีิมิชอบ  ในปีที�ผา่นมา บริษทัฯไม่มีขอ้พิพาทใด ๆ ในเรื�องที�เกี�ยวกบัคู่แข่งทางการคา้  
                      (5)  สิ�งแวดลอ้มและสงัคม 
        ส่วนสิ�งแวดลอ้มและสังคมนั<น  บริษทัฯมีนโยบายที�จะดาํเนินธุรกิจที�เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สงัคม  ใหค้วามสาํคญักบัการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี  บริษทัฯตั<งอยูที่�การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั
ผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกซึ� งผ่านกระบวนการหลอมละลายและรีดพลาสติก ซึ� งกระบวนการผลิตแผ่นฟิลม์พลาสติกไม่
ก่อใหเ้กิดมลพิษ ไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็น กลิ�น เสียง ควนั และนํ< าเสีย  บริษทัฯมีการบาํบดันํ< าเสียและมีการ
ตรวจของค่านํ< าเสียซึ�งจากผลการตรวจอยูใ่นเกณฑข์องกระทรวงอุตสาหกรรม  

หมวดที� 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
                                การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ�งในหลกัการที�มีความสาํคญัต่อการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ซึ�งบริษทั
ใหค้วามสาํคญักบัขอ้มูลข่าวสารที�ตอ้งแจง้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุน้ ทั<งในดา้นของความถูกตอ้ง  ความ
เพียงพอ ครบถว้น  ความรวดเร็ว  ความเท่าเทียมกนั และความโปร่งใส ของการใหข้อ้มูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ�งการจดัเตรียม
ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ และบริษทัมีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ คอยดูแลใหข้อ้มูล
และตอบขอ้ซกัถาม ซึ�งในการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสของบริษทัที�สาํคญัมีรายละเอียดดงันี<      

                    (1)    ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
            ดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารหวัขอ้ 8.4 หวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการ  

         บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยบทบาทและหนา้ที�ของ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และกรรมการ
ผูจ้ดัการ และจาํนวนครั< งที�กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไวภ้ายใตห้วัขอ้ โครงสร้างการจดัการแลว้ 

                      (2)   รายงานของคณะกรรมการ 
             คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินที�

ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ<นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดย
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เลือกใชน้โยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมทั<งการเปิดเผย
ขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ซึ�งขอ้มูลทางการเงินที�ไดเ้ปิดเผยใหก้บัผูถื้อหุน้นั<นไดผ้า่น
การสอบทานในงบการเงินที�เป็นรายไตรมาส และไดผ้า่นการตรวจสอบแลว้จากผูส้อบบญัชีที�เป็นงบการเงินรายปี 

             คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�
ดีหรือบรรษทัภิบาล(Good Corporate Governance) ขององคก์รเสมอมา และไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิผูถื้อ
หุน้ในการไดรั้บขอ้มูลของบริษทัฯที�ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และเท่าเทียมกนั สาํหรับประกอบการ
ตดัสินใจในการประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของบริษทั สอบถาม แสดงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่างๆได ้

             ในการนี<  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ตง่ตั<งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งประกอบดว้ยกรรมการที�
ไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี�ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี�ยวกบัเรื�องนี<ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�ง
แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ 

             คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเชื�อมั�นอยา่งมีเหตผุลต่อความเชื�อถือไดข้องงบการเงินของบริษทั เอ.เจ.พลาสท ์ จาํกดั (มหาชน) ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

                        (3)   นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
               คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั<งทางการเงินและไม่ใช่ทาง

การเงินที�เกี�ยวกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัฯ  ที�ตรงตอ่ความเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ  เชื�อถือไดแ้ละ
ทนัเวลา  และแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที�แทจ้ริงของบริษทัฯ รวมทั<ง
อนาคตของธุรกิจของบริษทัฯ โดยไดจ้ดัใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าวเพื�อใหผู้ล้งทุนและผูที้�เกี�ยวขอ้งไดรั้บทราบ ทั<งโดยผา่นช่องทางและสื�อการเผยแพร่ขอ้มูล
ต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพย ์พร้อมทั<งมีการสื�อสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และนกัวเิคราะห์อยา่งเหมาะสม 

             ผูส้นใจและผูที้�เกี�ยวขอ้งสามารถติดต่อขอขอ้มูลต่างๆ จากหน่วยงานดา้น ผูล้งทุนสมัพนัธ์ของ
บริษทัฯไดที้� คุณทศพล จินนัทเ์ดช   โทรศพัทห์มายเลข   02-4150035  ต่อ 144  โทรสารหมายเลข  02-4153795 และ ทาง 
e-mail : investment@ajplast.co.th   

หมวดที� 5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ   
(1)   โครงสร้างของคณะกรรมการ 
         (1.1)  องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 
                   คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 ท่าน ซึ� งเป็นจาํนวนที�เหมาะสม

กบัขนาดของกิจการ ประกอบดว้ย 
 กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 3  ท่าน 
 กรรมการอิสระ  4  ท่าน  (ซึ�งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) 
 ดงันั<น บริษทัมีกรรมการที�เป็นอิสระทั<งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมการทั<งคณะซึ�ง

ถือวา่ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั<งคณะดงันั<นการดาํเนินการและการบริหารงานของกรรมการบริหารจึงอยู่
ภายใตก้ารกาํกบัดูแลอยา่งเป็นกลางของกรรมการที�ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ ซึ�งถือวา่มีการถ่วงดุลที�
เพียงพอแลว้ 
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         (1.2)  การกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 
                  รายละเอียดตามหวัขอ้ 9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารในเรื�อง องคป์ระกอบและ

การแต่งตั<งคณะกรรมการบริษทั 
                                       (1.3)  การกาํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

                  รายละเอียดตามหัวขอ้ 9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารในเรื�องขององคป์ระกอบ
และการแต่งตั<งกรรมการอิสระ 

         (1.4)  การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
                      ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ ซึ�งถือหุน้ร้อยละ 55.10 ของหุน้ทั<งหมด  

           ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ แต่ทั<งสองท่านเป็นตวัแทนจาก
กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่กลุ่มเดียวกนั โดยมีบทบาท อาํนาจและหนา้ที�ที�แบ่งแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน เพื�อสร้างดุลยภาพ
ระหวา่งการบริหารและการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี อยา่งไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ย
กรรมการที�เป็นอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั<งคณะ ซึ�งจะทาํใหเ้กิดการถ่วงดุล และการสอบทานการ
บริหารงานใหมี้ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

       (1.5)  เลขานุการบริษทั 
                 รายละเอียดตามขอ้ 8.3 หวัขอ้ในเรื�องเลขานุการ 

                               (2)   บทบาท หนา้ที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
         (2.1)  นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 
               คณะกรรมการบริษทัเชื�อมั�นวา่ระบบและกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี เป็นปัจจยัที�

สาํคญัในการนาํมาซึ� งความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น และคณะกรรมการบริษทัได้
ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี  เพื�อเพิ�มความโปร่งใส เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
กิจการ  เนื� องจากเห็นว่าเป็นสิ� งที� มีความสําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ  ให้มีการเจริญเติบโตยิ�งขึ< น  
คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมั�นและตั<งใจที�จะปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว โดยไดก้าํหนดนโยบาย และทิศทางการ
ดาํเนินงานของบริษทั กาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตามนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื�อประโยชน์ในระยะยาว
ของผูถื้อหุ้น ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ� งครอบคลุม 5 หมวดตามที�ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศกาํหนดนั<นไดแ้ก่    สิทธิของผูถื้อหุน้  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั   บทบาทของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย  การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

                      (2.2)  ภาวะผูน้าํและวสิยัทศัน์ 
                      บริษทัฯกาํหนดวสิยัทศัน์ไวช้ดัเจน ในการเป็นบริษทัชั<นนาํในการผลิตแผน่ฟิลม์พลาสติก 

และเป็นที�ยอมรับวา่เป็นบริษทัที�ทาํการพฒันาในดา้นการผลิตแผน่ฟิลม์พลาสติกและลงทุนอยา่งตอ่เนื�อง เป็นคู่คา้ที�
ยติุธรรม มีความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภณัฑแ์ละการบริการที�ดี ส่งเสริมและพฒันาสงัคมดว้ยการเป็นผูป้ระกอบการที�ดี 
และเนน้การทาํงานอยา่งปลอดภยั พร้อมกบัรักษาธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม บริการลูกคา้ดว้ยผลิตภณัฑที์�มีคุณภาพ 
และราคาที�เป็นธรรม เป็นไปในทิศทางที�ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัดูแลใหมี้การจดัทาํ
วสิยัทศัน์  เป้าหมาย  นโยบาย  ทิศทางการดาํเนินงาน  แผนกลยทุธ์ระยะยาว   แผนงานและงบประมาณประจาํปีของ
บริษทัฯ โดยมอบหมายใหฝ่้ายบริหารเป็นผูน้าํเสนอ  และคณะกรรมการบริษทัแสดงความคิดเห็นร่วมกบัฝ่ายบริหาร
เพื�อใหเ้กิดความเห็นชอบร่วมกนัก่อนที�จะพิจารณาอนุมติั  และไดมี้การกาํหนด ขอบเขต หนา้ที� และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการ  โดยเฉพาะการ
กาํหนดอาํนาจหนา้ที�การดาํเนินการทางการเงินก็ไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ โครงสร้างการ
จดัการ 
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                  (2.3)  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
                     บริษทัฯ ถือเป็นนโยบายสาํคญัที�จะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการ

เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ถึงขอ้
ปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ใหห้ลีกเลี�ยงการทาํรายการที�เกี�ยวโยงกบัตนเองที�อาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัและในกรณีที�จาํเป็นตอ้งทาํรายการเช่นนั<นเพื�อประโยชน์ของบริษทัฯ 
คณะกรรมการกาํหนดใหต้อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื�อนไข  
เสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอก โดยที�กรรมการหรือพนกังานที�มีส่วนไดส่้วนเสียในรายการนั<นจะตอ้งไม่มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมติั และในกรณีที�เขา้ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน
อยา่งเคร่งครัด  

                   นอกจากนี<  คณะกรรมการยงักาํหนดขอ้หา้มไม่ใหมี้การใชโ้อกาสหรือขอ้มูลที�ไดจ้ากการเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทาํธุรกิจที�แข่งขนักบับริษทั หรือธุรกิจที�
เกี�ยวเนื�อง รวมทั<งไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชน์ของตนในการซื<อขายหุน้ของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคล
อื�นเพื�อประโยชน์ในการซื<อขายหุน้ของบริษทัฯ ซึ�งทางบริษทัมีการป้องกนัดงันี<  

- รายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการที�มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และรายการที�เกี�ยวโยงกนั และไดพิ้จารณาความเหมาะสม อยา่งรอบคอบทุกครั< ง รวมทั<งมีการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์โดยราคาและเงื�อนไขเสมือนทาํรายการกบับุคคลภายนอก ซึ�งในปีที�ผา่นมาทางบริษทัฯ
ไม่มีการทาํรายการดงักล่าวขา้งตน้  

- ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 กรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งรายงาน
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เมื�อแรกเขา้รับตาํแหน่ง และรายงานทุกครั< งเมื�อมีการซื<อหรือขายหลกัทรัพยภ์ายใน 
3 วนัทาํการต่อ ก.ล.ต. และจะแจง้ใหที้�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบเป็นประจาํ  

                    (2.4)  จริยธรรมธุรกิจ 
                       ในการดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายที�

จะใหค้วามสาํคญัเท่าเทียมและควบคู่ไปกบัความสาํเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้าํหนดเป้าหมายและ
วธีิการเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งความสาํเร็จตามเป้าหมายดงัที�ระบุอยูใ่นวสิยัทศัน์ หลกัการและนโยบายบรรษทัภิบาล รวมทั<งได้
กาํหนดขอ้พึงปฏิบติัไวใ้น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื�อใหเ้กิดความชดัเจน สะดวกแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทั ที�จะไดรั้บทราบถึงมาตรฐานการปฏิบติัที�บริษทัฯคาดหวงั และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน นบัตั<งแต่
การปฏิบติัต่อพนกังาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี<  คู่แข่งขนัทางการคา้ และต่อสังคมส่วนรวมบริษทัฯกาํหนดให้เป็น
หนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนที�จะตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติั
ตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัตามที�กาํหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์ร จะตอ้งดูแลรับผิดชอบ
และถือเป็นเรื�องสําคญัที�จะดาํเนินการให้พนักงานภายใตส้ายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจอยา่งจริงจงั   

                     (2.5)   ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
                      บริษทัฯมีนโยบายจดัใหมี้การควบคุมภายในที�มีประสิทธิภาพ เพียงพอ กบัระดบัความเสี�ยง

ที�ยอมรับได ้ และเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มต่างๆของหน่ายงานนั<นๆ โดยใหฝ่้ายตรวจสอบภายในทาํหนา้ที�ติดตาม
ผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อปรับปรุงใหม้าตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ สิ�งแวดลอ้ม และความเสี�ยงที�เปลี�ยนแปลง  คณะกรรมการฯ ไดมี้การประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของ
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บริษทัอนัเกิดจากการที�ผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจเพียงพอ และที�ผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้บกพร่อง
ของระบบการควบคุมภายในที�จะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั และบริษทัมีหน่วยงานทาํหนา้ที�ตรวจสอบเพื�อให้
มั�นใจวา่บริษทัไดด้าํเนินการตามแนวทางที�กาํหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยงมีการป้องกนัและจดัการความเสี�ยง 
ซึ�งรวมถึงความเสี�ยงที�มีผลต่อการดาํเนินงานของบริษทัตามที�ระบุในแบบ 56-1 มีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย
และขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง 

    (3)   การประชุมคณะกรรมการ       
                     การประชุมคณะกรรมการของบริษทัในปี 2560 มีจาํนวน 8 ครั< ง ในการประชุมแต่ละครั< ง จะมีการ

จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมใหค้ณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหนา้ 7 วนั เพื�อให้

คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และมีการจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเหมาะสม 
ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยา่งเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษทัเป็นผู ้
ประมวลความเห็นและขอ้สรุปที�ไดจ้ากที�ประชุม  ในกรณีที�กรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งมีนยัสาํคญัในเรื�องที�
กาํลงัพิจารณาตอ้งออกจากการประชุมระหวา่งการพิจารณาเรื�องนั<นๆ    

                (4)   ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
                    ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

           ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษทัฯ ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใส 
โดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมที�มีขนาดใกลเ้คียงกนัและสูงเพียงพอที�จะดูแล และรักษากรรมการที�
มีคุณสมบติัที�ตอ้งการ และไดข้ออนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ กรรมการที�ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นกรรมการ
ตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนเพิ�มตามปริมาณงานที�เพิ�มขึ<น 

           ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการ และนโยบายของบริษทั โดย
พิจารณาประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

           จาํนวนค่าตอบแทน ในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนต่างๆ ใหก้รรมการและผูบ้ริหารมี
รายละเอียดดงันี<  

ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 
- กรรมการบริษทั 

 ปี 2560 ปี 2559 
 จาํนวนราย จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) จาํนวนราย จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนและค่า
เบี<ยประชุม 

7 3.15 7 3.09 

ค่าตอบแทนอื�น   -  - 
รวม  3.15  3.09 
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- กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
 ปี 2560 ปี 2559 

 จาํนวนราย จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) จาํนวนราย จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 
เงินเดือนและโบนสั 13               51.62 13 46.58 
เงินสมทบกองทุน
สาํรองเลี<ยงชีพ 

13                 0.96 13                 0.99 

รวม                52.58  47.57 
                      
                        ค่าตอบแทนอื�นๆ ที�ไม่ใช่เงิน 

- กรรมการ    ไม่มี 
- กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร  ไม่มี 
 (5)  การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
       คณะกรรมการบริษทั มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ โดยไดเ้ขา้ร่วมการสมัมนา/อบรม/ประชุมกบั

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสถาบนัที�เกี�ยวขอ้งเสมอ 

        9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

              คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั<งคณะอนุกรรมการเพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ดงันี<  
                     1.  อนุกรรมการตรวจสอบ  จดัตั<งขึ<นเมื�อปลายปี 2542 มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบดว้ย
กรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที�เป็นอิสระ ดงัรายชื�อดงัต่อไปนี<  

1. นายนินนาท โอฬารวรวฒิุ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
2. นางชวดิา ศรีแสงนาม กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ 
3. นายสุรศกัดิS  โกสิยะจินดา กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ 

                 กรรมการตรวจสอบมีการประชุมสมํ�าเสมอ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั<งสิ<น 5 ครั< ง
ซึ�งเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนา้ที�ความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดตามหวัขอ้ขอบเขตหนา้ที�ของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
                     2. อนุกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไดจ้ดัตั<งขึ<นเมื�อปลายปี 2554 มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัรายชื�อดงัต่อไปนี<  

1. นายสุรศกัดิS  โกสิยะจินดา ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ 
                                                    กรรมการอิสระ 
2. นางชวดิา ศรีแสงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 
3. นายสุพจน์ โทนุรัตน ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 

                      โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดมี้การประชุมในปี 2560 จาํนวน 1 ครั< งเพื�อพิจารณา
สรรหาบุคคลที�มีความเหมาะสมเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ ที�มีคุณสมบติัครบตามมาตรา 
68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ สาํหรับผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ บริษทัไดมี้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
เสนอชื�อผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการสาํหรับปี 2561 ซึ�งไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทางช่องทางของทางตลาดหลกัทรัพย์
และทางเวบ็ไซตข์องบริษทัไปแลว้ ไดมี้ขอ้กาํหนดไวว้า่จะตอ้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 
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5 บริษทั เมื�อคณะกรรมการบริษทัฯมีการพิจารณาผูที้�จะเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่ของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้
จะมีการนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป และการพิจารณาค่าตอบแทนเบื<องตน้ที�เหมาะสม โดยใชข้อ้มูล
ค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัที�มีขนาดใกลเ้คียงกนัรวมทั<งผลประกอบการของบริษทัประกอบการ
พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการจะนาํเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อพิจารณาต่อไป  
                    3. อนุกรรมการบริหารความเสี�ยง ไดมี้การจดัตั<งขึ<นเมื�อปลายปี 2554 เพื�อดูแลบริหารความเสี�ยงในดา้น
ต่างๆ ของบริษทั  โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่านดงัรายชื�อต่อไปนี<  

1. นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
2. นายนินนาท โอฬารวรวฒิุ กรรมการบริหารความเสี�ยงและกรรมการอิสระ 
3. นางนภาพร สุทธิพงษช์ยั กรรมการบริหารความเสี�ยง 

                   โดยคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดมี้การประชุมในปี 2560 จาํนวน 1 ครั< ง ซึ�งเป็นการประชุมร่วมกบั
ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ซึ�งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงมีขอบเขต
หนา้ที�ความรับผิดชอบ ตามรายละเอียดตามหวัขอ้ขอบเขตหนา้ที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงแลว้ 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
บริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั<งคณะกรรมการสรรหา เพื�อพิจารณาสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร ทั<งนี< บุคคลที�จะ

ไดรั้บการแต่งตั< งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะตอ้งมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยเ์กี�ยวกบัเรื�อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ฉบบัลงวนัที� 22 มีนาคม 
2543 โดยการคดัเลือกจะดาํเนินการดงันี<   

องค์ประกอบและการแต่งตัOงคณะกรรมการบริษัท 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่

ครึ� งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั<งหมดตอ้งมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัรและบุคคลนั<นที�จะเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
ของบริษทัฯจะตอ้งดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 

 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั<งกรรมการ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นจะเลือกตั<งกรรมการ โดยให้นบัว่าผูถื้อ
หุ้นคนหนึ� งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ� งหุ้นต่อหนึ� งเสียง และผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงของตนที�มีอยู่
ทั<งหมดเลือกตั<งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั<งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�
จะพึงเลือกตั<งในครั< งนั< น ในกรณีที�บุคคลซึ� งได้รับการเลือกตั<งในลาํดับถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวน
กรรมการที�จะพึงเลือกตั<งในครั< งนั<นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี<ขาด 

 เมื�อมีการประชุมสามญัในทุกปีให้กรรมการออกจากตาํแหน่งในจาํนวนหนึ�งในสามเป็นอตัราหรือ
ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัอตัราส่วนหนึ�งในสาม 

 กรรมการซึ� งจะลงชื�อเป็นสําคญัผูกพนับริษัทฯ ได้นั<นให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการคนใดคนหนึ�งลงลายมือชื�อและประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ หรือกรรมการอื�นสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนั
และประทับตราสําคญัของบริษทัฯ และคณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและแกไ้ขเปลี�ยนแปลงรายชื�อกรรมการผูมี้
อาํนาจลงชื�อผกูพนับริษทัฯ ได ้

องค์ประกอบและการแต่งตัOงกรรมการอสิระ 
 กรรมการอิสระของบริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 มี 4 ท่านซึ�งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี<  
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ� งของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั<งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 
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(ข) ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั<งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลที�อาจมีความ
ขดัแยง้ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน และไม่มีลกัษณะอื�นใดที�
ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

องค์ประกอบและการแต่งตัOงคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั<งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั<งจากกรรมการจาํนวนหนึ�งของบริษทัฯ 

องค์ประกอบและการแต่งตัOงคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั<งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั<งบุคคลที�มีคุณสมบติัครบถว้นตาม

ประกาศของตลาดหลกัทรัพย ์และเป็นกรรมการอิสระ อยา่งนอ้ย 3 คน โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 

 องค์ประกอบและการแต่งตัOงคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผูแ้ต่งตั< งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเลือกตั< งจาก

กรรมการจาํนวนหนึ� งของบริษทัฯ เพื�อสาํหรับการสรรหากรรมการที�มีความเหมาะสมและพิจารณาค่าตอบแทน เบี< ย
ประชุม และอื�นๆ ในอตัราที�เหมาะสมกบัขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรมที�ใกลเ้คียงกนั ซึ� งส่วนใหญ่เป็นกรรมการ
อิสระ โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 

                  องค์ประกอบและการแต่งตัOงคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
                คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั<งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง โดยเลือกตั<งจากกรรมการจาํนวนหนึ�ง
ของบริษทั สาํหรับการดูแลบริหารความเสี�ยงในดา้นต่างๆ ของบริษทั โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 

9.4 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
- ไม่มี - 

9.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
 ในการกาํกบัดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯนั<น บริษทัไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน

ของบริษทัฯ เพื�อใหเ้กิดความเสมอภาคและยติุธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย โดยแจง้ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานไม่ให ้
ใชข้อ้มูลภายในที�ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอื้�นทั<งทางตรงและทางออ้ม พนกังาน
ตอ้งมีจริยธรรมในการปฏิบติังาน และตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อื�นหรือยอมรับประโยชน์จากผูอื้�นทั<งทางตรงและ
ทางออ้ม  หากพบวา่กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานคนใดกระทาํผิดวินยั บริษทัฯมีมาตรการลงโทษสูงสุดถึงเลิกจา้ง 
โดยสรุปนโยบายสาํคญัดงันี<  
                     1.บริษทัได้กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที� เกี�ยวขอ้งของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�กาํหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร มีหนา้ที�รายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน  3 
วนั นับจากวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์และแจง้ให้เลขานุการบริษทัรับทราบเพื�อจดัทาํบนัทึกการ
เปลี�ยนแปลงและสรุปจาํนวนหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพื�อนาํเสนอให้แก่คณะกรรมการ
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บริษทัรับทราบในการประชุมครั< งถัดไป นอกจากนั< นยงัได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ขอ้กาํหนดดงักล่าวดว้ย 
                 2.บริษทัมีขอ้กาํหนดห้ามนาํขอ้มูลงบการเงิน หรือขอ้มูลอื�นที�มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัที�
ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผูที้�มิไดมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง และห้ามทาํการซื<อขายหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนที�
ขอ้มูลงบการเงินหรือขอ้มูลอื�นที�มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั และตอ้งไม่ซื<อขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
จนกวา่จะพน้ระยะเวลา 24 ชั�วโมง นบัแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั<นสู่สาธารณะแลว้ การไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดงักล่าว
ถือเป็นการกระทาํผิดวนิยัของบริษทั หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ที�ไดล่้วงรู้ขอ้มูลภายในที�สาํคญั คนใดกระทาํ
ผิดวนิยัจะไดรั้บโทษตั<งแต่ การตกัเตือน การตดัค่าจา้ง การพกังานโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง จนถึงการเลิกจา้ง 
                  ทั<งนี<  แนวทางดงักล่าวไดผ้า่นการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

   บริษทัฯ เปิดเผยการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ไวใ้นรายงานประจาํปีอย่างครบถว้น
ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และรายงานคณะกรรมการบริษทัเพื�อทราบ
ทุกครั< งที�บุคคลดงักล่าวมีการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และเพื�อใหก้ารปฏิบติัตามการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีบรรลุผล
ในทางปฏิบติั บริษทัจึงไดด้าํเนินการดงันี<  

 (1)  ขอ้มูลที�ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ  ใหรั้บรู้เฉพาะผูที้�เกี�ยวขอ้งที�จาํเป็นเท่านั<น 
 (2)  เจา้ของขอ้มูลที�ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ตอ้งกาํชบัผูที้�เกี�ยวขอ้งให้ปฏิบติัตามขั<นตอนการรักษาความ

ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด เพื�อป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสารความลบัรั�วไหล   

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
               1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
                 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ 
                  - สาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีที�ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 1,340,000 บาท 
              2. ค่าบริการอื�น (non-audit fee) 
                 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื�น ซึ�งไดแ้ก่ การตรวจสอบการปฏิบติัตามเงื�อนไขของบตัรส่งเสริม    
                  การลงทุนใหแ้ก่ 

           - สาํนกังานสอบบญัชีที�ผูส้อบบญัชีสงักดั ในรอบปีที�ผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 390,000 บาท 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

นโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
 บริษทัมีความตั<งใจที�จะดาํเนินธุรกิจโดยยดึมั�นในหลกัธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ ดว้ยความมุ่งมั�นที�

จะให้บริษทัเจริญเติบโตอย่างมั�นคงในทุกๆดา้น ควบคู่ไปกบัการพฒันาและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้มให้
ย ั�งยนืสืบไป โดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเป็นสาํคญั บริษทัจึงส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานมีความ
ตระหนกัถึงความสาํคญัในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มดงันี � 

1.การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
  บริษทัฯไดใ้ห้ความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที�สุจริตและเป็น

ธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และยึดกติกาการแข่งขนัอยา่งเสมอภาค โดยตั<งอยู่
บนพื<นฐานของการไดรั้บผลตอบแทนที�เป็นธรรมทั<งสองฝ่าย การดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ตอ้งไม่นาํมาซึ�งความเสื�อมเสียต่อ
ชื�อเสียงของบริษทัหรือขดัต่อกฎหมายดงันี<  

- ไม่เรียก รับ หรือยนิยอม ที�จะรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดซึ�งอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ 
- มุ่งมั�นสร้างความสัมพนัธ์ ความร่วมมือที�ดี และการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัคู่คา้ เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพ

และประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 
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- รักษาความลบั หรือสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเองหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยมิชอบ 
- บริษทัไม่ดาํเนินการใดๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั<งส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร พนกังาน

ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ ใชสิ้นคา้และบริการที�มีลิขสิทธิS ถูกตอ้ง 
-ปฏิบัติตามเงื�อนไข ข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมี

มาตรฐานสากล รวมถึงไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พื�อประโยชน์ของตนและผูที้�เกี�ยวขอ้ง              

2.การต่อต้านการทุจริต 
   บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมั�นในความถูกตอ้งโดยจดัให้มีแนวทางในการต่อตา้นการทุจริต 

โดยกาํหนดมาตรการและขั<นตอนให้ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทนัทีในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสยัวา่มีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาํ
ที�ผิดปกติอื�นซึ�งอาจกระทบต่อชื�อเสียงและฐานะการเงินของบริษทัฯอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันี<  

-รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
-การทุจริตหรือมีสิ�งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที�สาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 
-การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ขอ้กําหนดของ กลต. และ ตลท. ตลอดจน

กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ทั<งนี<  คณะกรรมการบริษทัฯจะไดรี้บแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือผลกระทบที�เกิดขึ<นโดมทนัที รวมทั<งหามาตรการ

ป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ<นอีก 

 3.การเคารพสิทธิมนุษยชน 
    บริษทัมีการปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อศกัดิS ศรีความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั<น

พื<นฐานของมนุษยชนอยา่งเสมอภาค ดว้ยความเท่าเทียมกนัรวมทั<งคู่ร่วมธุรกิจและบุคคลอื�นดว้ยความเท่าเทียมกนั 
4.การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

   บริษทัมีการจ้างแรงงานโดยให้ผลตอบแทนที�เป็นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ตามความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน รวมถึงการแต่งตั �งโยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษ
พนกังานต้องกระทําด้วยความสจุริตใจ อีกทั �งมีสวสัดิการอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัมีการดูแล รักษาและให้ความสาํคญัต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อ
ชีวิต สุขภาพและชีวอนามยัของพนักงานอยูเ่สมอ ซึงผูบ้ริหารตามสายงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการดาํเนินการตาม
นโยบายนี< ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพ และจดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานอยา่งสมํ�าเสมอ 

5.ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
   บริษทัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื�องที�สามารถตอบสนองความตอ้งการทางสังคมและสิ�งแวดลอ้ม

ใหก้บัลูกคา้เพื�อใหเ้กิดประโยชน์และลดโลกร้อนโดยการพฒันาแผน่ฟิลม์ที�สามารถยอ่ยสลายได ้
  บริษทัฯไดใ้ห้ความสําคญัความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้และคู่แข่งทาง

ธุรกิจ และใชจ้รรยาบรรณทางธุรกิจ เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินของบริษทัฯโดยมีแนวปฏิบติัความรับผิดชอบต่อ
ลูกคา้ ดงัต่อไปนี<  

- ปฏิบติัต่อลูกคา้โดยยดึหลกัความซื�อสตัยแ์ละยติุธรรม รวมทั<งเปิดเผยและให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัสินคา้และบริการ
ที�ถูกตอ้งครบถว้นแก่ลูกคา้ โดยไม่บดเบือนขอ้เท็จจริง 

- ปฏิบติัตามเงื�อนไขขอ้ผูกพนัต่างๆ ที�มีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัดตลอดจนให้บริการและปฏิบติัต่อลูกคา้ดว้ย
ความมีนํ< าใจ 

- คาํร้องเรียนของลูกคา้พึงไดรั้บการเอาใจใส่และดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมเพื�อสนองตอบความตอ้งการของ
ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 
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- รักษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ของตนเองและหรือผูเ้กี�ยวขอ้งโดยมิชอบ 
- ผลิตสินคา้และบริการที�มีคุณภาพและไดม้าตรฐานอยา่งสมํ�าเสมอรวมทั<งพฒันาสินคา้และบริการให้เป็นเลิศ 

คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพื�อเพิ�มคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการอยา่งต่อเนื�องเพื�อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้และหรือแสวงหาลู่ทางที�เป็นประโยชน์สูงสุดใหก้บัลูกคา้ 

- ไม่คา้กาํไรเกินควรเมื�อเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้และบริการและหลีกเลี�ยงการกาํหนดเงื�อนไขทางการ
คา้ที�ไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 

            6.การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

               บริษทัฯมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสิ�งแวดลอ้มดงันี<  
- ไม่กระทาํการใดๆ ที�จะมีผลเสียหายต่อชื�อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มหรือต่อ

สงัคมโดยส่วนรวม 
- สนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม 
- ปลูกฝังจิตสาํนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ<นในหมู่พนักงานทุกระดบั

อยา่งต่อเนื�องและจริงจงั 
- ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

       11. การควบคุมภายในและบริหารจดัการความเสี�ยง 
      11.1 การสรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายใน 
              คณะกรรมการบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการบริหารความเสี�ยงและระบบการควบคุมภายใน
ที�เพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ เพื�อให้บริษทัสามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล สามารถลด
หรือป้องกนัความเสี�ยงต่างๆ ความเสียหายที�จะเกิดขึ<นต่อทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนการปฏิบติัตามกฎหมาย
ต่างๆที�เกี�ยวขอ้ง ทั<งนี<บริษทัมีการดาํเนินการที�สาํคญัเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในดงัต่อไปนี<  
(1) การกาํหนดโครงสร้างองคก์รให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัรวมทั<งมีการ

กาํหนดหนา้ที�ความรับชอบ และสายการบงัคบับญัชาของหน่วยงานต่างๆในบริษทั 
(2) การกาํหนดอาํนาจในการดาํเนินงานของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไวอ้ยา่งชดัเจน อาํนาจอนุมติัต่างๆ มีการ

แบ่งแยกหน้าที�อย่างชัดเจน ทั< งในส่วนของผูป้ฏิบัติงานและผูติ้ดตามผล เพื�อให้เกิดการถ่วงดุลและการ
ตรวจสอบระหวา่งกนั 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ความเหมาะสม ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ในเรื�องที�
เกี�ยวขอ้งกับ ความถูกตอ้งเชื�อถือได้ของระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพยสิ์น การ
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัหรือขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างๆ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั< งที� 8/2560 เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี�ยงเขา้ร่วมประชุมดว้ย ไดพิ้จารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยการ
ซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและการตอบแบบประเมินความเพียงพอ ซึ�งครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายใน 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม   การบริหารความเสี�ยง   การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศ
และการสื�อสารขอ้มูล  และระบบการติดตาม มีความเห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ รวมถึงระบบ
การควบคุมภายในในเรื�องการทาํ  ธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ(ตามเอกสารแนบ) 
11.3 หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน(ตามเอกสารแนบ 3) 

12. รายการระหว่างกนั 
ในระยะเวลาหนึ�งปีที�ผา่นมาบริษทัฯไม่มีการทาํรายการระหวา่งกนักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
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                                                                             ส่วนที� 3 

                                        ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 
               ก)      สรุปรายงานการสอบบญัชี 
                  รายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ตรวจสอบโดย นายอภิรักษ ์
อติอนุวรรตน์ ปี 2559 และปี 2560 ตรวจสอบโดยนายชยักรณ์ อุ่นปิติพงษา จากบริษทั สาํนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอส  
โซซิเอทส์ จํากัด ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขว่างบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การ
เปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  
 

               ข)      ตารางสรุปงบการเงนิ 

 ตรวจสอบแล้ว 

รายการ 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,013 0.04 3,923 0.05 6,705 0.08 
ลูกหนีAการคา้และลูกหนีA อื�น 978,397 11.44 1,015,782 11.96 878,708 10.66 
สินคา้คงเหลือ 1,597,675 18.69 1,312,559 15.45 1,042,577 12.65 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 85,089 1.00 68,557 0.81 57,197 0.69 
เงินลงทุนในกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 23,952 0.28 23,952 0.28 23,952 0.29 
ที�ดิน อาคาร และ อุปกรณ์-สุทธิ 5,741,459 67.15 5,964,552 70.20 6,191,954 75.10 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 119,438 1.40 106,385 1.25 43,410 0.53 
รวมสินทรัพย์ 8,549,023 100.00 8,495,710 100.00 8,244,503 100.00 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  1,113,724 13.03 1,152,836 13.56 976,530 11.84 
เจา้หนีAและตัCวเงินจ่ายการคา้ 1,834,526 21.46 1,548,300 18.21 1,446,049 17.54 
ส่วนของหนีA สินตามสญัญาเช่าระยะยาวที�ถึงกาํหนด
ชาํระภายในหนึ�งปี 

1,549 0.02 1,506 0.02 1,879 0.02 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน
หนึ�งปี 

524,242 6.13 409,748 4.82 360,000 4.37 

หนีA สินหมุนเวยีนอื�น 23,100 0.27 32,303 0.38 161,342 1.96 

หนีA สินตามสญัญาเช่าระยะยาว-สุทธิ  3,321 0.04 4,874 0.10 6,379 0.08 

เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิ  1,484,008 17.36 2,006,002 23.60 2,076,255 25.18 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 53,178 0.62 48,523 0.57 42,188 0.51 

รวมหนี3สิน 5,037,648 58.93 5,204,092 61.26 5,070,622 61.50 

ทุนจดทะเบียน 399,445  399,445  399,445  
ทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้ 399,439 4.67 399,439 4.70 399,439 4.85 



 

 

39 

 
 
 
 

 

ตรวจสอบแล้ว 

รายการ 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 876,616 10.25 876,616 10.32 876,616 10.63 
กาํไร(ขาดทุน)สะสม 2,235,320 26.15 2,015,563 23.72 1,897,826 23.02 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,511,375 41.07 3,291,618 38.74 3,173,881 38.50 

รายไดจ้ากการขาย 7,695,854 100.00 6,910,875 100.00 6,204,241 100.00 
รายไดร้วม 7,879,439 102.39 7,032,502 101.76 6,259,450 100.89 
ตน้ทุนขาย 6,837,226 88.84 6,316,972 91.41 5,705,556 91.96 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 508,014 6.60 499,860 7.23 455,914 7.35 
ตน้ทุนทางการเงิน 90,756 1.18 94,417 1.37 94,189 1.52 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 443,443 5.76 121,253 1.75 3,790 0.06 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัAนพืAนฐาน  (บาท) 1.11  0.30 - 0.01 - 
จาํนวนหุน้ที�ออกและเรียกชาํระแลว้ (พนัหุน้) 399,439  399,439 - 399,439 - 
มูลค่าที�ตราไว ้(บาทต่อหุน้) 1  1 - 1 - 
มูลค่าตามบญัชี (บาทต่อหุน้) 8.79  8.24 - 7.94 - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 849,057  196,391 - 488,018 - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (167,694)  (203,120) - (320,620) - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (682,273)  3,947 - (162,465) - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึAน(ลดลง)สุทธิ (910)  (2,782) - 4,932 - 
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                       ค)      อตัราส่วนทางการเงนิที�สําคญั 

ตรวจสอบแล้ว 
อตัราส่วนทางการเงนิ 

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง     
อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.76 0.76 0.67 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  0.27 0.30 0.29 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.26 0.06 0.17 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีAการคา้ (เท่า) 8.13 7.65 7.24 
ระยะเวลาเก็บหนีA เฉลี�ย (วนั) 44.28 47.06 49.72 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 19.97 21.90 20.74 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย (วนั) 18.03 16.44 17.36 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนีA  (เท่า) 4.65 4.79 4.40 
ระยะเวลาชาํระหนีA  (วนั) 77.42 75.16 81.82 
Cash Cycle (วนั) -15.11 -11.66 -14.74 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร     
อตัรากาํไรขัAนตน้ (%) 11.16 8.59 8.04 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินการ (%) 125.32 1.75 0.06 
อตัรากาํไรอื�น (%) 2.29 1.69 0.67 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     
อตัรากาํไรสุทธิ (%) 5.63 1.72 0.06 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 13.04 3.75 0.12 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 5.20 1.45 0.05 
อตัราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 14.16 8.34 5.93 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.92 0.84 0.76 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     
อตัราส่วนหนีA สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.43 1.58 1.60 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีAย (เท่า) 11.75 3.33 6.66 
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 1.04 0.27 0.85 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 59.45 65.88 52.69 
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14   การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 
ผลการดาํเนินงานของบริษัท 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 
                   รายไดจ้ากการขายยงัมีอตัราการเติบโต (ตามตารางขอ้ 4.2 โครงสร้างรายได)้ ซึงรายไดข้องบริษทัได้
เพิ�มขึAนจากปีก่อน โดยบริษทัฯไดข้ยายฐานการตลาดทัAงในและต่างประเทศเพื�อรักษาส่วนแบ่งตลาด เนื�องจากมีความ
ตอ้งการสินคา้เพิ�มขึAน ปัจจุบนับริษทัฯ เป็นผูน้าํส่วนแบ่งการตลาดของแผน่ฟิลม์ BOPP, BOPET และ BOPA สาํหรับ
ผลิตภณัฑ ์CPP และ METALIZED นัAนบริษทัสามารถแบ่งส่วนการตลาดทัAงในและต่างประเทศไดเ้ช่นกนั นอกจากนัAน
บริษทัยงัไดเ้ปรียบผูผ้ลิตจากต่างประเทศเนื�องจากผูน้าํเขา้จะตอ้งรับภาระภาษีนาํเขา้ทาํใหสิ้นคา้นาํเขา้มีตน้ทุนสูงกวา่
สินคา้ของบริษทัฯ  ประกอบกบักลยทุธ์ทางการตลาดของบริษทัฯจะเนน้ที�การผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน 
เป็นที�พึงพอใจของลูกคา้และมีราคาขายที�ยติุธรรม ทัAงนีAจะตอ้งมีบริการหลงัการขายที�ดีและมีความสมัพนัธ์กบัลูกคา้
อยา่งใกลชิ้ด 

      บริษทัฯไดพ้ยายามติดตามการเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยน เนื�องจากผลกระทบที�เคยเกิดขึAนในอดีต 
ปัจจุบนับริษทัฯไดท้าํสญัญาซืAอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพื�อป้องกนัความเสี�ยง
ของการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนที�อาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินบาทที�บริษทัจะไดรั้บชาํระจากลูกหนีAการคา้
ต่างประเทศ หรือตอ้งจ่ายชาํระใหก้บัเจา้หนีAต่างประเทศ 

ผลการดาํเนินงานที�ผ่านมา 
ในปี 2560 รายไดจ้ากการขายเพิ�มขึAน 784.98 ลา้นบาทหรือร้อยละ 11.36 (จาก 6,910.87 ลา้นบาทในปี 2559 

เป็น 7,695.85 ลา้นบาท ในปี 2560) โดยสาเหตหุลกัที�รายไดจ้ากการขายเพิ�มขึAน มาจากการที�บริษทัมีผลิตภณัฑที์�
หลากหลายและสามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ทัAงในประเทศและต่างประเทศไดม้ากขึAน ส่งผลใหป้ริมาณการ
ขายและราคาขายมีการปรับตวัเพิ�มขึAนเมื�อเทียบกบัปีก่อน จึงทาํใหบ้ริษทัฯมีรายไดจ้ากการขายเพิ�มขึAน ส่วนอตัราส่วน
ตน้ทุนขายต่อรายไดล้ดลง 2.57 % เมื�อเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย (จาก 91.41 % ในปี 2559 เป็น 88.84 % ในปี 2560) 
เนื�องจากบริษทัฯสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตและลดการสูญเสียจากขบวนการผลิตไดดี้ขึAน อีกทัAงในปีที�ผา่นมายงั
สามารถใชก้าํลงัการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึAน บริษทัมีรายไดอื้�นๆเพิ�มขึAนจาํนวน 17.81 ลา้นบาท ซึ�งรายได้
อื�น มาจาการขายเศษฟิลม์และรายไดบ้ตัรภาษีเป็นหลกั ประกอบกบัมีผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
เพิ�มขึAน 77.69 ลา้นบาท(จากเดิม 27.75 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 105.44 ลา้นบาทในปี 2560) เนื�องจากบริษทัฯไดมี้การ
ป้องกนัความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนไวล่้วงหนา้สาํหรับสญัญาซืAอและขายบางส่วน ค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหารเพิ�มขึAน 8.08 ลา้นบาท (จากเดิม 499.86 ลา้นบาท เป็น 507.94 ลา้นบาท)ตามยอดขายที�เพิ�มขึAน 
ในขณะที�ตน้ทุนทางการเงินซึ�งประกอบไปดว้ยดอกเบีAยจ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารลดลง 3.66 ลา้นบาทเนื�องจาก
บริษทัมีการจ่ายชาํระคืนเงินกูอ้ยา่งต่อเนื�อง จึงทาํใหบ้ริษทัฯมีผลการดาํเนินงานเพิ�มขึAน 322.19 ลา้นบาทหรือ 265.72 % 
(จากเดิม 121.25 ลา้นบาทในปี 2559 เป็น 443.44 ลา้นบาทในปี 2560) ตามเหตผุลดงักล่าวขา้งตน้ แต่อยา่งไรก็ดี
แนวโนม้ความตอ้งการสาํหรับตลาดแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA และแผน่ฟิลม์ 
METALLIZED และผลิตภณัฑแ์ผน่ฟิลม์ CPP ยงัมีการขยายตวัอยา่งต่อเนื�อง 

ฐานะการเงนิของบริษัท 
สินทรัพย์ 
สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ สิAนปี 2558 – 2560 มีจาํนวน 8,244.50 ลา้นบาท 8,495.71 ลา้นบาท และ 

8,549.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ยที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิประมาณร้อยละ 67-75 ลูกหนีAการคา้และตัCว
เงินรับการคา้สุทธิประมาณร้อยละ 10-12 และสินคา้คงเหลือประมาณร้อยละ 12-19  ซึ�งการเพิ�มขึAนของสินทรัพยร์วม
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ในปี 2558 - 2560 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึAนจากการลงทุนของเครื�องจกัรและอุปกรณ์ของสายการผลิตแผน่ฟิลม์ CPP 
ในปี 2558ที�ผา่นมา   

 สาํหรับลูกหนีAการคา้และตัCวเงินรับสุทธิ โดยลูกหนีAการคา้และตัCวเงินรับสุทธิในปี 2558 ถึงปี 2560 มี
จาํนวน 878.71 ลา้นบาท 1,015.78 ลา้นบาท และ 978.39 ลา้นบาท เพิ�มขึAนตามยอดขายจากการขยายกาํลงัการผลิตและ
ความตอ้งการของลูกคา้ที�เพิ�มขึAน และสินคา้คงเหลือที�เพิ�มขึAนจากการเพิ�มสายการผลิตใหม่ โดยสินคา้คงเหลือในปี 
2558 มีจาํนวน 1,042.58 ลา้นบาท ปี 2559 จาํนวน 1,312.56 ลา้นบาท และ 1,597.66 ลา้นบาทในปี 2560  ทัAงนีA เนื�องจาก
บริษทัฯพยายามปรับปรุงระบบการติดตามลูกหนีAและการบริหารสินคา้คงคลงั ประกอบกบัการที�สินคา้ของบริษทัฯเป็น
ที�ตอ้งการของตลาดทาํใหก้ารบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีนในระยะ 3 ปีที�ผา่นมาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของสินทรัพยดี์ขึAน โดยระยะเวลาการเก็บหนีAโดยเฉลี�ยประมาณ 50 วนัในปี 2558 ประมาณ 47 วนัในปี 2559 และ
ประมาณ 44 วนัในปี 2560 และเมื�อเปรียบเทียบอายลูุกหนีAกบันโยบายการใหสิ้นเชื�อของบริษทัฯซึ�งพิจารณาจากฐานะ
ทางการเงิน ประวติัการชาํระเงิน และปริมาณการสั�งซืAอของลูกคา้แต่ละราย เป็นตน้ จะเห็นวา่การเก็บชาํระหนีAของ
บริษทัฯมีประสิทธิภาพดีขึAน ซึ�งลูกหนีA ที�คา้งชาํระส่วนใหญ่เป็นหนีA ที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (รายละเอียดตามขอ้ 5 ของ
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560)  

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 8,549.02 ลา้นบาท โดยสินทรัพยห์ลกัของ
บริษทั ประกอบดว้ย ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 5,741.46 ลา้นบาท ลูกหนีAการคา้และลูกหนีA อื�น 978.39 ลา้นบาท 
และสินคา้คงเหลือ 1,597.66 ลา้นบาท ซึ�งการเพิ�มขึAนของสินทรัพยร์วมดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสินคา้คงเหลือที�
เพิ�มขึAนจากการที�บริษทัตอ้งมีวตัถุดิบไวส้าํหรับผลิตล่วงหนา้จากความตอ้งการสินคา้ของลูกคา้ที�เพิ�มมากขึAน 

 สาํหรับเงินลงทุนระยะยาวของบริษทั ณ สิAนปี 2560 เท่ากบั 23.95 ลา้นบาท เนื�องมาจากกลุ่มผูถื้อหุน้
ใหญ่ของบริษทัดงักล่าวตอ้งการขอเพิกถอนหลกัทรัพยด์งักล่าวออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์ จึงทาํคาํเสนอซืAอในราคาที�สูงกวา่ราคาตลาด ณ สิAนปี 2545 ทาํใหร้าคาซืAอขายในตลาดเพิ�มสูงขึAน 
(รายละเอียดตามขอ้ 3.5 และ 7 ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560) 

สภาพคล่อง 
         ในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมาบริษทัฯมีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานอยูใ่นเกณฑที์�ดี เนื�องจากการมี

ผลประกอบการที�ดี และมีการบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีนประเภท ลูกหนีAการคา้และสินคา้คงคลงัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถบริหารสินทรัพยห์มุนเวยีนไดดี้ โดยระยะเวลาในการเก็บชาํระหนีAโดยเฉลี�ยอยูใ่นเกณฑที์�ดี และอตัรา
หมุนเวยีนสินคา้คงเหลือมีสภาพคล่องสูงขึAน สาํหรับกิจกรรมลงทุนบริษทัไดล้งทุนในสินทรัพยถ์าวรเพื�อเพิ�มกาํลงัการ
ผลิตแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA(Nylon) แผน่ฟิลม์ Metallized และแผน่ฟิลม์ CPP นอกจากนีA
บริษทัไดพ้ยายามชาํระคืนหนีA เงินกูร้ะยะยาวอยา่งต่อเนื�องเพื�อลดภาระดอกเบีAยจ่ายลง 

 แมว้า่บริษทัจะมีการบริหารลูกหนีAการคา้ สินคา้คงเหลือ และเจา้หนีAการคา้ไดดี้ แตบ่ริษทัยงัคงตอ้ง
พึ�งพิงเงินกูย้มืระยะสัAนเพื�อใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ  

 บริษทัฯ ยงัมีความสามารถในการชาํระดอกเบีAยเงินกู ้ โดยมีอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีAยเมื�อ
สิAนปี 2558 จนถึง สิAนปี 2560 เท่ากบั 6.66 เท่า 3.33 เท่า และ 11.75 เท่า อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาอตัราส่วน
ความสามารถชาํระภาระผกูพนัเมื�อสิAนปี 2558 จนถึงสิAนปี 2560 เท่ากบั 0.85 เท่า 0.27 เท่า และ 1.04 เท่าจะเห็นไดว้า่
บริษทัมีความสามารถชาํระภาระผกูพนัไดดี้ขึAน ซึ�งบริษทัฯเชื�อวา่สถาบนัการเงินต่างๆจะใหก้ารสนบัสนุนวงเงิน
เบิกเกินบญัชี เงินกูร้ะยะสัAน และเงินกูย้มืระยะยาวแก่บริษทัฯอยา่งต่อเนื�อง เนื�องจากบริษทัฯไดช้าํระเงินกูย้มืและ
ดอกเบีAยอยา่งสมํ�าเสมอ 
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 แหล่งที�มาของเงินทุน 
 หนีA สินของบริษทัฯมีจาํนวนจาก 5,070.62 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 5,204.09 ลา้นบาทในปี 2559 และ 

5,037.65 ลา้นบาทในปี 2560 โดยหนีA สินส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้มืทัAงระยะสัAนและระยะยาว โดยมีจาํนวน 3,421.04 ลา้น
บาทในปี 2558 จาํนวน 3,574.97 ลา้นบาทในปี 2559 และ 3,126.84 ลา้นบาทในปี 2560 รองลงมาไดแ้ก่ เจา้หนีAและตัCว
เงินจ่ายการคา้ซึ�งเกิดจากการซืAอวตัถุดิบและหีบห่อจาํนวน  1,446.05 ลา้นบาทในปี 2558 จาํนวน 1,548.30 ลา้นบาทใน
ปี 2559 และ 1,834.53 ลา้นบาทในปี 2560 ทัAงนีAบริษทัฯ สามารถชาํระหนีA คืนอยา่งต่อเนื�อง  

 ณ สิAนปี 2560 มีหนีA สินรวม 5,037.65 ลา้นบาท ซึ�งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้มืจากสถาบนัการเงิน 3,126.84 ลา้นบาท เจา้หนีAและตัCวเงินจ่ายการคา้ 1,834.53 ลา้นบาท ซึ�งการลดลงของหนีA สิน
ดงักล่าวมาจากการจ่ายชาํระคืนเงินกูร้ะยะยาว 

 ในปี 2560 บริษทัฯมีทุนเรียกชาํระแลว้ 399.44 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจาํนวน 876.62 ลา้น
บาท และกาํไรสะสมจาํนวน 2,235.32 ลา้นบาท ทาํใหส่้วนของผูถื้อหุน้มีจาํนวน 3,511.37 ลา้นบาท ซึ�งบริษทัฯยงั
สามารถดาํรงอตัราส่วนของหนีA สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสญัญาของสถาบนัการเงินได ้ 

 ทัAงนีAบริษทัฯ คาดวา่กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของบริษทัจะไม่มีปัญหากบัภาระการชาํระหนีA
คืนทัAงเงินตน้และดอกเบีAยและการดาํเนินงานของบริษทั ซึ�งจะทาํใหอ้ตัราส่วนหนีA สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดตํ�าลงใน
อนาคต 

 
 
 



 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

                              ”บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี� แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ

ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํใหผู้อื้*นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที*ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
นอกจากนี�  บริษทัฯขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที*สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีได้แสดงขอ้มูลอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเกี*ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั
และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที* ดี เพื*อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที* เป็น
สาระสําคญัทั�งของบริษทัและบริษทัย่อยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั�งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที*ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560  ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซึ*งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและ การเปลี*ยนแปลงที*สาํคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั�งการกระทาํที*มิชอบที*อาจมีผลกระทบต่อ การจดัทาํรายงานทางการเงิน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

                         ในการนี� เพื*อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั�งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที*บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้ นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน ์ เป็นผูล้งลายมือชื*อกาํกบัเอกสารนี�ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื*อของ นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน ์  กาํกบัไว ้ บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที*บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้” 
 
                     ชื*อ                           ตาํแหน่ง                                   ลายมือชื*อ 
 
1.  นายณรงค ์  สุทธิสมัพทัน์                       ประธานกรรมการ                      ………………………………………. 

 

2.  นางนภาพร  สุทธิพงษช์ยั                        รองประธานกรรมการ                ………………………………………. 

 

3.  นายกิตติภตั  สุทธิสมัพทัน ์                    รองประธานกรรมการและ          ………………………………………. 

                                                                     กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
                      ชื*อ                             ตาํแหน่ง                                      ลายมือชื*อ 
 
ผูรั้บมอบอาํนาจ   นายกิตติภตั สุทธิสมัพทัน ์ รองประธานกรรมการ   ………………………………………. 
 

                                



รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560                       (1)                         
                                                                                                                                                   เอกสารแนบ 1   

 ชื�อ-สกุล/ อาย ุ คุณวฒิุทาง สดัส่วนการถือหุ้น ความสมัพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ตาํแหน่ง 1 (ปี) การศึกษา  ในบริษทั 2 ครอบครัวระ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ 

    หวา่งผูบ้ริหาร   ประเภทธุรกิจ  

นายณรงค ์ สุทธิสมัพทัน์  
ประธานกรรมการ 
 
 

75 M.A.ECONOMICS, USC 
CALIFORNIA, USA 
DCP Class 143/2011-IOD 
 

33,102,222 หุ้น   
คิดเป็น 8.29% 

บิดาของ           
นายกิตติภตั     
สุทธิสมัพทัน์ 
 

2530 - ปัจจุบนั 
ก.พ. 2543-
ปัจจุบนั 
 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
บมจ. ยไูนเตด็ฟดูส์      
(อุตสาหกรรมขนม) 
 

นางนภาพร  สุทธิพงษช์ยั  
รองประธานกรรมการ 
 
 
 

73 MBA ST. MARY’S 
UNIVERSITY TEXAS, 
USA 
DCP Class 44/2004-IOD 

- คู่สมรสของ     
นอ้งชายของภรรยา
ของนายณรงค ์
สุทธิสมัพทัน์ 
 

2543 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

รองประธานกรรมการ 
 
 
 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 
 
 

นายกิตติภตั  สุทธิสมัพทัน์  
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

46 MBA SLOAN SCHOOL 
OF MANAGEMENT 
MASSACHUSETTS  
INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY, 
BOSTON, USA 
DCP Class 72/2006-IOD 

158,775,619 หุ้น     
คิดเป็น  39.75% 

บุตรของนายณรงค ์
สุทธิสมัพทัน์ 

2543 – ปัจจุบนั 
 
12 ต.ค.58 -
ปัจจุบนั 
20 เม.ย - 
ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 
 

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
บมจ. พลาสติคและหีบ
ห่อไทย 
บมจ. เนชั�นแนลเพาเวอร์ 
ซพัพลาย 
บริษทั สุทธิแลนด ์ จาํกดั 

นายนินนาท  โอฬารวรวฒิุ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

71 ปริญญาเอก ดา้นภาวะผูน้าํ
และ   พฤติกรรมองคก์ร 
U.S INTERNATIONAL 
UNIVERSITY 
DCP Class 121/2009-IOD 
 

- 
 

            - 2537 – ปัจจุบนั  
2524 – ปัจจุบนั 
 
 
2546 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
เลขาธิการ 
 
 
กรรมการอิสระ 
และ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
สมาคมสถาบนัอุดมศึกษา
แห่งภูมิภาคเอเชียตะวนั 
ออกเฉียงใต ้
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรม
นํdามนัปาลม์  

นางชวิดา  ศรีแสงนาม 
กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 
 
 

73 ปริญญาตรี-เศรษฐศาสตร์
บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
DCP Class 72/2006-IOD 
 

65,555 หุ้น 
คิดเป็น 0.0164% 

              - 2543 – ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

นายสุพจน์  โทนุรัตน์ 
กรรมการอิสระ 

81 ปริญญาตรี-วท.บ. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
DAP Class 48/2005-IOD 

10,000  หุ้น 
คิดเป็น 0.0025% 

             - 2534 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

หมายเหตุ 1 ตามหนงัสือรับรองบริษทัฯ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัคือ นายณรงค ์สุทธิสัมพทัน์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษช์ยั 
                            รองประธานกรรมการหรือนายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือชื�อและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือกรรมการอื�น 
                            สองคนลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 2 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 



 
  เอกสารแนบ 1                

      (2) 

ชื�อ-สกุล/ อาย ุ คุณวฒิุทาง สดัส่วนการถือ ความสมัพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ตาํแหน่ง 1 (ปี) การศึกษา  หุ้นในบริษทั 2 ครอบครัวระ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ 

    หวา่งผูบ้ริหาร   ประเภทธุรกิจ  

นายสุรศกัดิh   โกสิยะจินดา 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
 

75 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
DAP Class 48/2005-IOD 
 
 

18,000 หุ้น 
คิดเป็น 0.0045% 

             - 2545-ปัจจุบนั 
2542 - ปัจจุบนั 
 
2541 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
บมจ.ยไูนเตด็ฟดูส์ 
(อุตสาหกรรมขนม) 
บมจ.ไดนาสตีd  เซรามิค 
(อุตสาหกรรมกระเบืdอง) 

นายทศพล  จินนัทเ์ดช 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
และเลขานุการบริษทั 
 

49 M.A,ORGANIZATION 
DEVELOPMENT 
U.S. INTERNATIONAL 
UNIVERSITY 
DCP Class 208/2015-IOD 

-            - 2549- ปัจจุบนั 
 
 

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการและ 
เลขานุการบริษทั 
 

บมจ.เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

ดร.วรวิศว ์วีรคเชนทร์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

41 DBA,INTERNATIONAL 
BUSINESS 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
M.S.,INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
UNIVERSITY OF 
WISCONSIN MBA, 
FINANCE UNIVERSITY OF 
WISCONSIN 
DCP Class 209/2015-IOD 

-            - 2551 – 2557 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 
 
 

MR.PETER BARNES 
ผูจ้ดัการฝ่ายวิจยัและพฒันา 
 

57 DIPLOMA(DMS) 
OPERATION 
MANAGEMENT 

-              - 2547-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายวิจยัและ
พฒันา 

บมจ.เอ.เจ.พลาสท ์

MR.FRITZ FRIEDRICH 
SCHANZER 
ที�ปรึกษาผูจ้ดัการทั�วไป 

71 
 

MECHANIC ENGINEER 
MAJOR : SPECIAL 
MACHINE BUILDING FOR 
BIAXIALLY  ORIENTED 
POLYPROPYLENE FILM 

-             - 2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ที�ปรึกษาผูจ้ดัการ
ทั�วไป 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

นายประสาน อุ่นวงษ ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
และผูจ้ดัการโรงงาน 

63 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลยั
ราชมงคล วิทยาเขตธญับุรี  

-             - 2553 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการและผูจ้ดัการ
โรงงาน 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

หมายเหตุ 1 ตามหนงัสือรับรองบริษทัฯ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัคือ นายณรงค ์สุทธิสัมพทัน์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษช์ยั 
                            รองประธานกรรมการ หรือนายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือชื�อและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือกรรมการอื�น 
                            สองคนลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 2 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 



 
  เอกสารแนบ 1                

      (3) 

ชื�อ-สกุล/ อาย ุ คุณวฒิุทาง สดัส่วนการถือ ความสมัพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ตาํแหน่ง 1 (ปี) การศึกษา  หุ้นในบริษทั 2 ครอบครัวระ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษทั/ 

    หวา่งผูบ้ริหาร   ประเภทธุรกิจ  

น.ส.พชัราภรณ์  สืบสนัติวงศ ์
ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน 

54 ปริญญาตรี-วท.บ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- 
 

            - 2533 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน บมจ.เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

นายบุญญฤทธิh   
ลิขิตเจริญวฒันะ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

60 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การ
บญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ปริญญาตรีคณะพาณิชยศ์าสตร์ 
และการบญัชี สาขาการบญัชี  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-             - ธ.ค.2547- พ.ค.
2557 
ส.ค.2558 – 
ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

น.ส.วราภรณ์ โปษกะบุตร  
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซืdอ 

74 AUA LANGUAGE CENTER 
LEVEL 12 

-            - 2553 - ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซืdอ 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 

นายประดิษฐ์  บุญกนัภยั 
ผูจ้ดัการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 
 

62 ปริญญาตรี เอกการจดัการ 
โทการตลาด 
คณะพาณิชยศ์าสตร์และการ
บญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-             - 2542 – ปัจจุบนั 
 
 

ผูจ้ดัการฝ่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

นายปณิธาน โชคอาํนวย 
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

46 ปริญญาตรี-นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง คณะ
รัฐศาสตร์ วิชาโท กฎหมาย 

- 
 

            - พ.ค.59 – ปัจจุบนั 
 
ก.ย.56-เม.ย.59 
 
 
2548-2556 

ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล
และธุรการ 
ผูจ้ดัการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ธุรการ 
ผูจ้ดัการฝ่าย HR 
Retial 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
บริษทั ไดอิชิแพค 
เกจจิdง จาํกดั 
 
บริษทั จิม ทอมป์สนั 
อุตสาหกรรม 
ไหมไทย จาํกดั 

หมายเหตุ 1 ตามหนงัสือรับรองบริษทัฯ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัคือ นายณรงค ์สุทธิสัมพทัน์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษช์ยั  
                            รองประธานกรรมการ หรือนายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือชื�อและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือกรรมการอื�น 
                            สองคนลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

2 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

 
รายชื�อ บริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ยไูนเตด็ฟดูส์ จาํกดั (มหาชน)* 

นายณรงค ์สุทธิสมัพทัน ์

นายสุรศกัดิh  โกสิยะจินดา 

 

ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร 

กรรมการอิสระ 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 
* เป็นบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง 

 



 

 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

 -ไม่มี- 



 

 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี�ยวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 

 

    ชื�อ นางสาว ศรินทิพย ์ธนาวดี หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    คุณวฒิุทางการศึกษา 
    ปริญญาตรี-บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 
    ประวติัการทาํงาน 

     2551-2558    Assistant Internal Audit Manager-Advanced Research Group Co.,Ltd. 

    2558-2559    Assistant Internal Audit Manager-Index Living Mall Co.,Ltd. 

    2559-ปัจจุบนั  Internal Audit Manager-บมจ.เอ.เจ.พลาสท ์
 

    การฝึกอบรมที�เกี�ยวขอ้ง 

     Internal Audit Procedure, The Institute of internal Auditors of Thailand 

    CPIAT, The Institute of Internal Auditors of Thailand 

 



 

 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี�ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

 -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
                                     รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
                   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เอ.เจ.พลาสท ์ จาํกดั (มหาชน) มีจาํนวน 3 ท่าน ซึ&งเป็น
กรรมการอิสระที&มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนด และแนวทางปฏิบติัที&ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ย นายนินนาท 
โอฬารวรวฒิุ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางชวดิา ศรีแสงนาม และ นายสุรศกัดิ6  โกสิยะจินดา  เป็น
กรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวศรินทิพย ์ธนาวดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
                   คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ที&ตามขอบเขต หนา้ที& และความรับผิดชอบที&ไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซึ&งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
ในรอบปีบญัชี 2560 ไดจ้ดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 5 ครั> ง และในปี 2561 จนถึงวนัที&
รายงาน จาํนวน 1 ครั> ง รวมทั>งสิ>น 6 ครั> ง ซึ&งผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมประชุมดว้ย ซึ&งสรุป
สาระสาํคญัไดด้งันี> 
         1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2560 ซึ&งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามที&ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
         2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื&อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายใน และแบบการ
ประเมินความเพียงพอของบริษทัฯ ทั> งนี> ไม่พบขอ้บกพร่องที&เป็นสาระสําคญั มีการดูแลรักษาทรัพยสิ์นที&
เหมาะสม มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเชื&อถือได ้ซึ& งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่
บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
        3. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที&เกี&ยวโยงกนัหรือรายการที&อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ& งผูส้อบบญัชีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลที&เกี&ยวขอ้งกนัในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชี รวมทั> งมี
ความเห็นวา่ รายการดงักล่าวเป็นรายการที&สมเหตุสมผล รวมทั>งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
       4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั> ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจําปี 2561 เพื&อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ ใหข้ออนุมติัที&ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ซึ&งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผล
การปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอ ดร. วิรัช อภิเมธีธาํรง 
เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชยักรณ์  อุ่นปิติพงษา เลขทะเบียน 3196 หรือ  นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลข
ทะเบียน 5202 หรือ นายปรีชา สวน เลขทะเบียน 6718 จาก บริษทั สาํนกังาน  ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 พร้อมดว้ยค่าสอบบญัชีปีละไม่เกิน 750,000 บาท ค่าสอบ
ทานงบการเงินไตรมาสละไม่เกิน 250,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเงื&อนไขของบตัรส่งเสริมการ
ลงทุนเพื&อประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ฉบบัละ 30,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
เกี&ยวกบัการเสนอแต่งตั>งผูส้อบบญัชีดงักล่าว ดงันี> 



     - ในรอบปีบัญชีที&ผ่านมา ผู ้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้
ขอ้เสนอแนะเกี&ยวกบัการควบคุมภายใน 
    - มีการปฏิบติัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ในเรื&องการกาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีที&ลงลายมือชื&อรับรองงบการเงิน
ทุก 5 รอบบญัชี  
    - ผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ 
   โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที&ครบถว้นตามที&ไดร้ะบุไวใ้นกฏบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบที&ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และมีความเห็นวา่ บริษทัฯ มีการรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินและการดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้ง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที&เหมาะสม
และมีประสิทธิผล มีการปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผกูพนัต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที&เกี&ยวโยงกนั
อย่างถูกตอ้งและมีการปฏิบติังานที&สอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการที&ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และ
เชื&อถือได ้ 
     
 
                                                                                                          …………………………… 
                                                                                                          (นายนินนาท  โอฬารวรวฒิุ) 
                                                                                                          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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