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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
   1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

บริษทัฯก ำหนดวิสัยทศัน์ไวช้ดัเจน ในกำรเป็นบริษทัชั้นน ำในกำรผลิตแผ่นฟิลม์พลำสติก และเป็นท่ียอมรับ
ว่ำเป็นบริษทัที่ท  ำกำรพฒันำในดำ้นกำรผลิตแผน่ฟิลม์พลำสติกและลงทุนอยำ่งต่อเน่ือง เป็นคู่คำ้ท่ียุติธรรม มีควำมเป็น
มืออำชีพ มีผลิตภณัฑ์และกำรบริกำรท่ีดี ส่งเสริมและพฒันำสังคมดว้ยกำรเป็นผูป้ระกอบกำรท่ีดี และเน้นกำรท ำงำน
อย่ำงปลอดภยั พร้อมกบัรักษำธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม บริกำรลูกคำ้ดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภำพ และรำคำท่ีเป็นธรรม 
เป็นไปในทิศทำงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทัดูแลให้มีกำรจดัท ำวิสัยทศัน์  เป้ำหมำย  
นโยบำย  ทิศทำงกำรด ำเนินงำน  แผนกลยทุธ์ระยะยำว   แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของบริษทัฯ โดยมอบหมำย
ให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผูน้ ำเสนอ  และคณะกรรมกำรบริษทัแสดงควำมคิดเห็นร่วมกบัฝ่ำยบริหำรเพื่อให้เกิดควำมเห็นชอบ
ร่วมกนัก่อนท่ีจะพิจำรณำอนุมติั  และไดมี้กำรก ำหนด ขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ของคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง และกรรมกำรผูจ้ดักำร  โดยเฉพำะกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินก็ได้ระบุไวอ้ย่ำง
ชดัเจนแลว้ ดงัรำยละเอียดในหวัขอ้ โครงสร้ำงกำรจดักำร 

       1.2 ประวัติความเป็นมาและพฒันาการประกอบธุรกิจ 
บริษทั เอ.เจ.พลำสท์ จ ำกดั (มหำชน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 25 มีนำคม 2530 ดว้ยทุนจดทะเบียนหน่ึง ลำ้นบำท  

โดยนำยณรงค์  สุทธิสัมพทัน์ เป็นผูก่้อตั้ง (แปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัเม่ือ 3 พฤษภำคม 2537) เพื่อผลิตและ
จ ำหน่ำยแผ่นฟิล์ม BOPP โรงงำนแห่งแรกตั้งอยู่เลขท่ี 19/111 หมู่ท่ี 7 ถนนท่ำข้ำม แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน 
กรุงเทพฯ (เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2553 เปล่ียนท่ีอยูเ่ป็น 95 ถนนท่ำขำ้มแขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพมหำนคร) 
ต่อมำไดย้ำ้ยโรงงำนไปตั้งอยูท่ี่กำรนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี เน่ืองจำก
สถำนท่ีเดิมมีควำมคบัแคบไม่สำมำรถขยำยฐำนกำรผลิตในอนำคต อีกทั้งโรงงำนใหม่ตั้งอยู่ใกลก้บัท่ำเรือแหลมฉบงั 
และอยู่ใกลก้บัแหล่งผลิตวตัถุดิบเม็ดพลำสติก Polypropylene ในจงัหวดัระยอง ท ำให้ประหยดัค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่ง
ไดม้ำก 

บริษทัฯได้ขยำยสำยกำรผลิตแผ่นฟิล์ม BOPP สำยท่ีสอง และได้เพ่ิมสำยกำรผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET  และ
ขยำยสำยกำรผลิตแผ่นฟิลม์ METALLIZED เม่ือกลำงปี 2544 และไดเ้พ่ิมสำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ BOPP สำยท่ีสำม และ
แผ่นฟิล์ม METALLIZED สำยท่ีสองเม่ือปลำยไตรมำสท่ีสองและไตรมำสท่ีสำมของปี 2546 ตำมล ำดับและเพ่ิม
สำยกำรผลิตแผ่นฟิลม์ BOPET สำยท่ีสองในปลำยปี 2547 และไดเ้พ่ิมสำยกำรผลิตแผ่นฟิลม์ BOPA (Nylon)เม่ือตน้ปี 
2549 ท่ีผ่ำนมำและเม่ือไตรมำสท่ีสำมของปี 2551 ไดเ้พ่ิมสำยกำรผลิต BOPP สำยท่ีส่ีอีกหน่ึงสำยกำรผลิตและในปี 
2552 ไดล้งทุนเพ่ิมในสำยกำรผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สำยท่ีสำม และเพ่ิมสำยกำรผลิตแผ่นฟิลม์ BOPA สำยท่ี
สองเม่ือไตรมำสแรกของปี 2554 และเพ่ิมสำยกำรผลิตแผ่นฟิลม์ BOPET สำยท่ีสำมเม่ือไตรมำสท่ีสองของปี 2555ท่ี
ผำ่นมำและเพ่ิมสำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ BOPP สำยท่ีห้ำเม่ือไตรมำสท่ีสองในปี 2556และสำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ BOPET 
สำยท่ีส่ีเม่ือไตรมำสท่ีส่ีของปี 2556 และในปี 2557 ไดเ้พ่ิมสำยกำรผลิตแผ่นฟิลม์ BOPP สำยท่ีหกเม่ือไตรมำสท่ีส่ีและ
สำยกำรผลิตแผ่นฟิลม์ METALLIZED สำยท่ีส่ีเม่ือไตรมำสท่ีสำม และในปี 2558 ไดมี้กำรเพ่ิมสำยกำรผลิตแผ่นฟิล์ม 
METALLIZED สำยท่ีห้ำเม่ือไตรมำสท่ีหน่ึง อีกทั้ งเพ่ิมสำยกำรผลิตแผ่นฟิล์ม METALLIZED สำยท่ีหก และ
สำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ CPP ซ่ึงเป็นแผน่ฟิลม์อีกประเภทหน่ึงท่ีมีกำรใชใ้นอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ์ในไตรมำสท่ีส่ีและ
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เม่ือปลำยไตรมำสท่ีส่ีในปี 2561 ไดเ้พ่ิมสำยกำรผลิตแผ่นฟิลม์ METALLIZED สำยท่ีเจ็ด และในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ ได้
เพ่ิมสำยกำรผลิตแผ่นฟิล์ม BOPA สำยท่ีสำมเม่ือไตรมำสท่ีสอง ซ่ึงในปี 2553 ได้มีกำรขำยเคร่ืองจักรสำยกำรผลิต
แผ่นฟิลม์ BOPP สำยท่ีหน่ึง และสำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ METALLIZED สำยท่ีหน่ึง ในปี 2555 ไดมี้กำรขำยเคร่ืองจกัร
สำยกำรผลิตแผ่นฟิลม์ BOPET สำยท่ีหน่ึงและสำยท่ีสองออกไป ปลำยปี 2559 ไดข้ำยเคร่ืองจกัรสำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ 
BOPP สำยท่ีสองอีกหน่ึงสำยกำรผลิตเน่ืองจำกเป็นเคร่ืองจักรเก่ำมีอำยุกำรใช้งำนมำนำนแล้วและในปี 2561ขำย
เคร่ืองจักรสำยกำรผลิตแผ่นฟิล์ม  METALLIZED สำยท่ีสองออกไปอีกหน่ึงเคร่ือง จึงท ำให้ปัจจุบันบริษัทมี
สำยกำรผลิตรวม 15 สำยกำรผลิตสรุปไดด้งัน้ี 

-สำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ BOPP จ ำนวน 4 สำยกำรผลิต 
-สำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ BOPETจ ำนวน 2 สำยกำรผลิต 
-สำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ BOPA จ ำนวน  3 สำยกำรผลิต 
-สำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ CPP จ ำนวน 1 สำยกำรผลิต 
-สำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ METALLIZED จ ำนวน 5 สำยกำรผลิต 

            ปัจจุบนักลุ่มสุทธิสัมพทัน์ ยงัคงเป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ถือหุ้นในบริษทัฯร้อยละ 
56.52 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด 
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2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
2.1 การประกอบธุรกิจ 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยแผน่ฟิลม์ ไดแ้ก่ แผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ 
BOPA (Nylon) แผน่ฟิลม์ CPP และแผ่นฟิลม์ METALLIZED ซ่ึงน ำไปใชใ้นกำรแปรรูปเป็นบรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อน เช่น 
ซองบรรจุอำหำรและขนมขบเคี้ยว ซองบรรจุส่ิงของ เช่น เส้ือผำ้ แชมพู ดอกไม ้กระดำษห่อของขวญั เคลือบกระดำษ 
เคลือบผิวไมเ้ฟอร์นิเจอร์ ฉนวนป้องกนัควำมร้อนภำยในอำคำร ฉนวนไฟฟ้ำ และอำหำรแช่แขง็ เป็นตน้ ผลิตภณัฑข์อง
บริษทัฯ จ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ทั้งในและต่ำงประเทศ โดยมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 38.10 และร้อยละ 61.90 ตำมล ำดบั 
(ค ำนวณจำกมูลค่ำขำยสุทธิ ปี 2562) 

บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแต่อยำ่งใด 
2.2  โครงสร้างรายได้ 

บริษทัฯมีสำยกำรผลิตผลิตภณัฑเ์ดียว คือ บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนประเภทแผน่ฟิลม์ อยำ่งไรก็ตำม
โครงสร้ำงรำยไดข้องบริษทัฯตำมประเภทวตัถุดิบหลกัแบ่งไดด้งัน้ี 

ประเภทผลิตภณัฑ์ 
2562 

 
2561 2560 

พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
ในประเทศ       
 - ฟิลม์ BOPP 1,586,251 23.09 1,453,667 18.71 1,508,663 19.60 
 - ฟิลม์ BOPET 655,031 9.53 787,458 10.13 718,187 9.33 
 - ฟิลม์ Metallized 189,191 2.75 194,383 2.50 149,563 1.94 
   - ฟิลม์ BOPA(Nylon) 136,887 1.99 144,786 1.86 275,895 3.58 
   - ฟิลม์ CPP 50,324 0.74 52,203 0.68 74,590 0.98 

รวม 2,617,684 38.10 2,632,497 33.88 2,726,898 35.43 
ต่างประเทศ       
 - ฟิลม์ BOPP 1,785,056 25.98 2,169,386 27.92 2,099,535 27.28 
 - ฟิลม์ BOPET 1,350,856 19.66 1,529,332 19.68 1,181,360 15.35 
 - ฟิลม์ Metallized 438,095 6.38 549,642 7.07 492,410 6.40 
   - ฟิลม์ BOPA(Nylon) 537,175 7.82 808,489 10.41 1,131,671 14.71 
   - ฟิลม์ CPP 141,555 2.06 80,428 1.04 63,980 0.83 

รวม 4,252,737 61.90 5,137,277 66.12 4,968,956 64.57 
รวมรายได้จากการขาย 6,870,421 100.00 7,769,774 100.00 7,695,854 100.00 

2.3 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ (Goal) 
บริษทัฯ มีแผนกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือรักษำส่วนแบ่งตลำดภำยในประเทศ และเพ่ิมปริมำณกำรส่งออก ซ่ึงในปีท่ี

ผำ่นมำบริษทัฯ มีก ำลงักำรผลิตของแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA แผน่ฟิลม์ CPP และแผน่ฟิลม์ 
METALLIZED ตำมควำมตอ้งกำรของตลำดและลูกคำ้ไดเ้ป็นอยำ่งดี จำกกำรท่ีบริษทัไดเ้พ่ิมและขยำยก ำลงักำรผลิตมำ
ตลอด อยำ่งไรก็ดี บริษทัฯไดมี้กำรขยำยฐำนของตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือรองรับกำรเติบโตของตลำด
ในอนำคต   
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2.4 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์     

       อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 

       อุตสำหกรรมประเภทน้ีมีกำรขยำยตวัสูงขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองโดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ผลิตภณัฑ์ท่ีมำจำกกลุ่มแผ่นฟิลม์ 
ซ่ึงถือว่ำมีกำรเติบโตกว่ำบรรจุภณัฑ์ประเภทอื่นๆ เป็นกำรเติบโตทั้งตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ ซ่ึงถือเป็น
อุตสำหกรรมท่ีมีบทบำทต่อกำรเติบโตของสินคำ้อุปโภคบริโภค ผลิตภณัฑ์ยำและอำหำร กำรขยำยตวัของอุตสำหกรรม
น้ีมำจำก      

1. กำรขยำยตวัของประชำกร 

2. รำยไดต้่อหวัของประชำกรเพ่ิมขึ้น 

3. พฤติกรรมกำรใชจ้่ำยของผูบ้ริโภค 

4. กำรขยำยตวัของผูแ้ปรรูปบรรจุภณัฑ ์

5. กำรขยำยตวัของช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยโดยเฉพำะร้ำนสะดวกซ้ือ 

6. ส่งเสริมภำพลกัษณ์และสร้ำงมูลค่ำแก่ตวัสินคำ้ 

7. ตน้ทุนวตัถุดิบต ่ำกว่ำบรรจุภณัฑช์นิดอื่นๆ 

                ผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑช์นิดอ่อนท่ีบริษทัฯผลิตอยูไ่ดแ้ก่ แผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผ่นฟิลม์  BOPA 
(Nylon) แผ่นฟิล์ม CPP แผ่นฟิลม์ METALLIZEDและแผ่นฟิลม์ COATED จะอิงอยู่กบัอุตสำหกรรมอำหำรและขนม
ขบเคี้ยวประมำณร้อยละ 70 ส่วนท่ีเหลือจะอยูใ่นหมวดหมู่ของบรรจุภณัฑอ่ื์นๆ ดงันั้นไม่ว่ำเศรษฐกิจของประเทศจะอยู่
ในระดบัไหนก็ตำม อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑจ์ะเจริญเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 

ฟิลม์แต่ละประเภทจะมีกำรน ำไปใชง้ำนท่ีแตกต่ำงกนัไปตำมคุณสมบติัของฟิลม์ ดงันั้นผูใ้ชต้อ้งเปรียบเทียบ
กบัคุณสมบติัท่ีเหมำะกบัผลิตภณัฑแ์ละรำคำท่ีเป็นปัจจยัอีกอยำ่งหน่ึงต่อกำรตดัสินใจในกำรส่ังซ้ือฟิลม์ของลูกคำ้ 

2.5 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA (Nylon) แผน่ฟิลม์ CPP 

แผ่นฟิล์ม METALLIZEDและแผ่นฟิล์ม COATED ซ่ึงเป็นแผ่นฟิล์มท่ีใช้กันแพร่หลำยใน อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ ์  
อุตสำหกรรมผลิตเทปคำสเซท  อุตสำหกรรมอำหำรชนิดน ้ ำและแช่แข็ง ฯลฯ แผ่นฟิล์มทั้งหกประเภทน้ีสำมำรถใช้
ร่วมกนัหรือทดแทนกนัได ้ขึ้นอยูก่บัคุณสมบติัของผลิตภณัฑแ์ละกำรเลือกใชข้องลูกคำ้ 

คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ BOPP 
แผน่ฟิลม์ BOPP ผลิตจำกเมด็พลำสติก Polypropylene มีคุณลกัษณะท่ีส ำคญั คือ 
1) ใชใ้นงำนพิมพซ์อง เพื่อใชบ้รรจสิุนคำ้อุปโภคและบริโภค ท ำให้เกิดสีสันและท ำให้สินคำ้ท่ีบรรจุอยู่

ภำยในมีคุณค่ำมำกขึ้น  ช่วยในกำรถนอมผลิตภณัฑท่ี์บรรจุอยูใ่ห้มีอำยยุำวขึ้น 
2) ใชผ้ลิตเป็นเทปกำว  
3) ใชเ้คลือบกระดำษ หรือ ลำยไม ้
4) ท ำเป็นซองบรรจุของใช ้เช่น เส้ือผำ้ ถุงเทำ้ ช่อดอกไม ้ฯลฯ 
5) ท ำเป็นกระดำษห่อของขวญั 
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คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ BOPET 
แผน่ฟิลม์ BOPET ผลิตจำกเมด็พลำสติก Polyester มีคุณลกัษณะท่ีส ำคญั คือ 
1) น ำไปใชพ้ิมพซ์องบรรจุภณัฑ ์หรือ เคลือบกบัแผน่ฟิลม์ BOPP เพ่ือช่วยในกำรถนอมและรักษำกล่ินของ

อำหำร และรักษำควำมกรอบของขนมขบเคี้ยวไดดี้กว่ำแผน่ฟิลม์ BOPP 
2) เป็นแผน่ฟิลม์ท่ีทนควำมร้อนไดสู้ง  สำมำรถใชก้บัตูอ้บอำหำรไมโครเวฟได ้
3) ใชผ้ลิตเป็นเทปกำว   
4) ใชเ้ป็นฉนวนป้องกนัควำมร้อนในอุตสำหกรรมสำยไฟฟ้ำและหมอ้บรรจุไฟฟ้ำ  (Battery)  ตวัเก็บประจุ 

(Capacitor) 
               คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ BOPA (Nylon) 
                  แผน่ฟิลม์ BOPA ผลิตจำกเมด็พลำสติก Polyamide จำกคุณสมบติัท่ีโดดเดน่ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงคุณสมบติัท่ี
สำมำรถตำ้นทำนแรงกระแทก รอยขีดข่วน และรอยร่ัว จึงถูกน ำไปใชอ้ยำ่งแพร่หลำยในอุตสำหกรรมอำหำร และบรรจุ
ภณัฑช์นิดเหลว มีกำรน ำไปใชง้ำนอยำ่งแพร่หลำยกบัสินคำ้ท่ีบรรจุอยูภ่ำยใน คือ 

1) ซองบรรจุอำหำรส ำเร็จรูปพร้อมทำน (Retort  Food) อำหำรเหลว และน ้ำผลไม(้Liquid Food) 
2) เคมีในครัวเรือน เช่นสบูเ่หลว แชมพู น ้ำยำปรับผำ้นุ่ม น ้ำยำท ำควำมสะอำด  
3) น ้ำมนัพืชและซอสปรุงรส 
4) อำหำรแช่แขง็ (Frozen Food) 
5) บรรจขุำ้วสำร 
6) บรรจุภณัฑสุ์ญญำกำศ 
คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ CPP 

                แผน่ฟิลม์ CPP ผลิตจำกเมด็พลำสติก Polypropylene เช่นเดียวกบัแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ CPP เป็น
แผน่ฟิลม์ท่ีมีคุณลกัษณะท่ีดีในกำรผนึกติดกบัแผน่ฟิลม์ชนิดอืน่ไดด้ว้ยควำมร้อนต ่ำ จึงถูกนิยมน ำไปใชใ้นงำนพิมพ์
ซองของอำหำรขบเคี้ยวหรือซองบะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูป นอกจำกน้ีแลว้แผน่ฟิลม์ CPP มีคุณสมบติัในเร่ืองควำมใสและ
ควำมคงทนเม่ือขึ้นรูป จึงถูกนิยมน ำไปใชพิ้มพง์ำนซองอำหำรหรือถุงขนมปัง เพ่ือท ำให้สินคำ้ท่ีบรรจุอยูภ่ำยในมีคุณค่ำ
มำกขึ้น 

คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ METALLIZED 
แผน่ฟิลม์ METALLIZED ผลิตจำกแผ่นฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA หรือแผน่ฟิลม์ CPP 

โดยผ่ำนกรรมวิธีฉำบด้วยโลหะ แผ่นฟิล์ม METALLIZED น้ี ถือเป็น  Specialty Film โดยมีรำคำจ ำหน่ำยสูงกว่ำ
แผน่ฟิลม์ธรรมดำ ซ่ึงสำมำรถเพ่ิมรำยไดใ้ห้กบับริษทัฯ อีกทำงหน่ึง    มีคุณลกัษณะท่ีส ำคญั คือ 
                  1)       ท ำให้ซองบรรจุภณัฑ ์มีสีสันท่ีแวววำว (Sparkling) 
                  2)   สำมำรถป้องกนักำรไหลซึมของอำกำศและป้องกนัควำมช้ืนไดดี้กว่ำแผน่ฟิลม์ BOPP และแผน่ฟิลม์ 
BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA และแผน่ฟิลม์ CPP ท ำให้ยืดอำยขุองอำหำรท่ีบรรจุไดน้ำนมำกขึ้น 

คุณลกัษณะของแผน่ฟิลม์ COATED 
                 แผน่ฟิลม์ COATED ผลิตจำกแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA แผน่ฟิลม์ CPP หรือ
แผน่ฟิลม์ METALLIZED โดยน ำไปผำ่นกระบวนกำรเคลือบผิวดว้ยสำรเคมีชนิดพิเศษ ซ่ึงถือว่ำเป็น Specialty Film อีก
ชนิดหน่ึง ซ่ึงจะท ำให้แผน่ฟิลม์มีคุณสมบติัโดดเด่นพิเศษมำกขึ้นในเร่ืองกำรถนอมอำหำรและรักษำกล่ินอำหำรให้
ยำวนำนขึ้น และมีรำคำจ ำหน่ำยท่ีสูงขึ้นดว้ย 

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ในเขต 3 ซ่ึงสำมำรถ
ดูรำยละเอียดไดจ้ำกขอ้ 19 ของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  
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2.6 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
2.6.1 นโยบำยและลกัษณะกำรตลำด 

• กลยทุธ์การแข่งขัน บริษทัฯมีกลยทุธ์กำรแข่งขนัดงัน้ี 
- ผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพไดม้ำตรฐำน ให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคำ้ เพื่อไม่ให้สินคำ้ของ

บริษทัฯเป็นอุปสรรคในขั้นตอนกำรแปรรูปในอุตสำหกรรมต่อเน่ือง 
- รำคำจ ำหน่ำยยติุธรรม 
- จดัส่งสินคำ้ตรงเวลำ 
- มีบริกำรหลงักำรขำย (After Sales Service) ท่ีดี เน่ืองจำกเป็นสินคำ้ท่ีลูกคำ้ตอ้งน ำไปแปร

รูป กำรให้ขอ้มูลและขอ้แนะน ำท่ีดีจะเป็นประโยชน์แก่ลูกคำ้และสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดี
ระหว่ำงบริษทัฯ กบัลูกคำ้ 

• ลักษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ลูกคำ้ของบริษทัฯ แบ่งเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 
- โรงพิมพ ์โรงงำนผลิตถุง Side Seal และบรรจุภณัฑอ์ื่นๆ : ใชเ้พื่อแปรรูปเป็นซองบรรจุ

ส่ิงของ  อำหำร ขนม ฯลฯ   
- อุตสำหกรรมอิเลค็ทรอนิคส์ 
บริษทัฯ ไม่มีกำรพึ่งพิงลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงเกินร้อยละ 30 ของรำยไดร้วม 

• การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย สินคำ้ของบริษทัฯ จ ำหน่ำยให้แก่ลูกคำ้ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ โดยมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยและสัดส่วน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) ดงัน้ี 
- ตลำดในประเทศ : บริษัทฯ จัดจ ำหน่ำยโดยตรงให้กับลูกค้ำทุกประเภท ยอดขำยใน

ประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.10 ของยอดขำยทั้งหมด 
- ตลำดต่ำงประเทศ : บริษทัฯ ส่งสินคำ้ไปจ ำหน่ำยยงัประเทศต่ำงๆ ได้แก่ ญ่ีปุ่ น เกำหลี 

ออสเตรเลีย ไต้หวนั ฮ่องกง เวียดนำม มำเลเซีย อิตำลี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย  
เมก็ซิโก และ สหรัฐอเมริกำ เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรจดัจ ำหน่ำยผำ่นตวัแทนซ่ึงเป็น
เพียงผูป้ระสำนงำนกับลูกค้ำในต่ำงประเทศ โดยลูกค้ำจะเป็นผูเ้ปิด L/C ให้บริษัทฯ 
โดยตรง ส ำหรับตวัแทนจะไดรั้บค่ำตอบแทนเป็นค่ำคอมมิชชัน่  ทั้งน้ีสัดส่วนกำรขำยให้
ลูกคำ้ต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 61.90 ของยอดขำยทั้งหมด 

2.6.2 ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขนั 
- อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ ์

                              ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลำสติก ท่ีบริษทัฯผลิตและจดัจ ำหน่ำยให้กบัตลำดในประเทศและ
ส่งออกตลำดต่ำงประเทศ ประกอบดว้ยแผน่ฟิลม์ BOPP, BOPET, BOPA, CPP, METALLIZED
และแผน่ฟิลม์ COATED ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชอ้ยำ่งครบวงจร ซ่ึงบริษทัฯจะจ ำหน่ำยใหโ้รงพิมพ์
เพื่อแปรรูปเป็นบรรจุภณัฑ ์ ส ำหรับสินคำ้อุปโภคบริโภค และอุตสำหกรรมแขนงอื่นๆ อยำ่ง
หลำกหลำย 
 ควำมตอ้งกำรของตลำดบรรจุภณัฑไ์ดข้ยำยตวัอยำ่งรวดเร็ว โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงส ำหรับอุตสำหกรรม
อำหำรซ่ึงอิงอยูก่บับรรจุภณัฑพ์ลำสติก เพรำะว่ำบรรจุภณัฑ์พลำสติกสะดวกต่อกำรขนส่งและ
ตน้ทุนต ่ำกว่ำวตัถุดิบอื่น และรูปแบบของซองสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผูบ้ริโภครวมทั้งกำร 
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ขยำยตวัของประชำกรและกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมมีส่วนให้เกิดก ำลงัซ้ือในดำ้น
สินคำ้อุปโภคและบริโภค 
- กำรแข่งขนั 
     เน่ืองจำกสินคำ้ประเภทบรรจภุณัฑ ์ ไดรั้บควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำยจึงท ำใหเ้กิดกำรขยำยก ำลงั
กำรผลิต เพ่ือท่ีจะรองรับกบัควำมตอ้งกำรของตลำด ส ำหรับกำรแข่งขนันั้นสำมำรถเกิดขึ้นไดท้กุ
โอกำสไม่ว่ำควำมตอ้งกำรของตลำดจะสูงหรือต ่ำเพียงใด ดงันั้นบริษทัจึงไดพ้ฒันำศกัยภำพในดำ้น
กำรตลำด และกำรผลิต บริษทัฯมีนโยบำยท่ีจะผลิตสินคำ้ให้ไดค้ณุภำพ-รำคำยติุธรรม และกำรส่ง
มอบสินคำ้ในเวลำท่ีเหมำะสม 
           ทั้งน้ีวตัถุดิบพลำสติกท่ีน ำเขำ้จำกกลุ่มประเทศภำคีเขตกำรคำ้เสรี ASEAN-CHINA และ 
ASEAN-KOREA จะไดรั้บอำนิสงฆจ์ำกกำรลดภำษีน ำเขำ้เป็น 0% ซ่ึงจะท ำให้เกิดกำรไดเ้ปรียบของ
ตน้ทุนสินคำ้ท่ีต ่ำลง ท ำให้สำมำรถแข่งขนักบัคูต่่อสู้ท่ีอยูน่อกเขตกำรคำ้เสรีได ้ และเป็นกำรเพ่ิม
โอกำสในกำรท ำตลำดส่งออกซ่ึงจะตรงกบัวตัถุประสงคใ์นกำรเปิดเขตกำรคำ้เสรี (FTA) ท่ีจะใหมี้
ควำมมัน่คงและกำรเจริญเติบโตในหมู่สมำชิกภำคี และเพ่ิมศกัยภำพทำงดำ้นกำรแข่งขนักบัตลำด
กำรคำ้โลกไดม้ำกขึ้น อีกทั้งประเทศไทยไดพ้ยำยำมเสำะหำคูค่ำ้ในดำ้นเศรษฐกิจและเขตกำรคำ้เสรี
เพ่ือท่ีจะขยำยกำรคำ้ต่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมธุรกิจในประเทศ และควำมมัง่คัง่สู่ประชำกร
โดยรวม และประเทศ PERU เป็นคู่คำ้ล่ำสุดท่ีเขำ้มำอยูใ่นเขตกำรคำ้เสรีตั้งแต่ปี 2555 จำกกำรเปล่ียน
สถำนภำพของเขตกำรคำ้เสรี AFTA เป็น AEC (ประชำคมอำเซ่ียนในปี 2558) ซ่ึงหมำยควำมว่ำจะมี
กำรขยำยตวัของกิจกรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นทำงดำ้นกำรคำ้, กำรไหลเขำ้ของเงินลงทุน, ภำคบริกำร
และตลำดแรงงำนทัว่ทั้งภูมิภำค ปัจจบุนัไดมี้กำรเจรจำกรอบกำรคำ้เสรีกบักลุ่มประชำคมยโุรป 
(EU) ซ่ึงจะมำแทนท่ี GSP (กำรให้สิทธิพิเศษดำ้นภำษจีำกผูใ้หฝ่้ำยเดียว) ซ่ึงในประเทศไทยจะถูกตดั
สิทธ์ิภำยในปี 2557 เน่ืองจำกมีกำรเพ่ิมขึ้นของรำยไดข้องประชำกร 
• แผ่นฟิล์ม BOPP  

 แผน่ฟิลม์ BOPP เป็นแผน่ฟิลม์ท่ีใชอ้ยำ่งแพร่หลำยในอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน 
เน่ืองจำกตน้ทนุในกำรจดัหำต ่ำ และสำมำรถห่อหุ้มและถนอมอำยขุองสินคำ้ เช่น อำหำร ขนม 
อยำ่งมีประสิทธิภำพ แผน่ฟิลม์ BOPP มีกำรเจริญเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง เน่ืองมำจำกกำรขยำยตวั
ของประชำกรและเศรษฐกิจไม่ว่ำจะอยูใ่นระดบัไหนก็ตำม ซ่ึงท ำให้สินคำ้อุปโภคบริโภค
ขยำยตวัตำมไปดว้ย อุปสงคแ์ละอุปทำนจะเป็นตวัก ำหนดรำคำของแผน่ฟิลม์ในตลำด 
คู่แข่งขนัส ำหรับตลำดในประเทศมีอยูเ่พียงรำยเดียว ไดแ้ก่ บริษทั ไทยฟิลม์อินดสัตรี จ ำกดั 
(มหำชน) แต่ดว้ยบริษทัฯ น ำกลยทุธ์ทำงกำรตลำดมำใชใ้นดำ้นคุณภำพของสินคำ้กำรบริกำรท่ี
ดีและกำรสัมพนัธ์และใกลชิ้ดกบัลูกคำ้ซ่ึงส่งผลให้บริษทัรักษำส่วนแบ่งของตลำดไดต้ลอดมำ 
ส่วนกำรแข่งขนักบัผูน้ ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ บริษทัฯมีควำมไดเ้ปรียบในกำรแขง่ขนัเน่ืองจำก
ลูกคำ้ในประเทศจะพิจำรณำเปรียบเทียบผูผ้ลิตในดำ้นคุณภำพและมำตรฐำน  
ตลอดจนระยะเวลำส่งมอบและภำระภำษีน ำเขำ้ ส ำหรับอตัรำภำษีน ำเขำ้ท่ีสูงในอดีตก ำลงัถูก
ทยอยลดลงมำเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ผกูพนักบัองคก์ำรคำ้โลก (WTO)  และเขตกำรคำ้เสรี 
(FTA) ซ่ึงประเทศไทยไดมี้ภำระผกูพนักบัประเทศคูค่ำ้หลำยประเทศ ซ่ึงบริษทัฯไดต้ระหนกั
ในเร่ืองน้ีดี และไดมี้กำรวำงมำตรำกำรไวแ้ลว้   
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•  แผ่นฟิล์ม BOPET  
แผน่ฟิลม์ BOPET เป็นแผน่ฟิลม์อีกประเภทหน่ึงของบรรจุภณัฑ ์ มีกำรน ำแผน่ฟิลม์มำใชเ้พื่อ
จุดประสงคใ์นกำรห่อหุ้มสินคำ้ภำยในให้มีควำมกรอบ และรักษำกล่ิน รสชำติ ของสินคำ้ให้
ยำวนำน ฉะนั้นกำรพิจำรณำใชแ้ผน่ฟิลม์ BOPP หรือแผน่ฟิลม์ BOPET จะตอ้งขึ้นอยูก่บั
ควำมส ำคญัของตวัสินคำ้ท่ีจะมีกำรห่อหุ้ม นอกเหนือจำกกำรใชแ้ผน่ฟิลม์น้ีกบับรรจุภณัฑ์
สินคำ้อุปโภคบริโภค สำมำรถน ำไปใชก้บัอุตสำหกรรมอื่นๆได ้ เพรำะเป็นแผน่ฟิลม์ท่ีมีควำม
คงทนต่อควำมร้อนไดดี้ เช่นอุตสำหกรรมกำรผลิตสำยไฟฟ้ำน ำไปใชใ้นกำรพนัสำยไฟ 
เน่ืองจำกเป็นฉนวนป้องกนัไฟฟ้ำร่ัวได ้ หรือใชก้บัอำคำรเพ่ือสะทอ้นควำมร้อนให้ออกไป 
อุตสำหกรรมกำรผลิตท่อของ เคร่ืองปรับอำกำศ (AIR DUCT) และอุตสำหกรรมประดบั
เคร่ืองนุ่งห่ม 
คู่แข่งส ำหรับตลำดในประเทศมีอยู ่ 2 รำยไดแ้ก่ บริษทั โพลีเพลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน)และบริษทั เอส อำร์ เอฟ อินดสัตร้ี จ ำกดั โดยเป็นผูผ้ลิต แผน่ฟิลม์ BOPET เท่ำนั้น 
ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อสถำนะภำพของบริษทั เน่ืองจำกยงัมีควำมตอ้งกำรสูงในตลำด และอีก
ประกำรหน่ึงลูกคำ้บรรจุภณัฑต์อ้งใชสิ้นคำ้ทั้งแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์  BOPET และ
แผน่ฟิลม์ BOPA (Nylon) ร่วมกนัดงันั้นจึงมีกำรส่ังสินคำ้ทั้ง 3 ประเภทจำกผูผ้ลิตรำยเดียว
แทนท่ีจะแยกส่ังเพ่ือควำมสะดวก ดงันั้นบริษทัฯจึงมีศกัยภำพในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี ส ำหรับกำรแข่งขนักบัสินคำ้ท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ บริษทัฯมีควำม
ไดเ้ปรียบในดำ้นกำรแข่งขนั    เน่ืองจำกลูกคำ้ในประเทศจะพจิำรณำเปรียบเทียบผูผ้ลิตในดำ้น
คุณภำพและมำตรฐำนของสินคำ้ตลอดจนระยะเวลำส่งมอบ  ภำระภำษีน ำเขำ้และระยะเวลำ
กำรช ำระเงิน  

• แผ่นฟิล์ม BOPA(Nylon) 
แผน่ฟิลม์ BOPA เป็นแผน่ฟิลม์ท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลำยในอุตสำหกรรมสินคำ้อุปโภคบริโภค
ในรูปของเหลว อำหำรพร้อมทำน (RETORT) และอำหำรแช่แขง็ เน่ืองจำกมีคุณสมบติัท่ีดีใน
กำรตำ้นทำนกำรร่ัวซึม (Puncture Resistance) ทนต่ออุณหภูมิร้อน-เยน็ ตำ้นทำนน ้ำมนั (Oil 
Resistance) ทนต่อกำรขดูขีด (Abrasion) ดงันั้นแผน่ฟิลม์ BOPA (Nylon) แผน่ฟิลม์ BOPP 
และแผน่ฟิลม์ BOPET ทั้งหมดน้ีท่ีเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทัสำมำรถใชอ้ยำ่งครบวงจรในบรรจุ
ภณัฑข์องอำหำร และสินคำ้อุปโภคบริโภคอยำ่งสมบูรณ์แบบ 
คู่แข่งของบริษทัในประเทศมีอยูเ่พียงรำยเดียว คือบริษทั ไทยโพลีอไมด ์ จ ำกดั ซ่ึงเร่ิมตน้ผลิต
แผน่ฟิลม์ BOPA ในช่วงระยะเวลำใกลเ้คียงกบับริษทั แต่บริษทัฯไดอ้ำศยัประสบกำรณ์จำก
กำรผลิตและจ ำหน่ำยแผน่ฟิลม์ชนิดต่ำงๆ จึงสำมำรถท ำกำรตลำดไดอ้ยำ่งรวดเร็วและประสบ
ควำมส ำเร็จรวมถึงคุณภำพของสินคำ้ และกำรใหบ้ริกำรหลงักำรขำยกบัลูกคำ้ท่ีดี และลกัษณะ
ธุรกิจของบริษทัที่ไม่ขดัแยง้กบัลกูคำ้ในดำ้นผลประโยชน์ ส ำหรับกำรแข่งขนักบัสินคำ้ท่ี
น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศนั้น เน่ืองจำกในอดีตไม่มีกำรผลิตสินคำ้ประเภทน้ีในประเทศมำก่อน 
ฉะนั้นสินคำ้จำกต่ำงประเทศก็ยงัมีกำรถูกน ำเขำ้มำแต่ในอตัรำส่วนท่ีนอ้ยกว่ำเดิม ซ่ึงบริษทัมี
ควำมเช่ือมัน่ว่ำในอนำคตอนัใกลน้ี้ บริษทัสำมำรถแข่งขนัไดใ้นดำ้นคุณภำพและบริกำร ซ่ึงจะ
ท ำใหบ้ริษทัยึดครองส่วนแบ่งของตลำดไดม้ำกขึ้น 
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• แผ่นฟิล์ม CPP 
เป็นแผน่ฟิลม์ท่ีผลิตจำกเมด็พลำสติกประเภทเดียวกบัฟิลม์ BOPP มีคุณสมบติักำรปิดผนึกดว้ย
ควำมร้อนไดดี้และคงทนเม่ือขึ้นรูป รวมทั้งมีควำมใสสูง จึงเหมำะแก่กำรน ำไปใช้เป็นฟิล์ม
ชั้นในของบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้  
บริษทัฯไดติ้ดตั้งเคร่ืองผลิตแผน่ฟิลม์ CPP ขึ้นในช่วงสำมเดือนสุดทำ้ยของปี 2558 โดยมีก ำลงั
กำรผลิตอยู่ท่ี 16,000 ตนัต่อปี ทั้งน้ีฟิล์ม CPP เป็นฟิล์มท่ีนิยมใช้งำนร่วมกับผลิตภณัฑ์อื่นๆ
ของบริษทัฯ ทั้ง  BOPP, BOPET และBOPA จึงเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำในช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเดิม
ของบริษัทฯ โดยมีคู่แข่งเป็นผูผ้ลิตรำยย่อยในประเทศ และสินค้ำน ำเข้ำเช่นจำกประเทศ
อินโดนีเซีย อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯคำดหวงัว่ำตลำดแผ่นฟิลม์ CPP จะเติบโตไดเ้น่ืองจำกยงัมี
ควำมตอ้งกำรผลิตภณัฑน้ี์อยูม่ำกทั้งในและนอกประเทศ นอกจำกน้ีกำรเพ่ิมแผน่ฟิลม์ CPP เขำ้
มำจะช่วยขยำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯมี ให้ได้ครบวงจรมำกกว่ำท่ีคู่แข่งน ำเสนอ และ
สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดม้ำกกว่ำ 

• แผ่นฟิล์ม METALLIZED  
เป็นแผน่ฟิลม์ท่ีผำ่นกระบวนกำรฉำบดว้ยโลหะอลูมิเนียม (ALUMINIUM) ท ำให้สำมำรถ
ป้องกนักำรไหลผำ่นของอำกำศและควำมช้ืนไดดี้จึงยืดอำยขุองสินคำ้ภำยในไดดี้กว่ำแผน่ฟิลม์
ชนิดธรรมดำ ดงันั้นแผน่ฟิลม์ METALLIZED จึงเหมำะกบักำรน ำไปใชใ้นดำ้นบรรจุภณัฑ ์
นอกเหนือจำกน้ีสินคำ้ชนิดน้ีสำมำรถน ำไปใชใ้นดำ้นอุตสำหกรรมอ่ืนๆ เช่นน ำไปพนัท่อ
อำกำศ (AIR DUCT) ป้องกนักำรไหลผำ่นของควำมร้อนในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง และ
กระดำษห่อดอกไม ้
ปัจจุบนับริษทัฯไดมี้สำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ METALLIZED รวมทั้งหมด 5 เคร่ือง โดย 4 
เคร่ืองเป็นเคร่ืองท่ีใชเ้ส้นลวดอลูมิเนียมมำท ำกำรหลอมละลำยและท ำให้ไอของอลูมิเนียมขึ้น
ไปเกำะยงัแผน่ฟิลม์ และอีก 1 เคร่ืองจะใชก้อ้นอลูมิเนียมมำหลอมในเบำ้หลอมและให้ไอของ
อลูมิเนียมขึ้นไปเกำะแผน่ฟิลม์ ซ่ึงจะท ำใหคุ้ณภำพของแผน่ฟิลม์ท่ีน ำมำฉำบนั้นเรียบเสมอได้
ดีมำกขึ้น เป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภณัฑไ์ดม้ำกกว่ำ บริษทัฯคำดว่ำแผน่ฟิลม์ท่ีผลิตไดท้ั้ง
สองชนิดจะมีควำมตอ้งกำรในตลำดและเติบโตไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงท ำให้มีกำรแข่งขนัไม่
รุนแรงนกัในตลำดแผน่ฟิลม์ Metallized 

• แผ่นฟิล์มเคลือบผิว COATED FILM 
เป็นแผน่ฟิลม์ท่ีผ่ำนกระบวนกำรเคลือบผิวดว้ยสำรเคมีชนิดพิเศษ เพ่ือเพ่ิมคุณสมบติัขั้นสูงใน
กำรป้องกนักำรไหลผำ่นของอำกำศและควำมช้ืน ท ำให้สินคำ้ท่ีบรรจุมีอำยกุำรจดัเก็บและกำร
ถนอมอำหำรท่ียำวนำนเป็นพิเศษ เป็นผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมมูลค่ำให้กบัผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัฯ 
โดยในปัจจุบนั บริษทัฯมีคู่แข่งเป็นผูผ้ลิตรำยย่อยในประเทศ และสินคำ้น ำเขำ้เช่นจำกญ่ีปุ่ น 
อย่ำงไรก็ตำมบริษทัคำดหวงัว่ำ ตลำดกลุ่มแผ่นฟิลม์ COATED ยงัจะเติบโตไดอี้กทั้งตลำดใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 
นอกจำกน้ี กำรขยำยกลุ่มผลิตภณัฑ์ ท ำให้บริษทัมีสินคำ้ครบวงจรมำกขึ้น สำมำรถตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดดี้กว่ำ 
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2.7 การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
(ก)    ลกัษณะกำรจดัใหไ้ดม้ำซ่ึงผลิตภณัฑ์ 
กำรผลิต 
บริษทัฯ ผลิตแผ่นฟิล์มโดยกำรน ำเม็ดพลำสติกมำหลอมละลำยแล้วผ่ำนกรรมวิธีจนกลำยเป็นแผ่นฟิล์ม 

จำกนั้นน ำไปตดัให้ไดข้นำดตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร บริษทัฯมีโรงงำนแห่งเดียวตั้งอยู่ท่ีกำรนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงในปี 2562 บริษทัมีก ำลงักำรผลิตรวม 263,500 ตนัต่อปีซ่ึงมีสำยกำรผลิต ประกอบดว้ย 

 สำยกำรผลิต -  แผน่ฟิลม์ BOPP   4 สำย   (132,000 ตนัต่อปี) 
  -  แผน่ฟิลม์ BOPET      2 สำย      (62,000 ตนัต่อปี) 
  -  แผน่ฟิลม์ BOPA                              3 สำย          (30,000 ตนัต่อปี) 
                                  -  แผน่ฟิลม์ CPP                                1 สำย          (16,000 ตนัต่อปี) 
                                 -  แผน่ฟิลม์ METALLIZED               5 สำย     (23,500 ตนัต่อปี) 
         โดยในปี 2562 บริษทัไดติ้ดตั้งแลว้เสร็จส ำหรับสำยกำรผลิต BOPA สำยท่ีสำมเม่ือไตรมำสท่ีสอง ก ำลงั

กำรผลิตประมำณ 12,000 ตนัต่อปี ท่ีมีเทคโนโลยีกำรผลิตขั้นสูงซ่ึงจะท ำให้บริษทัมีคุณภำพของผลิตภณัฑร์องรับควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ไดเ้พ่ิมขึ้น  

          นโยบำยกำรผลิต 
บริษทัฯ มีนโยบำยผลิตแผน่ฟิลม์ท่ีมีคุณภำพและไดม้ำตรฐำน ISO 9001:2015 จึงท ำให้ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ

เป็นท่ียอมรับทั้งตลำดใน และต่ำงประเทศ    ลูกคำ้สำมำรถน ำผลิตภณัฑข์องบริษทัฯไปใชไ้ดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพใน
อุตสำหกรรมต่อเน่ือง ปัจจยัท่ีสนบัสนุนกำรผลิตให้ไดคุ้ณภำพและมำตรฐำนคือ 

- พฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้และฝึกฝนใหเ้กิดควำมช ำนำญสำมำรถปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อ
รองรับกำรขยำยตวัของอุตสำหกรรม 

- พฒันำเคร่ืองจกัรให้ทนัสมยัเพื่อใชผ้ลิตสินคำ้ใหท้นักบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีมีเพ่ิมขึ้น  พร้อมทั้ง
ควบคุมคุณภำพกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

- จดัหำวตัถุดิบจำกแหลง่ผลิตท่ีมีคณุภำพ และมีรำคำยติุธรรม  

กำรจดัหำวตัถุดิบ 
วตัถุดิบท่ีใช้ในกำรผลิตแผ่นฟิล์ม คือ เม็ดพลำสติก Polypropylene ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPPและแผ่นฟิล์ม 

CPP เมด็พลำสติก Polyester ส ำหรับผลิตแผน่ฟิลม์ BOPET และเมด็พลำสติก Polyamide ใชผ้ลิตแผน่ฟิลม์ BOPA ส่วน
แผ่นฟิลม์ METALLIZED และแผ่นฟิลม์ COATED วตัถุดิบท่ีใชส้ ำหรับกำรผลิตคือแผ่นฟิลม์ BOPP, BOPET, BOPA 
หรือแผ่นฟิลม์ CPP ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัแลว้น ำมำเคลือบกบัโลหะอลูมิเนียมและสำรเคมีตำมล ำดบั ในปี 
2562 บริษทัฯ จดัซ้ือเม็ดพลำสติก จำกแหล่งภำยในประเทศประมำณร้อยละ 86.35 ของยอดซ้ือเม็ดพลำสติกทั้งหมด
และประมำณร้อยละ 13.65 ส่ังซ้ือจำกต่ำงประเทศ โดยบริษทัฯมียอดส่ังซ้ือเม็ดพลำสติกจำกผูผ้ลิตท่ีมีสัดส่วนเกินกว่ำ
ร้อยละ 30 ของยอดซ้ือเมด็พลำสติกรวม จ ำนวน 1 รำย ซ่ึงผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยรำยน้ีเป็นผูผ้ลิตรำยใหญ่ของประเทศและ
ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ส่วนกำรน ำเขำ้เม็ดพลำสติกจำกต่ำงประเทศ บริษทัฯส่ังซ้ือจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ 
เกำหลี  ญ่ีปุ่ น  ฮ่องกง สิงคโปร์ และ จีน  เป็นตน้  

เน่ืองจำกเม็ดพลำสติกเป็นสินคำ้ท่ีมีลกัษณะเป็นสินคำ้ Commodity ท ำให้บริษทัฯสำมำรถจดัหำวตัถุดิบท่ีมี
คุณภำพทดัเทียมกนัไดจ้ำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ โดยปัจจุบนับริษทัฯมีกำรส่ังซ้ือวตัถุดิบในประเทศ
เป็นส่วนใหญ่เน่ืองจำกมีรำคำใกล้เคียงกันและท ำให้บริษทัฯสำมำรถบริหำรสินค้ำคงคลงัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เน่ืองจำกไม่ตอ้งสต็อกวตัถุดิบเป็นจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯได้น ำเขำ้เม็ดพลำสติกบำงส่วนเพื่อเป็นกำรลด
ควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงกำรส่ังวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยในประเทศนอ้ยรำย 
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(ข)   ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
กระบวนกำรผลิตแผ่นฟิล์มพลำสติกเป็นกำรละลำยและรีดพลำสติกให้เป็นแผ่นซ่ึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษไม่

ท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่ำจะเป็น กล่ิน เสียง ควนั และน ้ำเสีย นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดว่้ำจำ้งบริษทัผูเ้ช่ียวชำญมำตรวจสอบ
และรำยงำนต่อกำรนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั  ซ่ึงค่ำท่ีวดัไดไ้ม่เกินมำตรฐำนอยูใ่นเกณฑข์องกระทรวงอุตสำหกรรม 
ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรลงทุนเพ่ือควบคมุส่ิงแวดลอ้มในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
 - ไม่มี - 
ผลกระทบจริงเม่ือเทียบกบัขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย 
 - ไม่มี - 
ขอ้พิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 - ไม่มี - 

2.8 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี - 

3. ปัจจัยความเส่ียง 
 ปัจจัยควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ สถำนะกำรเงิน และผลประกอบกำรของบริษัท 

สำมำรถจ ำแนกไดด้งัน้ี 
3.1  ความเส่ียงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบและการขาดแคลนวัตถุดิบ 

วตัถุดิบส ำคญัท่ีใช้ในกำรผลิตแผ่นฟิล์ม ได้แก่ เม็ดพลำสติก Polypropylene ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPPและ
แผ่นฟิล์ม CPP เม็ดพลำสติก Polyester ใช้ผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET และเม็ดพลำสติก Polyamide(Nylon) ใช้ผลิต
แผน่ฟิลม์ BOPA ซ่ึงวตัถุดิบทั้งสำมชนิดน้ีสำมำรถส่ังซ้ือไดจ้ำกผูผ้ลิตทั้งในและต่ำงประเทศเน่ืองจำกมีคุณภำพทดัเทียม
กนั ในปี 2562 น้ีรำคำเม็ดพลำสติกมีควำมผนัแปรตำมรำคำซ้ือขำยของตลำดโลกและกำรเพ่ิมขึ้นของรำคำน ้ ำมนัดิบ 
ดงันั้นกำรปรับรำคำขึ้นหรือลดลงของเม็ดพลำสติกจะมีผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนกำรผลิตของบริษทัฯ เน่ืองจำก
ตน้ทุนกำรผลิตส่วนใหญ่มำจำกตน้ทุนเมด็พลำสติก อยำ่งไรก็ตำมโดยส่วนใหญ่บริษทัฯสำมำรถปรับรำคำขำยสินคำ้ให้
สอดคลอ้งกบัตน้ทุนเมด็พลำสติกและลูกคำ้ให้กำรยอมรับ  

3.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับการพึง่พาผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ 
      บริษทัฯ มีกำรส่ังซ้ือเม็ดพลำสติกจำกผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยรำยใหญ่ของประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 
จ ำกดั  บริษทั อินโดรำมำ โพลีเอสเตอร์ อินดสัตร้ีส์ จ ำกดั (มหำชน)  บริษทั โซจิทสึ (ประเทศไทย) จ ำกดั และบริษทั 
ไออำร์พีซี จ ำกดั (มหำชน) โดยมียอดส่ังซ้ือจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยทั้งส่ีรำยในปี 2562 ท่ีผำ่นมำประมำณร้อยละ 43.10 ร้อยละ 
29.30 ร้อยละ 8.92 และร้อยละ 3.88 ของยอดซ้ือรวมตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ตำมบริษทัฯสำมำรถส่ังซ้ือเมด็พลำสติกไดจ้ำก
ผูผ้ลิตรำยอ่ืนๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ เน่ืองจำกวตัถุดิบมีลกัษณะเป็นสินคำ้ Commodity แต่อำจจะมีเง่ือนไขกำรคำ้ท่ี
แตกต่ำงไปจำกเดิม นอกจำกน้ีกำรส่ังซ้ือเม็ดพลำสติกจำกต่ำงประเทศท ำให้บริษทัฯตอ้งเผื่อระยะเวลำกำรขนส่ง เก็บ
สตอ็กวตัถุดิบนำนขึ้น และมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำแลกเปล่ียนเพ่ิมขึ้น  

        3.3  ความเส่ียงในด้านการค้าระหว่างประเทศจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 
        สืบเน่ืองจำกกำรค้ำเสรีท่ีเปิดโอกำสให้ทุกประเทศมีโอกำสในกำรซ้ือขำยสินค้ำระหว่ำงกันมำกขึ้น ใน

ขณะเดียวกนัแต่ละประเทศก็จะมีมำตรกำรท่ีจะส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคพยำยำมใชสิ้นคำ้ท่ีผลิตภำยในประเทศมำกขึ้น และ
ลดกำรน ำเขำ้สินคำ้จำกต่ำงประเทศโดยกำรออกมำตรกำรต่ำงๆทั้ง มำตรกำรท่ีไม่ใชภ้ำษี (NON TARIFF BARRIER) 
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และมำตรกำรทำงภำษี (TARIFF BARRIER) ดงัเช่นกำรใชม้ำตรกำรตอบโตก้ำรทุ่มตลำด (ANTI DUMPING : AD) ซ่ึง
เร่ิมมีกำรออกมำตรกำรดงักล่ำวจำกหลำยประเทศท่ีเป็นฐำนลูกคำ้ของบริษทั และมีผูผ้ลิตฟิลม์พลำสติกในประเทศนั้น 
อนัเป็นผลให้ผูน้ ำเขำ้ฟิล์มพลำสติกในประเทศท่ีด ำเนินกำรไต่สวนฟ้องร้องอำจตอ้งเสียภำษีเพ่ิมเติม หำกบริษทัไม่
สำมำรถโตแ้ยง้และพิสูจน์ไดว่้ำไม่ไดท้  ำกำรคำ้โดยกำรทุ่มตลำด แต่ทั้งน้ีก็จะเป็นโอกำสอนัดีในกำรท ำกำรคำ้ในระยะ
ยำวกบัประเทศท่ีด ำเนินกำรไต่สวนกำรทุ่มตลำดหำกบริษทัสำมำรถโตแ้ยง้และผ่ำนกำรตดัสินว่ำไม่ไดท้  ำกำรคำ้โดย
กำรทุ่มตลำด 

3.4  ความเส่ียงด้านการป้องกันความเส่ียงของอัตราแลกเปลี่ยน   
ในปี 2562 จำกค่ำเงินบำทท่ีมีควำมผนัผวนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประ เทศนั้น ท ำให้บริษทัฯ มี

ผลกระทบจำกยอดขำยท่ีส่งออกเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัฯไดเ้ห็นควำมส ำคญัของกำรป้องกนัควำมเส่ียงจึงได้
มีกำรท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงของกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนท่ี
อำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินบำท ท่ีบริษทัจะไดรั้บช ำระจำกลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศและหน้ีสินส ำหรับกำรเปิดเลต
เตอร์ออฟเครดิต ท่ีผ่ำนมำบริษทัไดล้ดผลกระทบจำกควำมเส่ียงของอตัรำแลกเปล่ียนโดยกำรท ำสัญญำซ้ือเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำไวบ้ำงส่วนแลว้ (รำยละเอียดตำมขอ้ 18 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และหมำยเหตุขอ้28 
เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำนของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

เน่ืองจำกบริษทัฯมีรำยไดบ้ำงส่วนจำกกำรส่งออกท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรชดเชย
ควำมเส่ียงอีกทำงหน่ึงและคำดว่ำรำยไดจ้ำกกำรส่งออกดงักล่ำวเพียงพอท่ีจะช ำระหน้ีท่ีเป็นเงินเหรียญสหรัฐท่ีครบ
ก ำหนดช ำระในแต่ละปีในส่วนท่ียงัไม่ไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศได ้เน่ืองจำกผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็น
ท่ีตอ้งกำรของตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดีบริษทัฯยงัมีควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนหำกรำยได้
จำกกำรส่งออกลดลงและอตัรำแลกเปล่ียนท่ีผนัผวนของค่ำเงินบำทอยำ่งรุนแรง 

3.5 ความเส่ียงด้านการบริหารและการจัดการ 
               ณ วนัปิดสมุดทะเบียนคร้ังหลงัสุดเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มสุทธิสัมพทัน์ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 
56.52 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั จึงท ำให้กลุ่มสุทธิสัมพทัน์สำมำรถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นไดเ้กือบทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือกำรขอมติเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้น ยกเวน้แต่เร่ืองท่ีกฎหมำยหรือขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก ำหนดใหต้อ้งไดรั้บเสียง 3 ใน 4 ของมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นดงันั้นผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหญ่เสนอได ้

3.6 ความเส่ียงด้านการเงิน กรณีการมีเงินกู้ยืมระยะยาว 
ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวจ ำนวน 2,083.57 ลำ้นบำท จำกสถำบนักำรเงินเพือ่ลงทุนใน

สำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ METALLIZED แผน่ฟิลม์ CPP และแผน่ฟิลม์ BOPA โดย
จะตอ้งช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือนตั้งแตปี่ 2558 ถึงปี 2569 (รำยละเอียดจำกขอ้ 13 เงินกูย้ืมระยะยำว) โดยบริษทัมี
ขอ้ตกลงกบัสถำบนักำรเงินเจำ้หน้ีว่ำจะตอ้งด ำรง D/E ไวไ้ม่ให้เกิน 3 เท่ำ ตลอดอำยสัุญญำกูเ้งิน (โดยปัจจบุนับริษทัมี 
D/E เท่ำกบั 1.41 เท่ำ) บริษทัจึงอำจมีควำมเส่ียงหำกบริษทัไม่สำมำรถด ำรงค่ำD/E ไวไ้ดก้็จะท ำใหผ้ิดสัญญำกูย้ืมเงินซ่ึง
หำกเจำ้หน้ีหยดุกำรให้กูยื้มหรือมีกำรปรับเปล่ียนเง่ือนไขเงินให้กูย้มืก็อำจมีผลกระทบต่อสภำพคล่องและฐำนะกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัได ้
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1  สินทรัพย์ถาวรหลัก 

สินทรัพยถ์ำวรท่ีส ำคญัประกอบดว้ย ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีมูลค่ำ
ตำมบญัชีดงัน้ี 

 
 

ประเภททรัพยสิ์น 
 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำตำม 
บญัชีสุทธิ 
(พนับำท) 

 
ภำระค ้ำประกนั 

ท่ีดิน เจำ้ของ 30,766 - 
อำคำรและโรงงำน เจำ้ของ 553,711 - 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจำ้ของ 5,595,796 เคร่ืองจกัร 8 เคร่ืองติดจ ำนอง

(ดูหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงินขอ้ 13) 

ยำนพำหนะ เจำ้ของ 9,709 - 
สถำนท่ีท ำกำรตกแต่งและอุปกรณ์
ส ำนกังำน 

เจำ้ของ 20,632 - 

สินทรัพยร์ะหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง เจำ้ของ 156,575 - 
รวม 6,367,189  

4.2 สัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว 
 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำทรัพยสิ์นระยะยำวรวม 6 สัญญำ ไดแ้ก่ สัญญำเช่ำท่ีดินท่ีโครงกำรนิคมอุตสำหกรรม  

ซ่ึงสำระส ำคญัของสัญญำสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 

1) สัญญำเช่ำท่ีดินท่ีโครงกำรนิคมอตุสำหกรรม (สัญญำ 2 ฉบบั) 
 อำยสัุญญำคงเหลือ (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62) : 8 เดือน 
 อตัรำค่ำเช่ำ 
      ภำระค ้ำประกนั 

: 
: 

3.47 ลำ้นบำทต่อปี 
ไม่มี 

2)  สัญญำเช่ำท่ีดินท่ีโครงกำรนิคมอุตสำหกรรม   
      อำยสัุญญำคงเหลือ (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62) : 21 ปี 2 เดือน 
      อตัรำค่ำเช่ำ : 4.54 ลำ้นบำทต่อปี 
      ภำระค ้ำประกนั : ไม่มี 
3)  สัญญำเช่ำท่ีดินท่ีโครงกำรนิคมอุตสำหกรรม   
      อำยสัุญญำคงเหลือ (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62) :  2 ปี 7 เดือน 
      อตัรำค่ำเช่ำ : 0.28 ลำ้นบำทต่อปี 
      ภำระค ้ำประกนั : ไม่มี 
4)  สัญญำเช่ำท่ีดินท่ีโครงกำรนิคมอุตสำหกรรม   
      อำยสัุญญำคงเหลือ (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 62) : 23 ปี 10 เดือน 
      อตัรำค่ำเช่ำ : 1.18 ลำ้นบำทต่อปี 
      ภำระค ้ำประกนั : ไม่มี 
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5)  สัญญำเช่ำท่ีดิน ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
      อำยสัุญญำคงเหลือ (ณ วนัท่ี 31 ธ.ค.62)                          
      อตัรำค่ำเช่ำ 
      ภำระค ้ำประกนั 

 
 
 
: 
 
 

 
1 ปี 
1.06 ลำ้นบำทต่อปี 
ไม่มี 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษทัฯ ไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแต่อยำ่งใด 

5 ข้อพพิาททางกฎหมาย 
- ไม่มี – 
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6 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 6.1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 1. บริษทั เอ.เจ.พลำสท ์ จ ำกดั (มหำชน)  เลขทะเบียนบริษทั 0107537001285 ( เดิมเลขท่ี บมจ.375 )   

บริษทัฯประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยแผน่ฟิลม์ภำยในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศของ BOPP Film, 
BOPET Film, BOPA Film(Nylon), CPP Film และ METALLIZED Film โดยในปัจจบุนัน้ีบริษทัมีก ำลงักำรผลิต 
BOPP Film 132,000 ตนัต่อปี BOPET Film 62,000 ตนัต่อปี BOPA Film 30,000 ตนัต่อปี CPP Film 16,000 ตนัต่อปี
และ METALLIZED Film 23,500 ตนัต่อปี  ผลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นบรรจุภณัฑช์นิดอ่อนก่ึงส ำเร็จรูป ซ่ึงลูกคำ้จะน ำ
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไปใชใ้นกำรแปรรูปเป็นบรรจุภณัฑ ์    เพือ่ใชบ้รรจุสินคำ้อุปโภคและบริโภค เช่น  ซองบรรจุ
อำหำรและขนมขบเคี้ยว  ซองบรรจุเส้ือผำ้  ซองบรรจุดอกไม ้  กระดำษห่อของขวญั  เคลือบกระดำษ  เคลือบผิวไม ้ 
ฉนวนป้องกนัควำมร้อนภำยในอำคำร ฉนวนไฟฟ้ำ  และ อำหำรแช่แขง็ เป็นตน้   

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)  ในเขต 3    
ณ กำรนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั   จงัหวดัชลบุรี     

บริษทัฯมีทนุจดทะเบียน 399,444,945 บำท   เป็นหุน้สำมญั 399,444,945 หุน้   มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยเรียก
ช ำระแลว้จ ำนวน 399,439,227 หุน้ เป็นเงิน 399,439,227 บำท   
 ส ำนกังำนใหญ่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 95 ถนนท่ำขำ้ม แขวงแสมด ำ เขตบำงขนุเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150โทรศพัท ์   
0-2415-0035 โทรสำร 0-2415-3795 เวบ็ไซต ์http://www.ajplast.co.th 

โรงงำนตั้งอยูท่ี่ กำรนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั เลขท่ี 38/11 หมู่ท่ี 5 ต ำบลทุง่สุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดั
ชลบุรี โทรศพัท ์038-490-330-5 โทรสำร 038-490-337 

2. นิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้นตั้งแตร้่อยละ 10 ขึ้นไป  
- ไม่มี - 

3. บุคคลอำ้งอิงอื่นๆ  
นำยทะเบียนหุ้น    -  บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  

   อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขำ้งสถำนทูตจีน) 
   Tower A ชั้น 14  
    เลขท่ี 93 ถนนรัชดำภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหำนคร   
โทรศพัท ์02009 9378-9389 โทรสำร 02009 9476  

           ผูส้อบบญัชี           -   นำยชยักรณ์ อุ่นปิติพงษำ เลขทะเบียน 3196  
                                 บริษทั ส ำนกังำน ดร.วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ำกดั  
                                 เลขท่ี 518/3 อำคำรมณียำเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
                                 เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร             

     โทรศพัท ์0-2255-2518 โทรสำร 0-2253-8730  

       6.2 ขอ้มูลส ำคญัอื่น 

             -ไม่มี- 
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                                                                       ส่วนท่ี 2 

                                             การจัดการและการก ากบั ดูแลกจิการท่ีดี 

7 ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 399,444,945 บำท เรียกช ำระแล้ว 399,439,227 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 399,439,227 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
         รำยช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก โดยรวมจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรำ 258 
แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 
 

ช่ือ จ านวนหุ้น สัดส่วน  
(ร้อยละ) 

 1. กลุ่มครอบครัวสุทธิสัมพทัน์ 1 225,781,807 56.52 
      นำยณรงค ์สุทธิสัมพทัน์ 2 34,365,422 8.60 
      นำยกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ 3 165,309,485 41.38 
      นำงสำวอจลำ สุทธิสัมพทัน์ 26,106,900 6.54 

  2.กลุ่มครอบครัวฉัตรพริิยะพนัธ์ 38,800,000 9.71 

 3.กลุ่มครอบครัว ชลคดีด ารงกุล 13,091,700 3.28 

  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 7,527,320 1.88 

 5. นายทิตนนท์ นาคะศิริ 4,222,300 1.06 

 6. นางปริญญา    ขันเจริญสุข 4,144,944 1.04 

  7. นางรณิต ศุภพพิฒัน์ 3,510,000 0.88 

 8. นายสันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ 3,302,600 0.83 

  9. นายทรงชัย ธัมพาณิชย์สกุล 2,854,600 0.71 

10. นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช 2,700,000 0.68 

รวม 305,935,271 76.59 

1 นำยณรงค ์สุทธิสัมพทัน์ และนำยกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำร
ก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองก ำหนดลกัษณะควำมสัมพนัธ์หรือพฤติกรรมท่ีเขำ้ลกัษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกบั
บุคคลอ่ืน และกำรปฏิบติักำรตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247 

2 รวมส่วนของคู่สมรส และบริษทัจ ำกดัท่ีถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 30 

3 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ และบริษทัมหำชนจ ำกดัท่ีถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 30  

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
-ไม่มี- 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย ทั้งน้ีขึ้นกบั

ควำมตอ้งกำรใชเ้งินทุนหมุนเวียน แผนกำรลงทุน และสภำพตลำดเงินและตลำดทุน โดยจะจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
หรือไม่แลว้แต่มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรและกำรจ่ำยเงินปันผลอำจจะจ่ำยเป็นหุ้นปันผลก็ได ้ 



17 

 

 

8 โครงสร้างการจัดการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรำยละเอียดประวติัของกรรมกำรและผูบ้ริหำรในเอกสำรแนบ 1) 

คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 7 ท่ำนดงัน้ี   
1. นำยณรงค ์สุทธิสัมพทัน ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงนภำพร สุทธิพงษช์ยั รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
4. นำยนินนำท โอฬำรวรวุฒิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
5. นำงชวิดำ ศรีแสงนำม กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
6. นำยสุรศกัด์ิ โกสิยะจินดำ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
7. นำยสุพจน์ โทนุรัตน ์ กรรมกำรอิสระ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
1. นำยณรงค ์สุทธิสัมพทัน ์ ประธำนกรรมกำรหรือ 
2. นำงนภำพร สุทธิพงษช์ยั รองประธำนกรรมกำรหรือ 
3. นำยกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 

         ลงลำยมือช่ือและประทับตรำส ำคัญของบริษัทหรือกรรมกำรอื่นสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  
                        คณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบในกำรจดักำรบริษทั ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบั ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมำย ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ระมดัระวงั รักษำผลประโยชนข์องบริษทัเวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น
เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท่ี์
ส ำคญัตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ โดยปัจจบุนัคณะกรรมกำรบริษทัมีขอบเขต หนำ้ท่ี 
และควำมรับผิดชอบ สรุปไดด้งัน้ี 

1. ปฏิบติัหนำ้ท่ีโดยใชค้วำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นของบริษทัฯดว้ยควำมระมดัระวงัเพื่อรักษำผลประโยชนข์องบริษทัฯและรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ 

2. ทบทวนและพิจำรณำเก่ียวกบันโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯท่ีเสนอโดยคณะ
กรรมกำรบริหำร รวมถึงกำรด ำเนินกำรใดๆท่ีเกินกว่ำขอบเขตอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

3. ก ำกบัดูแลให้คณะกรรมกำรบริหำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยท่ีก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยให้คณะ
กรรมกำรบริหำรน ำเสนอเร่ืองท่ีมีสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ทั้งน้ีกำรท ำรำยกำรไดม้ำ
หรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนหรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัให้ปฏิบติัตำมกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคบัของตลำด
หลกัทรัพย ์และอนุมติัโดยกรรมกำรผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในรำยกำรนั้น 

4. ทบทวนกำรปฏิบติังำนของบริษทัฯเก่ียวกบัจรรยำบรรณ และจริยธรรมทำงธุรกิจ จริยธรรมของผูบ้ริหำร 
และพนกังำน เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบติัภำยในองคก์ร 
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5. เลือกตั้งกรรมกำรจ ำนวนหน่ึงเป็นกรรมกำรบริหำร พร้อมทั้งมอบอ ำนำจและก ำหนดขอบเขตอ ำนำจใน

กำรอนุมติัและส่ังกำรให้แก่คณะกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรเพ่ือให้กำรบริหำรกิจกำรของ
บริษทัฯด ำเนินไปตำมนโยบำยและวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ทั้งน้ีกำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวตอ้งไม่มี
ลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้คณะกรรมกำรบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ดักำรสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ี
ตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่น
ใดในกำรท ำรำยกำรกบับริษทัฯหรือบริษทัยอ่ย 

6. ก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรซ่ึงมีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัฯได ้
โดยกำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัแต่ละท่ำนสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง กำรเขำ้ร่วมประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
1. นำยณรงค ์    สุทธิสัมพทัน์ ประธำนกรรมกำร 7/7 
2. นำยกิตติภตั   สุทธิสัมพทัน์ รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 7/7 
3. นำงนภำพร    สุทธิพงษช์ยั รองประธำนกรรมกำร 7/7 
4. นำยนินนำท   โอฬำรวรวุฒิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 7/7 
5. นำงชวิดำ       ศรีแสงนำม กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 7/7 
6. นำยสุรศกัด์ิ    โกสิยะจินดำ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 7/7 
7. นำยสุพจน์     โทนุรัตน ์ กรรมกำรอิสระ 7/7 

 
           ทั้งน้ี บริษทัฯไดมี้กำรแจง้กำรประชุมล่วงหนำ้ทั้งปี 2562 ส ำหรับคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 6 คร้ัง ส ำหรับในกำร
ประชุมแต่ละคร้ัง ไดมี้กำรจดบนัทึกกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อยำ่งเพียงพอ และครบถว้น และจดัเก็บรำยงำน
กำรประชุมท่ีผำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรและลงนำมโดยประธำนกรรมกำรบริษทั 

 
              คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 3 ท่ำนดงัน้ี 

1. นำยณรงค ์สุทธิสัมพทัน ์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงนภำพร สุทธิพงษช์ยั รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 

               ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  
                      คณะกรรมกำรบริหำรมีขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบกำรบริหำรงำนในเร่ืองเก่ียวกบักำร
ด ำเนินงำนตำมปกติ โดยปัจจุบนัคณะกรรมกำรบริหำรมีขอบเขต อ ำนำจ หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1. พิจำรณำอนุมติันโยบำยส ำคญัของบริษทัฯโดยก ำหนดวตัถุประสงค ์ภำรกิจ แนวทำงตลอดจนกำรก ำกบั
ดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในเร่ืองเก่ียวกบักำรผลิต กำรจ ำหน่ำย 

2. พิจำรณำอนุมติักำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวรในวงเงินไม่เกิน 50 ลำ้นบำท ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัตลำด
หลกัทรัพยใ์นเร่ืองเก่ียวกบักำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนหรือรำยกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัหรือกฎระเบียบของหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. พิจำรณำอนุมติัหลกักำรกำรลงทุนในโครงกำรใหม่หรือกำรขยำยธุรกิจเพื่อน ำเสนอให้คณะกรรมกำร
บริษทัพิจำรณำต่อไป 

4. ด ำเนินกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรงำนทัว่ไปของบริษทัฯในส่วนท่ีเกินขอบเขตอ ำนำจอนุมติัของ
กรรมกำรผูจ้ดักำร  
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คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 3 ท่ำนดงัน้ี 

1. นำยนินนำท โอฬำรวรวุฒิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำงชวิดำ ศรีแสงนำม กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยสุรศกัด์ิ    โกสิยะจินดำ กรรมกำรตรวจสอบ 

        โดยนำงชวิดำ ศรีแสงนำม กรรมกำรตรวจสอบล ำดบัที่ 2 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะ
สำมำรถท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินของบริษทั ซ่ึงในปีท่ีผำ่นมำไดมี้กำรสอบ
ทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี อยำ่งละเอียด มีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่ำงบ
กำรเงินของบริษทัฯ มีควำมถูกตอ้งคำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี และมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินแลว้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ ให้ถูกตอ้งต่อควำมเป็นจริงครบถว้นเพียงพอและเช่ือถือได ้
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน ท่ี เหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพและพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษทัฯปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก ำหนดของตลำด  
หลกัทรัพยฯ์และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
พิจำรณำเลิกจำ้งผูส้อบบัญชี และเสนอค่ำตอบแทนของผูส้อบบัญชี รวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทบั
ซ้อนให้เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ  ซ่ึงรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ 
(ข) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทัฯ 
(ค) ควำมเห็นเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
(ง) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดรั้บจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
(ซ) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำม

รับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
7. ปฏิบติักำรอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษทัฯมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 

ตรวจสอบ 



20 

 

 

 

กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2562 มีจ ำนวนทั้งหมด 4 คร้ัง โดยกำรเขำ้ร่วมประชุมแต่ละท่ำน
สรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง กำรเขำ้ร่วมประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
1. นำยนินนำท   โอฬำรวรวุฒิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 4/4 
2. นำงชวิดำ       ศรีแสงนำม กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 4/4 
3. นำยสุรศกัด์ิ    โกสิยะจินดำ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 4/4 

           

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 3 ท่ำนดงัน้ี 
 1. นำยสุรศกัด์ิ โกสิยะจินดำ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 2. นำงชวิดำ ศรีแสงนำม กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 3. นำยสุพจน์ โทนุรัตน ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

                 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    

               1.   พิจำรณำโครงสร้ำง องคป์ระกอบ และ คุณสมบติัของกรรมกำร และ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
               2.   พิจำรณำคดัเลือกบคุคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมกบักิจกำรของบริษทั เพื่อเสนอช่ือเป็น  

       กรรมกำร หรือ กรรมกำรผูจ้ดักำรท่ีมีต ำแหน่งว่ำงลงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรของบริษทั หรือ   
       ต่อท่ีประชุมถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งต่อไปแลว้แต่กรณี 
3.    พิจำรณำเสนอโครงสร้ำงค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรต่ำงๆ หรือ กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดแ้ก่  
        ค่ำตอบแทนต่ำงๆของกรรมกำร เช่น ค่ำตอบแทนรำยเดือน รำยปี เบ้ียประชุม บ ำเหน็จ โบนสั  
        สวสัดิกำร และผลประโยชน์ท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน 
4.    พิจำรณำแผนกำรสรรหำบุคคลท่ีจะทดแทนบคุลำกรในปัจจบุนั ส ำหรับ ต ำแหน่ง กรรมกำรผูจ้ดักำร และ   
       ประธำนกรรมกำร 
5.    ปฏิบติังำนอืน่ใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยท่ีเก่ียวกบักำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนในปี 2562 มีจ ำนวน 2 คร้ัง โดยกำรเขำ้ร่วม
ประชุมแต่ละท่ำนสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง กำรเขำ้ร่วมประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
 1. นำยสุรศกัด์ิ โกสิยะจินดำ ประธำนกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน 2/2 
 2. นำงชวิดำ ศรีแสงนำม กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน 2/2 
 3. นำยสุพจน์ โทนุรัตน ์ กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน 2/2 

 

  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ยกรรมกำรทั้งหมด 3 ท่ำนดงัน้ี 
             
 
 

1. นำยกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2. นำงนภำพร สุทธิพงษช์ยั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

  3. นำยนินนำท โอฬำรวรวุฒิ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  1.    พิจำรณำสอบทำน และน ำเสนอนโยบำยและกรอบบริหำรควำมเส่ียงให้แก่คณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ      
          พิจำรณำอนุมติั 
  2.    พิจำรณำสอบทำนและใหค้วำมเห็นชอบควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อ     
           รับทรำบ 
  3.   ก ำกบัดูแลกำรพฒันำและกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อให้     
         บริษทัมีระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพและมีกำรปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ือง 
  4.   ประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีส ำคญั และมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน    
        เป็นผูส้อบทำนเพ่ือให้มัน่ใจว่ำ บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมต่อกำรจดักำรควำมเส่ียง    
        รวมทั้งกำรน ำระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงมำปรับใชใ้หเ้หมำะสมกบัองคก์ร 

              5.   ปฏิบติังำนอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียง 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงในปี 2562 มีจ ำนวน 1 คร้ัง โดยกำรเขำ้ร่วมประชุมแต่ละท่ำน

สรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง กำรเขำ้ร่วมประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
1. นำยกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 
2. นำงนภำพร สุทธิพงษช์ยั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 

  3. นำยนินนำท โอฬำรวรวุฒิ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 1/1 

 
8.2  ผู้บริหารของบริษัทฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีทั้งหมด 11 ท่ำนดงัน้ี  
 

 1. นำยกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 2. นำยทศพล  จินนัทเ์ดช รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและรักษำกำรผูจ้ดักำรฝ่ำย

กำรตลำด 
 3. ดร.วรวิศว ์วีรคเชนทร์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
 4. นำยประสำน อุ่นวงษ ์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรและผูจ้ดักำรโรงงำน 
 5. Mr.Fritz Friedrich Schanzer ท่ีปรึกษำผูจ้ดักำรทัว่ไป 
 6. Mr.Peter Barnes ผูจ้ดักำรฝ่ำยวิจยัและพฒันำ  
 7. น.ส.พชัรำภรณ์ สืบสันติวงศ ์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยวำงแผน 
 8. นำยบุญญฤทธ์ิ ลิขิตเจริญวฒันะ ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 9. น.ส.วรำภรณ์ โปษกะบุตร ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซ้ือ 
10. นำยประดิษฐ์ บญุกนัภยั ผูจ้ดักำรฝ่ำยคอมพิวเตอร์ 
11. นำยปณิธำน โชคอ ำนวย ผูจ้ดักำรฝ่ำยบุคคลและธุรกำร 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ  
1. ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบติังำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯภำยใตข้อบเขต

แห่งอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด  
2. พิจำรณำอนุมติักำรก ำหนดเง่ือนไขทำงกำรคำ้ เช่นก ำหนดวงเงินเครดิตให้ลูกคำ้ ระยะเวลำในกำรช ำระ

เงิน กำรท ำสัญญำซ้ือขำยผลิตภณัฑ/์วตัถุดิบ รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทำงกำรคำ้ 
3. พิจำรณำอนุมติักำรซ้ือสินทรัพยถ์ำวรในวงเงินไม่เกิน 20 ลำ้นบำท 
4. จำ้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทำงวินยัพนกังำนและลูกจำ้ง และให้พนกังำนหรือลูกจำ้งพน้สภำพ รวมตลอด

ทั้งกำรเล่ือน หรือปรับค่ำจำ้งของพนักงำน แต่ไม่รวมถึงพนักงำนหรือลูกจำ้งซ่ึงคณะกรรมกำรหรือ
ระเบียบขอ้บงัคบัก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูจ้ำ้ง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทำงวินยั หรือเลิกจำ้ง 

5. ก ำหนดวิธีกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินกิจกำรของบริษทัฯโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบของบริษทัฯ 
และมติคณะกรรมกำร หรือกฎหมำยแรงงำน หรือกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 

ผังการจัดองค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 
ตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯใหม่ และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท เอ.เจ.พลำสท์ จ ำกัด (มหำชน) 

ก ำหนดให้บริษทัจัดให้มีเลขำนุกำรบริษทั (ปัจจุบันคือนำยทศพล  จินันท์เดช ) เพื่อรับผิดชอบในกำรดูแลและให้
ค  ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรเก่ียวกับกฏเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีต้องปฏิบัติ  และกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และ
รับผิดชอบกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมกำรดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมมติ
ดงักล่ำว และกำรรักษำเอกสำรขอ้มูล(ดูรำยละเอียดประวติัของกรรมกำรผูบ้ริหำรและเลขำนุกำรในเอกสำรแนบ 1) 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรหิาร 

กรรมการผูจั้ดการ 

รองกรรมการผูจั้ดการ 

  ผูจั้ดการ
โรงงาน 
    

ทีป่รกึษา
ผูจั้ดการทั่วไป  

ผูจั้ดการ 
ฝ่ายการตลาด 

ผูจั้ดการ 
ฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 

ผูจั้ดการ 
ฝ่ายจัดซือ้ 
 

ผูจั้ดการ 
ฝ่ายวางแผน 

ผูจั้ดการ 
ฝ่ายคอมพวิเตอร ์

ผูจั้ดการ 
ฝ่ายบคุคลและธุรการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 
8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินส าหรับปี 2562 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและค่ำเบ้ียประชุมรวม 7 ท่ำน จ ำนวน 4,370,000 บำท ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 
1. นำยณรงค ์ สุทธิสัมพทัน์              ประธำนกรรมกำร                                จ ำนวน 470,000 บำท 
2. นำยกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์            รองประธำนกรรมกำร                           จ ำนวน 480,000 บำท   
3. นำงนภำพร  สุทธิพงษช์ยั             รองประธำนกรรมกำร                           จ ำนวน 480,000 บำท 
4. นำยนินนำท โอฬำรวรวุฒิ            ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ                  จ ำนวน 820,000 บำท 
                                                         และกรรมกำรอิสระ 
5. นำงชวิดำ  ศรีแสงนำม                  กรรมกำรตรวจสอบ                               จ ำนวน 820,000 บำท 
                                                        และกรรมกำรอิสระ 
6. นำยสุรศกัด์ิ  โกสิยะจินดำ             กรรมกำรตรวจสอบ                               จ ำนวน 820,000 บำท 
                                                        และกรรมกำรอิสระ 
 
7. นำยสุพจน์  โทนุรัตน์                    กรรมกำรอิสระ                                      จ ำนวน 480,000 บำท 

 
                      ทั้ งน้ี ท่ีประชุมใหญ่สำมัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 24 เมษำยน 2562 มีมติจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำรท่ำนละ 400,000 บำทต่อปี และค่ำตอบแทนให้กรรมกำรตรวจสอบท่ำนละ 300,000 บำทต่อปี นอกเหนือจำก
กำรไดรั้บค่ำตอบแทนในฐำนะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัฯและค่ำเบ้ียประชุมกรรมกำรคร้ังละ 10,000 บำทต่อ
ท่ำนต่อคร้ัง 

เงินเดือนและโบนสัของกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรรวม 13 ท่ำน จ ำนวน 54.71 ลำ้นบำท 
8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพของกรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำรรวม 13 ท่ำนจ ำนวน1.15 ลำ้นบำท 
8.5  บุคคลากร 

8.5.1  จ ำนวนพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และผลตอบแทนรวมในรูปเงินเดือนและโบนสั และเงิน
สมทบกองทนุส ำรองเล้ียงชีพในปี 2562 มีดงัน้ี 

หน่วยงาน จ านวนพนักงาน 
คณะกรรมกำรบริหำร                3 
ฝ่ำยกำรผลิต         1,017 
ฝ่ำยกำรตลำด              26 
ฝ่ำยส ำนกังำน              73 

รวม          1,119 
 
8.5.2    ผลตอบแทนรวมในรูปเงินเดือนและโบนสัเท่ำกบั 416.15 ลำ้นบำท และเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียง

ชีพเท่ำกบั 5.76 ลำ้นบำท 
8.5.3   บริษทัไม่มีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนพนกังำนอยำ่งมีนยัส ำคญัและไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีส ำคญัใน

ระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
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8.5.4   นโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน 
 บริษทัฯไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพเก่ียวกบัการผลิตและการขาย ISO 9001:2015 ซ่ึงขอ้ก าหนด

ของระบบการบริหารคุณภาพคือ ผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อให้เป็นท่ีพึงพอใจต่อลูกคา้ และพฒันาบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อให้บริษทัฯสามารถบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้นบริษทัฯจึงมีนโยบายฝึกอบรม
พนักงานทุกระดบัให้ต่ืนตวัในการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะและได้ก าหนดระบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กร ในหลักสูตรต่างๆ ทั้ งด้านเทคนิคและวิชาชีพ ความมั่นคง ความปลอดภัย สุขอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

9 การก ากบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
              บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (GOOD 
CORPORATE GOVERNANCE) โดยยึดหลกัความยติุธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบต่อผลงาน ตระหนกั
ในหนา้ท่ี มีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส ส่งเสริมให้มีการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมอยา่งเสมอภาคและเป็นท่ีเช่ือถือของผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาวเพ่ือให้บริษทัฯ มีการ
เจริญเติบโตท่ีมัน่คงและยัง่ยืนในอนาคต 
คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายหรือหลกัการในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจและเป็น
หลกัยึดถือในการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการให้โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ มีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ กรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจนเป็นท่ีเช่ือถือและ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

(2) ด าเนินการให้เช่ือมัน่ไดว่้ากระบวนการต่างๆ ของบริษทั ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีการถ่วงดุลอ านาจท่ีเหมาะสมรวมทั้งมีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบไดแ้ละมีกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(3) ด าเนินการให้เช่ือมัน่ไดว่้ารายงานทางการเงินสะทอ้นผลการด าเนินงานและแสดงฐานะท่ีแทจ้ริงรวมทั้งมีการ
ประเมินและวางมาตรการในการป้องกนัและจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 

(4) ด าเนินการกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษทั
เป็นท่ีตั้ง 

(5) ปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกอนัดีงามให้ผูบ้ริหารและพนกังานมีความประพฤติท่ีดี ซ่ือสัตยสุ์จริต มีวินยัและมี
ความส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนและต่อทีมงานพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนไปสู่ส่ิงท่ีดีขึ้นและรู้จกั
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

(6) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุ้นรวมทั้งสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียและปฏิบติัต่อ
บุคคลเหล่านั้น ดว้ยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติัและเปิดโอกาสให้ผูมี้
ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย
หรือข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนมีมาตรการการชดเชยในกรณีท่ีผูมี้ส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

(7) ด าเนินการโดยค านึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนได้เสีย และต่อชุมชมสังคมโดย
ส่วนรวมและค านึงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
และหรือสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษทั 

(8) ด าเนินการให้ทีมาตรการป้องกนัมิให้ผูห้น่ึงผูใ้ดใชข้อ้มูลภายในเพื่อน าไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 
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(9) ก าหนดมาตรการและขั้นตอนในการรายงานเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการปฏิบติัฝ่าฝืน
กฎหมายหรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอื่น ซ่ึงอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั โดยจะตอ้งรายงานทนัทีเพ่ือจะไดรี้บแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยมิชกัชา้รวมทั้ง
หามาตรการป้องกนัมิให้เกิดเหตุการณ์ดงักล่าวขึ้นอีก 
และไดก้ ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีดงักล่ำวเป็น 5 หมวดดงัน้ี 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
       คณะกรรมกำรบริษทัฯ  ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น จึงไดก้ ำหนดไวใ้นนโยบำยกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และไดก้ ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำผูถื้อหุ้นไดรั้บกำรคุม้ครอง
สิทธิขั้นพ้ืนฐำน อนัไดแ้ก่ กำรซ้ือขำยหรือโอนหุ้น  กำรไดรั้บขอ้มูลของบริษทัอยำ่งเพียงพอ  กำรเขำ้ร่วมกำรประชุมผู ้
ถือหุ้น  รวมถึงกำรใชสิ้ทธิลงคะแนนในเร่ืองท่ีส ำคญั ๆ ของบริษทั  รวมถึงกำรมีส่วนแบ่งในก ำไร เป็นตน้ 

 คณะกรรมกำรบริษทัใหค้วำมส ำคญัต่อสิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่สิทธิในกำรไดรั้บ
สำรสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลำ และในรูปท่ีเหมำะสมต่อกำรตดัสินใจ นอกจำกน้ียงัให้ควำมส ำคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้น
ในกำรเขำ้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อตดัสินใจในกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยท่ีส ำคญั
ของบริษทั สิทธิในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร สิทธิในกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี       
คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยท่ีจะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในกำรประชุมผูถื้อหุ้น โดยจดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้และเอกสำรประกอบกำรประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้อยำ่งเพียงพอ ครบถว้น โดยหนงัสือเชิญ
ประชุมมีรำยละเอียดระเบียบวำระกำรประชุม พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั  หนงัสือมอบฉนัทะทุกแบบ
ตำมท่ีกระทรวงพำณิชยก์ ำหนด และรำยช่ือกรรมกำรอิสระทั้งหมด เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถเลือกท่ีจะมอบฉนัทะใหเ้ขำ้
ประชุมแทนได ้รวมทั้งแผนท่ีแสดงสถำนท่ีจดัประชุม นอกจำกน้ีผูถื้อหุ้นยงัสำมำรถเขำ้ดูขอ้มูลต่ำงๆ เก่ียวกบัวำระกำร
ประชุมของแต่คร้ังไดท้ำงเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ajplast.co.th) เป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุมอยำ่งนอ้ย 30 วนั
ดว้ย ซ่ึงทำงบริษทัไดเ้ปิดใหผู้ถื้อหุ้นมีกำรลงทะเบียนล่วงหนำ้ก่อนกำรประชุมอยำ่งนอ้ยหน่ึงชัว่โมงเสมอ และมีกำร
บนัทึกรำยงำนกำรประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น 

                       กำรประชุมผูถื้อหุ้น 
ในกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั ในปี 2562 มีจ ำนวน 1 คร้ัง คือกำรประชุมสำมญัประจ ำปีคร้ังท่ี 1/2562 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 ซ่ึงจดัท่ีโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์หอ้งวิมำนทอง ชั้น 4 เลขท่ี 372 ถนนพระรำม 3 แขวง
บำงโคล ่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรเขำ้ร่วมประชุม ซ่ึงในกำร
ประชุมดงักล่ำวกรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม ซ่ึงรวมถึงกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระเขำ้ร่วมประชุมดว้ย ก่อน
เร่ิมกำรประชุมทุกคร้ัง ประธำนกรรมกำรจะช้ีแจงวิธีกำรลงคะแนนและนบัคะแนนตำมท่ีระบุไวอ้ยำ่งชดัเจน โดย
ประธำนกรรมกำรไดมี้กำรจดัสรรเวลำกำรประชุมอยำ่งเพียงพอ  และด ำเนินกำรประชุมอยำ่งเหมำะสมและโปร่งใส 
โดยในระหว่ำงกำรประชุมจะเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยำ่งเท่ำเทียมกนัไดแ้สดงควำมคิดเห็น และซกัถำมอยำ่ง
ทัว่ถึง และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติท่ีประชุมของแต่ละระเบียบวำระ รวมทั้งเปิดโอกำสให้
ผูถื้อหุ้นส่งค ำถำมเก่ียวกบักำรประชุมถึงคณะกรรมกำรล่วงหนำ้ก่อนวนัประชุม 

       หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
บริษทัฯให้ควำมส ำคญัและดูแลให้มีกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม โดยได้

ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
(1)  บริษทัไดด้ ำเนินกำรส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งรำยงำนกำรประชุมคร้ังก่อน รำยงำน

ประจ ำปี หนงัสือมอบฉนัทะ และแผนท่ีแสดงท่ีตั้งของสถำนท่ีประชุม ให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั และไม่
นอ้ยกว่ำ 14 วนัในกรณีท่ีทีวำระพิเศษ 

http://www.ajplast.co.th/
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(2)  ในกำรประชุมแต่ละคร้ัง บริษทัจะแจกใบลงคะแนนให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูแ้ทนท่ีเขำ้ร่วมประชุมก่อน
กำรประชุมและเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นและผูแ้ทนไดซ้กัถำมก่อนท่ีจะลงคะแนนในแต่ละมติ 

(3)  ด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุ้นตำมล ำดับระเบียบวำระท่ีได้แจง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมี
นโยบำยท่ีจะไม่เพ่ิมวำระกำรประชุมโดยไม่แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหน้ำ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้มีโอกำสศึกษำข้อมูล
ประกอบระเบียบวำระก่อนตดัสินใจ 

(4)  เสนอรำยช่ือของกรรมกำรอิสระทั้งหมด ในหนงัสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีสำมรถก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนไดใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้น เพ่ือสนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถก ำหนดกำรลงคะแนนเสียงไดเ้อง รวมทั้งเป็นทำงเลือก
ในกำรมอบฉนัทะ และมีโอกำสสำมำรถเลือกกำรมอบฉนัทะแก่กรรมกำรอิสระคนใดคนหน่ึง 

(5)  บนัทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และจดัส่งรำยงำนกำรประชุมต่อตลำดหลกัทรัพย ์
หลงักำรประชุมเสร็จส้ิน 14 วนัเสมอ และไดเ้ผยแพร่รำยงำนดงักล่ำวไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัดว้ย นอกจำกน้ียงัได้
เผยแพร่ภำพของกำรประชุมผูถื้อหุ้นไวบ้นเวบ็ไซดอ์ีกดว้ย 

(6)  ก ำหนดแนวทำงกำรเก็บรักษำและป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อควำมเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหุ้น และมีกำรแจง้เตือนไม่ให้ กรรมกำร  ผูบ้ริหำร  พนกังำนของบริษทั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใช้ขอ้มูล
ภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำของหุน้ และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนไปซ้ือขำยหุ้นของบริษทัฯ  
ทั้งน้ี ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  กรรมกำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง และผูจ้ดักำรฝ่ำยหรือ
เทียบเท่ำในสำยงำนกำรเงินและบญัชี จะตอ้งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทั เม่ือแรกเขำ้รับต ำแหน่ง และรำยงำน
ทุกคร้ังเม่ือมีกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยภ์ำยใน 3 วนัท ำกำรต่อ ก.ล.ต. และบริษทัจะน ำรำยงำนดงักล่ำวรวบรวมเป็นระเบียบ
วำระแจง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทรำบเป็นประจ ำ 
               หมวดท่ี 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
                          บริษทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยใน ไดแ้ก่
พนกังำนและผูบ้ริหำรของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภำยนอก ไดแ้ก่ ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี คู่แข่งทำงกำรคำ้ หรือส่วนอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกบริษทัตระหนกัถึงแรงสนบัสนุน จำกผูมี้ส่วนไดเ้สียต่ำงๆ ซ่ึงจะสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
และสร้ำงก ำไรให้กบับริษทั ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในระยะยำวของบริษทัได ้ 
                            คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีช่องทำงเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้โอกำส
แสดงควำมเห็นและร้องเรียนในเร่ืองท่ีอำจเป็นปัญหำ (Whistle Blowing) หรือในกรณีท่ีไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมจำก
บริษทัฯ และประเด็นท่ีเก่ียวกบักำรท ำผิดกฎหมำยและจรรยำบรรณ รำยงำนกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยในไดท่ี้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษทัฯ และในเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.ajplast.co.th) 
และบริษทัมีกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส หรือร้องเรียนโดยไม่มีกำรเปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบำะแสหรือร้องเรียนซ่ึงจะเกบ็ไว้
เป็นควำมลบั และทำงบริษทั มีคณะกรรมกำรรับผิดชอบเก่ียวกบักำรร้องเรียน มีกำรไต่สวนหำสำเหตจุำกขอ้ร้องเรียน
ต่ำงๆ ถำ้มีผูบ้ริหำรหรือพนกังำน กระท ำผิด จะมีกำรลงโทษตำมกฏระเบียนของบริษทัโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออก 
                   กำรปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มหลกั ๆ ของบริษทัฯมีดงัน้ี 
                       (1)  พนกังำน 
                        ในส่วนของพนกังำน  บริษทัฯ ตระหนกัว่ำพนกังำนเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำย  
จึงไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยและกำรปฏิบติัต่อพนกังำนไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  โดยถือเป็นนโยบำยของบริษทัท่ีจะให้
กำรปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดำ้นโอกำส   และผลตอบแทน    ตลอดจนพฒันำศกัยภำพกำรท ำงำน โดยในปีท่ีผำ่นมำ
บริษทัฯ มีกำรกระตุน้กำรท ำงำนของพนกังำนเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยโดยกำรจ่ำยเป็นเงินรำงวลัรำยไตรมำส ซ่ึงประสบ
ควำมส ำเร็จพอสมควร และมีกำรก ำหนดเป็นแนวปฏิบติัต่อพนกังำนไวค้รอบคลุมถึงเร่ืองกำรดูแลรักษำสภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังำนอยูเ่สมอ  โดยด ำเนินตำมมำตรกำรดำ้นควำม
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ปลอดภยั  อำชีวอนำมยั  และส่ิงแวดลอ้มอยำ่งเพียงพอและเหมำะสม  เพ่ือป้องกนักำรสูญเสียชีวิตจำกอุบติัเหตุ  ป้องกนั
กำรบำดเจบ็ และกำรเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจำกกำรท ำงำน 
                       (2)  ลูกคำ้          
         ส ำหรับลูกคำ้  บริษทัฯตระหนักถึงควำมส ำคญัของควำมพอใจของลูกคำ้ท่ีมีต่อควำมส ำเร็จของธุรกิจ
ของบริษทัฯ  จึงมีเจตจ ำนงท่ีจะสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลย่ิงขึ้นตลอดเวลำโดย
ก ำหนดเป็นนโยบำยและกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ  ท่ีจะยึดมัน่ในกำรรักษำและปฏิบติัตำมสัญญำท่ี
ท ำไวก้บัลูกคำ้อย่ำงเคร่งครัด  โดยกำรส่งมอบสินคำ้และให้บริกำรท่ีดี  ตรงตำมควำมคำดหมำยของลูกคำ้ในรำคำท่ี
ยติุธรรม  กำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีถูกตอ้งเพียงพอ  และทนัต่อเหตุกำรณ์  กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีมีต่อลูกคำ้อยำ่ง
เคร่งครัด  ตลอดจนกำรจดัให้มีระบบและกระบวนกำรท่ีให้ลูกคำ้ร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภำพ  ปริมำณ  ควำมปลอดภยั  
ของสินคำ้และบริกำร  รวมทั้งควำมรวดเร็วในกำรส่งมอบสินคำ้เพ่ือให้ลูกคำ้ไดรั้บกำรตอบสนองอยำ่งรวดเร็ว  รวมถึง
กำรให้ค  ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรใชสิ้นคำ้และบริกำรของบริษทัฯ  ให้มีประสิทธิภำพ และเป็นประโยชน์กบัลูกคำ้สูงสุด  
นอกจำกน้ียงัเนน้ถึงกำรรักษำควำมลบัของลูกคำ้และไม่น ำไปใชเ้พ่ือประโยชน์โดยมิชอบ 
                      (3)  คู่คำ้หรือเจำ้หน้ี 
        ส ำหรับคู่คำ้หรือเจำ้หน้ี  บริษทัฯก ำหนดเป็นนโยบำยและกำรปฏิบติัโดยก ำหนดเป็นแนวปฏิบติัต่อคู่คำ้
หรือเจำ้หน้ีอย่ำงเป็นธรรมและเสมอภำค  ค  ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย  หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
                      (4)   คู่แข่งทำงกำรคำ้ 
       ส ำหรับคู่แข่งทำงกำรคำ้ บริษทัฯมีกำรปฏิบติัต่อคูแ่ข่งทำงกำรคำ้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสำกล  ภำยใตก้รอบ
แห่งกฎหมำยเก่ียวกบัหลกัปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้  ไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่แข่งทำง
กำรคำ้ดว้ยวิธีมิชอบ  ในปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯไม่มีขอ้พิพำทใด ๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทำงกำรคำ้  
                      (5)  ส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
        ส่วนส่ิงแวดลอ้มและสังคมนั้น  บริษทัฯมีนโยบำยท่ีจะด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลรักษำขนบธรรมเนียมและประเพณี  บริษทัฯตั้งอยูท่ี่กำรนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั
ผลิตแผ่นฟิลม์พลำสติกซ่ึงผ่ำนกระบวนกำรหลอมละลำยและรีดพลำสติก ซ่ึงกระบวนกำรผลิตแผ่นฟิลม์พลำสติกไม่
ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่ำจะเป็น กล่ิน เสียง ควนั และน ้ ำเสีย  บริษทัฯมีกำรบ ำบดัน ้ ำเสียและมีกำร
ตรวจของค่ำน ้ำเสียซ่ึงจำกผลกำรตรวจอยูใ่นเกณฑข์องกระทรวงอุตสำหกรรม  

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
                                กำรเปิดเผยสำรสนเทศเป็นหน่ึงในหลกักำรท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงบริษทั
ให้ควำมส ำคญักบัขอ้มูลข่ำวสำรท่ีตอ้งแจง้แก่ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และผูถื้อหุ้น ทั้งในดำ้นของควำมถูกตอ้ง  ควำม
เพียงพอ ครบถว้น  ควำมรวดเร็ว  ควำมเท่ำเทียมกนั และควำมโปร่งใส ของกำรให้ขอ้มูลแก่ทุกกลุ่ม ซ่ึงกำรจดัเตรียม
ขอ้มูลดงักล่ำวเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณธุรกิจ และบริษทัมีหน่วยงำนนกัลงทนุสัมพนัธ์ คอยดูแลให้ขอ้มูล
และตอบขอ้ซกัถำม ซ่ึงในกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใสของบริษทัท่ีส ำคญัมีรำยละเอียดดงัน้ี     

                    (1)    ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
            ดูรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรหวัขอ้ 8.4 หวัขอ้ค่ำตอบแทนกรรมกำร  
         บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยบทบำทและหนำ้ท่ีของ คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกรรมกำร
ผูจ้ดักำร และจ ำนวนคร้ังท่ีกรรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมไวภ้ำยใตห้วัขอ้ โครงสร้ำงกำรจดักำรแลว้ 
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                      (2)   รำยงำนของคณะกรรมกำร 
             คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบกำรเงินของบริษทั และสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ี

ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงั รวมทั้งกำรเปิดเผย
ขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ซ่ึงขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีไดเ้ปิดเผยให้กบัผูถื้อหุ้นนั้นไดผ้ำ่น
กำรสอบทำนในงบกำรเงินท่ีเป็นรำยไตรมำส และไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบแลว้จำกผูส้อบบญัชีท่ีเป็นงบกำรเงินรำยปี 

             คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี
ดีหรือบรรษทัภิบำล (Good Corporate Governance) ขององคก์รเสมอมำ และไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของสิทธิผูถื้อ
หุ้นในกำรไดรั้บขอ้มูลของบริษทัฯ ท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลำ และเท่ำเทียมกนั ส ำหรับประกอบใชใ้นกำร
ตดัสินใจในกำรประชุมผูถื้อหุ้น โดยบริษทัฯไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้มีสิทธิอยำ่งเท่ำเทียมกนัในกำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั สอบถำม แสดงควำมคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่ำงๆได ้

             ในกำรน้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดแ้ตง่ตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรท่ี
ไม่เป็นผูบ้ริหำรและเป็นกรรมกำรอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุม
ภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึง
แสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีแลว้ 

             บริษทัฯ ไดมี้นโยบำยให้คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพยแ์ละรำยงำนกำร
มีส่วนไดส่้วนเสียทุกคร้ังในกำรประชุมคณะกรรมกำรซ่ึงไดก้ ำหนดชดัเจนในวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกคร้ัง 

การเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ช่ือ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง 1 

จ ำนวนหลกัทรัยท่ี์ถือ  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

     ไดม้ำ/ 
   จ ำหน่ำย 

 จ ำนวนหลกัทรัยท่ี์ถือ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

นำยณรงค ์ สุทธิสัมพทัน์ -ประธำนกรรมกำร 
คู่สมรส 

          29,880,000 
            3,222,222 

   -             - 
   -              - 

                 29,880,000 
                   3,222,222 
                 

นำงนภำพร สุทธิพงษช์ยั-รองประธำนกรรมกำร 
คู่สมรส 
 

                - 
                - 

  -              - 
  -              - 

                         - 
                         - 

นำยกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์-รองประธำนกรรมกำร 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 
 

         112,447,842 
           52,037,777 

  -              
  -             

               112,447,842 
                 52,037,777 

นำยนินนำท โอฬำรวรวุฒิ-ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
คู่สมรส 
 

                - 
                - 

  -            
  -            

                      - 
                      - 

นำงชวิดำ ศรีแสงนำม-กรรมกำรตรวจสอบ 
คู่สมรส 
 

               65,555 
                  - 

  -            
  -             

                 65,555 
                      - 
 

นำยสุรศกัด์ิ โกสิยะจินดำ-กรรมกำรตรวจสอบ 
คู่สมรส 
 

              18,000 
                  - 

  -  
  - 

                 18,000 
                       - 
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ช่ือ-สกุล/ 
ต ำแหน่ง  

จ ำนวนหลกัทรัยท่ี์ถือ  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

      ไดม้ำ/ 
     จ ำหน่ำย 

 จ ำนวนหลกัทรัยท่ี์ถือ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

นำยสุพจน์ โทนุรัตน์-กรรมกำรอสิระ 
คู่สมรส 
 

              10,000 
                   - 

   - 
   - 

                10,000 
                     - 

นำยทศพล จินนัทเ์ดช-รองกรรมกำรผูจ้ดักำร,เลขำนุกำรบริษทั 
คู่สมรส 
 

                  - 
                  - 

   - 
   - 

                     - 
                     - 

ดร.วรวิศว ์วีรคเชนทร์-รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
คู่สมรส 
 

                 - 
                 - 

   - 
   - 

                    - 
                    - 

Mr.Peter Barnes -ผจก ฝ่ำยวิจยัและพฒันำ 
คู่สมรส 
 

               - 
               - 

   - 
   - 

                  - 
                  - 

Mr.Fritz Friedrich Schanzer - ท่ีปรึกษำผูจ้ดักำรทัว่ไป 
คู่สมรส 
 

               - 
               - 

   - 
   - 

                  - 
                  - 

นำยประสำน อุ่นวงษ-์ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร,ผูจ้ดักำรโรงงำน 
คู่สมรส 
 

               - 
               - 

    - 
    - 

                  - 
                  - 

น.ส.พชัรำภรณ์ สืบสันติวงศ-์ผจก.ฝ่ำยวำงแผน 
คู่สมรส 
 

               - 
               - 

    - 
    - 

                  - 
                  - 

นำยบุญญฤทธ์ิ ลิขิตเจริญวฒันะ-ผจก ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
คู่สมรส 
 

               - 
               - 

    - 
    - 

                  - 
                  - 

น.ส.วรำภรณ์ โปษกะบุตร-ผจก ฝ่ำยจดัซ้ือ 
คู่สมรส 
 

               - 
               - 

    - 
    - 

                  - 
                 - 

นำยประดิษฐ์ บุญกนัภยั-ผจก ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ 
คู่สมรส 
 

               - 
               - 

    - 
    - 

                 - 
                 - 

นำยปณิธำน โชคอ ำนวย-ผจก ฝ่ำยบุคคลและธุรกำร 
คู่สมรส 
 

               - 
               - 

    - 
    - 

                 - 
                 - 
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           และคณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัที่น่ำพอใจ 
และสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตผุลต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงินของบริษทั เอ.เจ.พลำสท ์ จ ำกดั (มหำชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

                        (3)   นกัลงทุนสัมพนัธ ์
               คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคญัให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศทั้งทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำง

กำรเงินท่ีเก่ียวกบัธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษทัฯ  ท่ีตรงตอ่ควำมเป็นจริง ครบถว้น เพียงพอ  เช่ือถือไดแ้ละ
ทนัเวลำ  และแสดงให้เห็นถึงสถำนภำพของกำรประกอบกำรและสถำนภำพทำงกำรเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทัฯ รวมทั้ง
อนำคตของธุรกิจของบริษทัฯ โดยไดจ้ดัให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกบักำรเปิดเผย
ขอ้มูลของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด โดยไดเ้ผยแพร่
ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆ ดงักล่ำวเพ่ือให้ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทรำบ ทั้งโดยผำ่นช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ขอ้มูล
ต่ำงๆ ของตลำดหลกัทรัพย ์พร้อมทั้งมีกำรส่ือสำรกบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และนกัวิเครำะห์อยำ่งเหมำะสม 

             ผูส้นใจและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสำมำรถติดต่อขอขอ้มูลต่ำงๆ จำกหน่วยงำนดำ้นผูล้งทนุสัมพนัธ์ของ
บริษทัฯไดท่ี้ คุณทศพล จินนัทเ์ดช   โทรศพัทห์มำยเลข   02-4150035  ต่อ 144  โทรสำรหมำยเลข  02-4153795 และ ทำง 
e-mail : investment@ajplast.co.th   

หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   
(1)   โครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 
         (1.1)  องคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 
                   คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีเหมำะสม

กบัขนำดของกิจกำร ประกอบดว้ย 
 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 3  ท่ำน 
 กรรมกำรอิสระ  4  ท่ำน  (ซ่ึงเป็นกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน) 
 ดงันั้น บริษทัมีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกรรมกำรทั้งคณะซ่ึง

ถือว่ำไม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะดงันั้นกำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรงำนของกรรมกำรบริหำรจึงอยู่
ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลอยำ่งเป็นกลำงของกรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหำรและกรรมกำรอิสระ ซ่ึงถือว่ำมีกำรถ่วงดุลท่ี
เพียงพอแลว้ 

      
         (1.2)  กำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 
                  รำยละเอียดตำมหวัขอ้ 9.3 กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ริหำรในเร่ือง องคป์ระกอบและ

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริษทั 
                                       (1.3)  กำรก ำหนดคุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ 

                  รำยละเอียดตำมหัวขอ้ 9.3 กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ริหำรในเร่ืองขององค์ประกอบ
และกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระ 

         (1.4)  กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง 
                      ประธำนกรรมกำรเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 56.52 ของหุ้นทั้งหมด  

           ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำร แต่ทั้งสองท่ำนเป็นตวัแทนจำก
กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกนั โดยมีบทบำท อ ำนำจและหนำ้ท่ีท่ีแบ่งแยกออกจำกกนัอยำ่งชดัเจน เพื่อสร้ำงดุลยภำพ
ระหว่ำงกำรบริหำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี อยำ่งไรก็ตำมโครงสร้ำงคณะกรรมกำรของบริษทัประกอบดว้ย
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กรรมกำรท่ีเป็นอิสระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งคณะ ซ่ึงจะท ำใหเ้กิดกำรถ่วงดุล และกำรสอบทำนกำร
บริหำรงำนให้มีควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ 

       (1.5)  เลขำนุกำรบริษทั 
                 รำยละเอียดตำมขอ้ 8.3 หวัขอ้ในเร่ืองเลขำนุกำร 

                               (2)   บทบำท หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
         (2.1)  นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
               คณะกรรมกำรบริษทัเช่ือมัน่ว่ำระบบและกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นปัจจยัท่ี

ส ำคญัในกำรน ำมำซ่ึงควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น และคณะกรรมกำรบริษทัได้
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  เพ่ือเพ่ิมควำมโปร่งใส เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ
กิจกำร  เน่ืองจำกเห็นว่ำเป็นส่ิงท่ี มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  ให้ มีกำรเจริญเติบโตย่ิงขึ้ น  
คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมมุ่งมัน่และตั้งใจท่ีจะปฏิบติัตำมหลกักำรดงักล่ำว โดยไดก้ ำหนดนโยบำย และทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั ก ำกบัดูแลฝ่ำยบริหำรให้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์ในระยะยำว
ของผูถื้อหุ้น ภำยใต้กรอบข้อก ำหนดของกฎหมำย และจริยธรรมทำงธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุม  5 หมวดตำมท่ีตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศก ำหนดนั้นไดแ้ก่    สิทธิของผูถื้อหุ้น  กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั   บทบำทของผูมี้
ส่วนไดเ้สีย  กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส  และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

                      (2.2)  ภำวะผูน้ ำและวิสัยทศัน์ 
                      บริษทัฯก ำหนดวิสัยทศัน์ไวช้ดัเจน ในกำรเป็นบริษทัชั้นน ำในกำรผลิตแผน่ฟิลม์พลำสติก 

และเป็นท่ียอมรับว่ำเป็นบริษทัที่ท  ำกำรพฒันำในดำ้นกำรผลิตแผน่ฟิลม์พลำสติกและลงทุนอยำ่งตอ่เน่ือง เป็นคู่คำ้ท่ี
ยติุธรรม มีควำมเป็นมืออำชีพ มีผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ีดี ส่งเสริมและพฒันำสังคมดว้ยกำรเป็นผูป้ระกอบกำรท่ีดี 
และเนน้กำรท ำงำนอยำ่งปลอดภยั พร้อมกบัรักษำธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม บริกำรลูกคำ้ดว้ยผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภำพ 
และรำคำท่ีเป็นธรรม เป็นไปในทิศทำงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทัดูแลให้มีกำรจดัท ำ
วิสัยทศัน์  เป้ำหมำย  นโยบำย  ทิศทำงกำรด ำเนินงำน  แผนกลยทุธ์ระยะยำว   แผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของ
บริษทัฯ โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผูน้ ำเสนอ  และคณะกรรมกำรบริษทัแสดงควำมคิดเห็นร่วมกบัฝ่ำยบริหำร
เพ่ือใหเ้กิดควำมเห็นชอบร่วมกนัก่อนท่ีจะพิจำรณำอนุมติั  และไดมี้กำรก ำหนด ขอบเขต หนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรผูจ้ดักำร  โดยเฉพำะกำร
ก ำหนดอ ำนำจหนำ้ท่ีกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินก็ไดร้ะบุไวอ้ยำ่งชดัเจนแลว้ ดงัรำยละเอียดในหวัขอ้ โครงสร้ำงกำร
จดักำร 

                  (2.3)  ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
                     บริษทัฯ ถือเป็นนโยบำยส ำคญัท่ีจะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนใชโ้อกำสจำกกำร

เป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนบริษทัฯ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จึงก ำหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ถึงขอ้
ปฏิบติัส ำหรับกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯ ให้หลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบัตนเองท่ีอำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทัและในกรณีท่ีจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรเช่นนั้นเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรก ำหนดให้ตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรำคำและเง่ือนไข  
เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก โดยท่ีกรรมกำรหรือพนกังำนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในรำยกำรนั้นจะตอ้งไม่มี
ส่วนร่วมในกำรพิจำรณำอนุมติั และในกรณีท่ีเขำ้ข่ำยเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัภำยใตป้ระกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จะตอ้งปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ ์ วิธีกำร และกำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน
อยำ่งเคร่งครัด  
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                   นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรยงัก ำหนดขอ้ห้ำมไม่ให้มีกำรใชโ้อกำสหรือขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็น
กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน ในกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน หรือท ำธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทั หรือธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง รวมทั้งไม่ใชข้อ้มูลภำยในเพ่ือประโยชน์ของตนในกำรซ้ือขำยหุ้นของบริษทัฯ หรือใหข้อ้มูลภำยในแก่บุคคล
อ่ืนเพ่ือประโยชน์ในกำรซ้ือขำยหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงทำงบริษทัมีกำรป้องกนัดงัน้ี 

- รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรไดท้รำบถึงรำยกำรท่ีมีควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และไดพิ้จำรณำควำมเหมำะสม อยำ่งรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีกำรปฏิบติัตำม
หลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย ์โดยรำคำและเง่ือนไขเสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ซ่ึงในปีท่ีผำ่นมำทำงบริษทัฯ
ไม่มีกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวขำ้งตน้  

- ตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ พ.ศ.2535 กรรมกำรและผูบ้ริหำรจะตอ้งรำยงำน
กำรถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ เม่ือแรกเขำ้รับต ำแหน่ง และรำยงำนทุกคร้ังเม่ือมีกำรซ้ือหรือขำยหลกัทรัพยภ์ำยใน 
3 วนัท ำกำรต่อ ก.ล.ต. และจะแจง้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ทรำบเป็นประจ ำ  

                    (2.4)  จริยธรรมธุรกิจ 
                       ในกำรด ำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยท่ี

จะให้ควำมส ำคญัเท่ำเทียมและควบคู่ไปกบัควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย คณะกรรมกำรบริษทัจึงไดก้ ำหนดเป้ำหมำยและ
วิธีกำรเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยดงัท่ีระบุอยู่ในวิสัยทศัน์ หลกักำรและนโยบำยบรรษทัภิบำล รวมทั้งได้
ก ำหนดขอ้พึงปฏิบติัไวใ้น คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้เกิดควำมชดัเจน สะดวกแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของ
บริษทั ท่ีจะไดรั้บทรำบถึงมำตรฐำนกำรปฏิบติัท่ีบริษทัฯคำดหวงั และยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำน นับตั้งแต่
กำรปฏิบติัต่อพนกังำน ผูถื้อหุ้น ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี คู่แข่งขนัทำงกำรคำ้ และต่อสังคมส่วนรวมบริษทัฯก ำหนดให้เป็น
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนท่ีจะตอ้งรับทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และปฏิบติั
ตำมนโยบำยและขอ้ปฏิบติัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ผูบ้ริหำรทุกระดบัในองคก์ร จะตอ้งดูแลรับผิดชอบ
และถือเป็นเร่ืองส ำคัญท่ีจะด ำเนินกำรให้พนักงำนภำยใต้สำยบังคบับัญชำของตนทรำบ เขำ้ใจ และปฏิบัติตำมคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจอยำ่งจริงจงั   

                     (2.5)   ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน 
                      บริษทัฯมีนโยบำยจดัให้มีกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เพียงพอ กบัระดบัควำมเส่ียง

ท่ียอมรับได ้ และเหมำะสมกบัสภำวะแวดลอ้มต่ำงๆของหน่ำยงำนนั้นๆ โดยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ท่ีติดตำม
ผลกำรควบคุมภำยในเป็นระยะๆอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มำตรกำรควบคุมต่ำงๆ มีควำมเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ ส่ิงแวดลอ้ม และควำมเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลง  คณะกรรมกำรฯ ไดมี้กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของ
บริษทั มีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัมีควำมเพียงพอและเหมำะสม สำมำรถป้องกนัทรัพยสิ์นของ
บริษทัอนัเกิดจำกกำรท่ีผูบ้ริหำรน ำไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจเพียงพอ และท่ีผำ่นมำบริษทัไม่มีขอ้บกพร่อง
ของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีจะมีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญั และบริษทัมีหน่วยงำนท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบเพื่อให้
มัน่ใจว่ำบริษทัไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนด และมีประสิทธิภำพ รวมถึงตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและ
ขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

คณะกรรมกำรบริษทัไดใ้ห้ควำมส ำคญัเก่ียวกบักำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรป้องกนัและจดักำรควำมเส่ียง 
ซ่ึงรวมถึงควำมเส่ียงท่ีมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัตำมท่ีระบใุนแบบ 56-1 มีกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย
และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

    (3)   กำรประชุมคณะกรรมกำร       
                     การประชุมคณะกรรมการของบริษทัในปี 2562 มีจ ำนวน 7 คร้ัง ในการประชุมแต่ละคร้ัง จะมีการ

จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหนา้ 7 วนั เพื่อให้
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คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และมีการจดัสรรเวลาการประชุมอยา่งเหมาะสม 
ในการประชุมกรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความเห็นอยา่งเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษทัเป็นผู ้
ประมวลความเห็นและขอ้สรุปที่ไดจ้ากท่ีประชุม  ในกรณีท่ีกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งมีนยัส าคญัในเร่ืองท่ี
ก าลงัพิจารณาตอ้งออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเร่ืองนั้นๆ    

                (4)   ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
                    ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

           ค่ำตอบแทนกรรมกำร : บริษทัฯ ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ไวอ้ย่ำงชดัเจน และโปร่งใส 
โดยค่ำตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสำหกรรมท่ีมีขนำดใกลเ้คียงกนัและสูงเพียงพอท่ีจะดูแล และรักษำกรรมกำรท่ี
มีคุณสมบติัท่ีตอ้งกำร และไดข้ออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ กรรมกำรท่ีไดรั้บมอบหมำยให้เป็นกรรมกำร
ตรวจสอบไดรั้บค่ำตอบแทนเพ่ิมตำมปริมำณงำนท่ีเพ่ิมขึ้น 

           ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร : ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นไปตำมหลกักำร และนโยบำยของบริษทั โดย
พิจำรณำประกอบกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรแต่ละท่ำน 

           จ ำนวนค่ำตอบแทน ในปี 2562 บริษทัไดจ้่ำยค่ำตอบแทนต่ำงๆ ให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
- กรรมกำรบริษทั 

 ปี 2562 ปี 2561 
 จ านวนราย จ ำนวนเงิน (ลำ้นบำท) จ านวนราย จ ำนวนเงิน (ลำ้นบำท) 
ค่ำตอบแทนและค่ำ
เบ้ียประชุม 

7 4.37 7 4.25 

ค่ำตอบแทนอื่น   -  - 
รวม  4.37  4.25 

 

- กรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำร 
 ปี 2562 ปี 2561 

 จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน (ลำ้นบำท) จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน (ลำ้นบำท) 
เงินเดือนและโบนสั 13               54.71 13 50.62 
เงินสมทบกองทนุ
ส ำรองเล้ียงชีพ 

13                 1.15 13                 1.06 

รวม                55.86  51.68 
                      
                        ค่ำตอบแทนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่เงิน 

- กรรมกำร    ไม่มี 
- กรรมกำรบริหำรและผูบ้ริหำร  ไม่มี 
 (5)  กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
       คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรพฒันำตนเองอยูเ่สมอ โดยไดเ้ขำ้ร่วมกำรสัมมนำ/อบรม/ประชุมกบั

สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
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หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ และสถำบนัท่ีเก่ียวขอ้งเสมอ ซ่ึงในปี 2562 น้ีกรรมกำรและผูบ้ริหำร ไดมี้กำรอบรม
หลกัสูตรต่ำงๆดงัน้ี 

- นำยกิตติภตั  สุทธิสัมพทัน์  รองประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
อบรมหลกัสูตรผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นวิทยำกำรพลงังำนรุ่นท่ี 13 (วพน.13) 

- นำยทศพล จินนัทเ์ดช  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและและเลขำนุกำรบริษทั 
อบรมหลกัสูตร Making the CEO of Thailand รุ่น 1 

- ดร.วรวิศว ์วีรคเชนทร์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
อบรมหลกัสูตรวิทยำกำรกำรจดักำรส ำหรับนกับริหำรระดบัสูง (วบส) รุ่นท่ี 2 

 

        9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

              คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือช่วยในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ดงัน้ี 
                     1.  อนุกรรมกำรตรวจสอบ  จดัตั้งขึ้นเม่ือปลำยปี 2542 มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี ประกอบดว้ย
กรรมกำร 3 ท่ำน ทุกท่ำนเป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ ดงัรำยช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นำยนินนำท โอฬำรวรวุฒิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ 
2. นำงชวิดำ ศรีแสงนำม กรรมกำรตรวจสอบและ กรรมกำรอิสระ 
3. นำยสุรศกัด์ิ โกสิยะจินดำ กรรมกำรตรวจสอบและ กรรมกำรอิสระ 

                 กรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมสม ่ำเสมอ ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งส้ิน 4 คร้ัง
ซ่ึงเป็นกำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีขอบเขตหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ตำมรำยละเอียดตำมหวัขอ้ขอบเขตหนำ้ท่ีของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 
                     2. อนุกรรมกำรสรรหำและกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดจ้ดัตั้งขึ้นเม่ือปลำยปี 2554 มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 2 ปี ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำน ดงัรำยช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นำยสุรศกัด์ิ โกสิยะจินดำ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและ 
                                                    กรรมกำรอิสระ 
2. นำงชวิดำ ศรีแสงนำม กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรอิสระ 
3. นำยสุพจน์ โทนุรัตน ์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและกรรมกำรอิสระ 

                      โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไดมี้กำรประชุมในปี 2562 จ ำนวน 2 คร้ังเพ่ือพิจำรณำ
สรรหำบุคคลท่ีมีควำมเหมำะสมเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ท่ีมีคุณสมบติัครบตำมมำตรำ 
68 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ ส ำหรับผูท่ี้จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัฯ บริษทัไดมี้กำรเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือผูท่ี้จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรส ำหรับปี 2563 ซ่ึงไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุน้ทรำบทำงช่องทำงของทำงตลำดหลกัทรัพย์
และทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัไปแลว้ ไดมี้ขอ้ก ำหนดไวว่้ำจะตอ้งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 
5 บริษทั เม่ือคณะกรรมกำรบริษทัฯมีกำรพิจำรณำผูท่ี้จะเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหม่ของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้จะ
มีกำรน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป และกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเบ้ืองตน้ท่ีเหมำะสม โดยใชข้อ้มูลค่ำตอบแทน
ของบริษทัในอุตสำหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนำดใกลเ้คียงกนัรวมทั้งผลประกอบกำรของบริษทัประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทน ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำต่อไป  
                    3. อนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดมี้กำรจดัตั้งขึ้นเม่ือปลำยปี 2554 เพื่อดูแลบริหำรควำมเส่ียงในดำ้น
ต่ำงๆ ของบริษทั  โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี ประกอบดว้ยกรรมกำร 3 ท่ำนดงัรำยช่ือต่อไปน้ี 
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1. นำยกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2. นำยนินนำท โอฬำรวรวุฒิ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและกรรมกำรอิสระ 
3. นำงนภำพร สุทธิพงษช์ยั กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

                   โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดมี้กำรประชุมในปี 2562 จ ำนวน 1 คร้ัง ซ่ึงเป็นกำรประชุมร่วมกบั
ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยจดักำร และมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีขอบเขต
หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ตำมรำยละเอียดตำมหวัขอ้ขอบเขตหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงแลว้ 

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
บริษทัฯ ไดมี้กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ เพ่ือพิจำรณำสรรหำกรรมกำรและผูบ้ริหำร ทั้งน้ีบุคคลท่ีจะ

ได้รับกำรแต่งตั้ งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษัทฯจะต้องมีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัเร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ฉบบัลงวนัท่ี 22 มีนำคม 
2543 โดยกำรคดัเลือกจะด ำเนินกำรดงัน้ี  

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 
 ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คณะกรรมกำรบริษทัมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำ

คร่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัรและบุคคลนั้นท่ีจะเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ของบริษทัฯจะตอ้งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั 

 ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำร ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเลือกตั้งกรรมกำร โดยให้นับว่ำผูถื้อ
หุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนท่ีมีอยู่
ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได ้
บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ี
จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผูเ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขำด 

 เม่ือมีกำรประชุมสำมญัในทุกปีให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งในจ ำนวนหน่ึงในสำมเป็นอตัรำหรือ
ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัอตัรำส่วนหน่ึงในสำม 

 กรรมกำรซ่ึงจะลงช่ือเป็นส ำคัญผูกพนับริษัทฯ ได้นั้ นให้ประธำนกรรมกำรหรือรองประธำน
กรรมกำรคนใดคนหน่ึงลงลำยมือช่ือและประทบัตรำส ำคญัของบริษทัฯ หรือกรรมกำรอื่นสองคนลงลำยมือช่ือร่วมกนั
และประทับตรำส ำคญัของบริษทัฯ และคณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงรำยช่ือกรรมกำรผูมี้
อ ำนำจลงช่ือผกูพนับริษทัฯ ได ้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ 
 กรรมกำรอิสระของบริษทั ณ 31 ธนัวำคม 2562 มี 4 ท่ำนซ่ึงมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ ซึงมีควำมเขม้กว่ำของ ส ำนกังำน ก.ล.ต 
(ข) ไม่เป็นลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอให้เป็นผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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(ง) ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชวิ้จำรณญำณอยำ่งอิสระของตน และไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ี
ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่งไม่เกิน 9 ปี 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร โดยเลือกตั้งจำกกรรมกำรจ ำนวนหน่ึงของบริษทัฯ 

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตำม

ประกำศของตลำดหลกัทรัพย ์และเป็นกรรมกำรอิสระ อยำ่งนอ้ย 3 คน โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
  คณะกรรมกำรบริษัทฯเป็นผูแ้ต่งตั้ งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยเลือกตั้ งจำก

กรรมกำรจ ำนวนหน่ึงของบริษทัฯ เพ่ือส ำหรับกำรสรรหำกรรมกำรท่ีมีควำมเหมำะสมและพิจำรณำค่ำตอบแทน เบ้ีย
ประชุม และอื่นๆ ในอตัรำท่ีเหมำะสมกบัขนำดของธุรกิจและอุตสำหกรรมท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกรรมกำร
อิสระ โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี 

                  องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
                คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยเลือกตั้งจำกกรรมกำรจ ำนวนหน่ึง
ของบริษทั ส ำหรับกำรดูแลบริหำรควำมเส่ียงในดำ้นต่ำงๆ ของบริษทั โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
- ไม่มี - 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 ในกำรก ำกบัดูแลเร่ืองกำรใชข้อ้มูลภำยในของบริษทัฯนั้น บริษทัไดก้ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำน

ของบริษทัฯ เพื่อให้เกิดควำมเสมอภำคและยติุธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกรำย โดยแจง้ให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนกังำนไม่ให้ 
ใชข้อ้มูลภำยในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยตอ่สำธำรณชน ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ่ื้นทั้งทำงตรงและทำงออ้ม พนกังำน
ตอ้งมีจริยธรรมในกำรปฏิบติังำน และตอ้งไม่แสวงหำประโยชน์อ่ืนหรือยอมรับประโยชน์จำกผูอ่ื้นทั้งทำงตรงและ
ทำงออ้ม  หำกพบว่ำกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือพนักงำนคนใดกระท ำผิดวินัย บริษทัฯมีมำตรกำรลงโทษสูงสุดถึงเลิกจำ้ง  
โดยสรุปนโยบำยส ำคญัดงัน้ี 
                     1.บริษทัได้ก ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนรับทรำบถึงประกำศท่ีเก่ียวข้องของส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ท่ีก ำหนดให้กรรมกำร และผูบ้ริหำร มีหนำ้ท่ีรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย ์ต่อ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภำยใน  3 
วนั นับจำกวนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย ์และแจง้ให้เลขำนุกำรบริษทัรับทรำบเพื่อจดัท ำบนัทึกกำร
เปล่ียนแปลงและสรุปจ ำนวนหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำรเป็นรำยบุคคล เพ่ือน ำเสนอให้แก่คณะกรรมกำร
บริษทัรับทรำบในกำรประชุมคร้ังถดัไป นอกจำกนั้นยงัไดแ้จง้บทลงโทษหำกมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
ดงักล่ำวดว้ย 
                 2.บริษทัมีข้อก ำหนดห้ำมน ำขอ้มูลงบกำรเงิน หรือขอ้มูลอื่นท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ี
ทรำบ เปิดเผยแก่บุคคลภำยนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และห้ำมท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์นช่วง 1 เดือน ก่อนท่ี
ขอ้มูลงบกำรเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพยข์องบริษทั และตอ้งไม่ซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทั
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จนกว่ำจะพน้ระยะเวลำ 24 ชัว่โมง นบัแต่ไดมี้กำรเปิดเผยขอ้มูลนั้นสู่สำธำรณะแลว้ กำรไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำว
ถือเป็นกำรกระท ำผิดวินยัของบริษทั หำกกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือพนกังำน ท่ีไดล้่วงรู้ขอ้มูลภำยในท่ีส ำคญั คนใดกระท ำ
ผิดวินยัจะไดรั้บโทษตั้งแต่ กำรตกัเตือน กำรตดัค่ำจำ้ง กำรพกังำนโดยไม่ไดรั้บค่ำจำ้ง จนถึงกำรเลิกจำ้ง 
                  ทั้งน้ี แนวทำงดงักล่ำวไดผ้ำ่นกำรให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ 

   บริษทัฯ เปิดเผยกำรถือหลกัทรัพยข์องกรรมกำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง ไวใ้นรำยงำนประจ ำปีอย่ำงครบถว้น
ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษทัเพื่อทรำบ
ทุกคร้ังท่ีบุคคลดงักล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์และเพื่อให้กำรปฏิบติัตำมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีบรรลุผล
ในทำงปฏิบติั บริษทัจึงไดด้ ำเนินกำรดงัน้ี 

 (1)  ขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ  ให้รับรู้เฉพำะผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีจ ำเป็นเท่ำนั้น 
 (2)  เจำ้ของขอ้มูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน ตอ้งก ำชบัผูท่ี้เก่ียวข้องให้ปฏิบติัตำมขั้นตอนกำรรักษำควำม

ปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสำรควำมลบัร่ัวไหล   

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
               1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี (audit fee) 
                 บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ 
                  - ส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีท่ีผำ่นมำมีจ ำนวนเงินรวม 1,580,000 บำท 
              2. ค่ำบริกำรอื่น (non-audit fee) 
                 บริษทัจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอ่ืน ซ่ึงไดแ้ก่ กำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขของบตัรส่งเสริม    
                  กำรลงทุนให้แก่ 

           - ส ำนกังำนสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีท่ีผำ่นมำมีจ ำนวนเงินรวม 390,000 บำท 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษทัฯ มีควำมตั้งใจท่ีจะด ำเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในหลกัธรรมำภิบำลและจรรยำบรรณธุรกิจ ดว้ยควำมมุ่งมัน่

ท่ีจะให้บริษทัฯ เจริญเติบโตอยำ่งมัน่คงในทุกๆดำ้น ควบคู่ไปกบักำรพฒันำและรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้
ย ัง่ยืนสืบไป โดยค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยเป็นส ำคญั บริษทัจึงส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนมีควำม
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มดงันี ้

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
  บริษทัฯไดใ้ห้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจโดยปฏิบติัตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ท่ีสุจริตและเป็น

ธรรมภำยใตก้รอบของกฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษทั และยึดกติกำกำรแข่งขนัอย่ำงเสมอภำค โดยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐำนของกำรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย กำรด ำเนินธุรกิจกบัคู่คำ้ตอ้งไม่น ำมำซ่ึงควำมเส่ือมเสียต่อ
ช่ือเสียงของบริษทัหรือขดัต่อกฎหมำยดงัน้ี 

- ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ท่ีจะรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงอยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรค้ำ 
- มุ่งมัน่สร้ำงควำมสัมพนัธ์ ควำมร่วมมือท่ีดี และกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ร่วมกบัคู่คำ้ เพ่ือเสริมสร้ำงศกัยภำพ

และประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยำว 
- รักษำควำมลบั หรือสำรสนเทศของคู่คำ้ ไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
- บริษทัไม่ด ำเนินกำรใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ รวมทั้งส่งเสริมให้ผูบ้ริหำร พนกังำน

ใชท้รัพยำกรและทรัพยสิ์นของบริษทัอยำ่งมีประสิทธิภำพ ใชสิ้นคำ้และบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง 
-ปฏิบัติตำมเง่ือนไข ข้อตกลงทำงกำรค้ำอย่ำงเคร่งครัด ส่งผลให้กำรเจรจำกำรค้ ำระหว่ำงประเทศมี

มำตรฐำนสำกล รวมถึงไม่น ำขอ้มูลของลูกคำ้มำใชเ้พื่อประโยชน์ของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง              
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2.การต่อต้านการทุจริต 
   บริษทัด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส ยึดมัน่ในควำมถูกตอ้งโดยจดัให้มีแนวทำงในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต 

โดยก ำหนดมำตรกำรและขั้นตอนให้ผูบ้ริหำรและพนักงำน ตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทนัทีในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตหรือมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือมีกำรกระท ำ
ท่ีผิดปกติอ่ืนซ่ึงอำจกระทบต่อช่ือเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษทัฯอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 

-รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
-กำรทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องท่ีส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน 
-กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ข้อก ำหนดของ กลต. และ ตลท. ตลอดจน

กฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทัฯจะไดรี้บแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดมทนัที รวมทั้งหำมำตรกำร

ป้องกนัมิให้เกิดเหตุกำรณ์ดงักล่ำวขึ้นอีก 

 3.การเคารพสิทธิมนุษยชน 
    บริษทัมีกำรปฏิบติัต่อพนกังำนดว้ยควำมสุภำพและให้ควำมเคำรพต่อศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้น

พ้ืนฐำนของมนุษยชนอยำ่งเสมอภำค ดว้ยควำมเท่ำเทียมกนัรวมทั้งคู่ร่วมธุรกิจและบุคคลอ่ืนดว้ยควำมเท่ำเทียมกนั 
4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
   บริษัทมีกำรจำ้งแรงงำนโดยให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ ตำมควำมรู้

ควำมสำมำรถ และผลกำรปฏิบติังำนของพนักงำนแต่ละคน  รวมถึงกำรแต่งตั้งโยกยำ้ย กำรให้รำงวลัและกำรลงโทษ
พนกังำนตอ้งกระท ำดว้ยควำมสุจริตใจ อีกทั้งมีสวสัดิกำรอยำ่งเป็นธรรม 

บริษทัมีการดูแล รักษาและให้ความส าคญัต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภยัต่อ
ชีวิต สุขภาพและชีวอนามยัของพนักงานอยู่เสมอ ซึงผูบ้ริหารตามสายงานจะเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการตาม
นโยบายน้ีให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ และจดัฝึกอบรมให้แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ 

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
   บริษทัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

ให้กบัลูกคา้เพื่อให้เกิดประโยชน์และลดโลกร้อนโดยการพฒันาแผน่ฟิลม์ท่ีสามารถยอ่ยสลายได ้
  บริษทัฯไดใ้ห้ความส าคญัความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกค้า คู่คา้และคู่แข่งทาง

ธุรกิจ และใชจ้รรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินของบริษทัฯโดยมีแนวปฏิบติัความรับผิดชอบต่อ
ลูกคา้ ดงัต่อไปน้ี 

- ปฏิบติัต่อลูกคา้โดยยึดหลกัความซ่ือสัตยแ์ละยุติธรรม รวมทั้งเปิดเผยและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นแก่ลูกคา้ โดยไม่บดเบือนขอ้เทจ็จริง 

- ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ผูกพนัต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัดตลอดจนให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าดว้ย
ความมีน ้าใจ 

- ค าร้องเรียนของลูกคา้พึงไดรั้บการเอาใจใส่และด าเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความตอ้งการของ
ลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 

- รักษาความลบัทางการคา้ของลูกคา้และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
- ผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานอย่างสม ่าเสมอรวมทั้งพฒันาสินคา้และบริการให้เป็นเลิศ 

คิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินคา้และบริการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้และหรือแสวงหาลู่ทางท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดให้กบัลูกคา้ 
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- ไม่คา้ก าไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคณุภาพของสินคา้และบริการและหลีกเล่ียงการก าหนดเง่ือนไขทางการ
คา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 

            6.การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 
               บริษทัฯมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี 

- ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหำยต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยำกรธรรมชำติสภำพแวดลอ้ม และต่อสังคม
โดยส่วนรวม 

- สนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม 
- ปลูกฝังจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดบั

อยำ่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
- ปฏิบติัหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 

       11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเส่ียง 
      11.1 กำรสรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทัเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยใน 
              คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียงและระบบกำรควบคุมภำยใน
ท่ีเพียงพอและเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษทัสำมำรถบริหำรงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิผล สำมำรถลด
หรือป้องกนัควำมเส่ียงต่ำงๆ ควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้นต่อทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย
ต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีบริษทัมีกำรด ำเนินกำรท่ีส ำคญัเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในดงัต่อไปน้ี 
(1) กำรก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รให้สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัรวมทั้งมีกำร

ก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับชอบ และสำยกำรบงัคบับญัชำของหน่วยงำนต่ำงๆในบริษทั 
(2) กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนของผูบ้ริหำรและผู ้ปฏิบติังำนไวอ้ย่ำงชัดเจน อ ำนำจอนุมติัต่ำงๆ มีกำร

แบ่งแยกหน้ำท่ีอย่ำงชัดเจน ทั้งในส่วนของผูป้ฏิบัติงำนและผูติ้ดตำมผล เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำร
ตรวจสอบระหว่ำงกนั 

(3) คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำ ควำมเหมำะสม ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับ ควำมถูกตอ้งเช่ือถือได้ของระบบบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงิน กำรดูแลรักษำทรัพยสิ์น กำร
ปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัหรือขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงๆ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเขำ้ร่วมประชุมดว้ย ไดพ้ิจำรณำประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในโดยกำร
ซกัถำมขอ้มูลจำกฝ่ำยบริหำรและกำรตอบแบบประเมินควำมเพียงพอ ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบกำรควบคุมภำยใน 5 ดำ้น 
ไดแ้ก่ องคก์รและสภำพแวดลอ้ม   กำรบริหำรควำมเส่ียง   กำรควบคุมกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร  ระบบสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรขอ้มูล  และระบบกำรติดตำม มีควำมเห็นว่ำบริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในเพียงพอ รวมถึงระบบ
กำรควบคุมภำยในในเร่ืองกำรท ำ  ธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่ำว 

11.2 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ(ตำมเอกสำรแนบ) 
11.3 หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน(ตำมเอกสำรแนบ 3) 

12. รายการระหว่างกัน 
ในระยะเวลำหน่ึงปีท่ีผ่ำนมำบริษทัฯมีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักรรมกำร ตำมมติท่ี

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 20 กันยำยน 2562(ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 23 
รำยกำรบญัชีของบริษทักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักนั) และไดมี้กำรแจง้สำรสนเทศกบัทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเรียบร้อยแลว้ 
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                                                                             ส่วนที่ 3 
                                        ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
13.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
               ก)      สรุปรายงานการสอบบญัชี 
                  รำยงำนของผูส้อบบัญชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560, 2561 และปี 2562 
ตรวจสอบโดยนำยชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษำ จำกบริษทั ส ำนักงำน ดร.วิรัช แอนด์แอส  โซซิเอทส์ จ ำกดั ไดใ้ห้ควำมเห็น
อย่ำงไม่มีเง่ือนไขว่ำงบกำรเงินได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น และ
กระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
               ข)      ตารางสรุปงบการเงิน 

 ตรวจสอบแล้ว 

รายการ 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
 พนับำท % พนับำท % พนับำท % 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6,493 0.07 2,216 0.02 3,013 0.04 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 812,788 9.37 1,054,037 11.55 978,397 11.44 
สินคำ้คงเหลือ 1,377,264 15.88 1,539,835 16.89 1,597,675 18.69 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 60,365 0.70 82,021 0.91 85,089 1.00 
เงินลงทุนในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,952 0.28 23,952 0.26 23,952 0.28 
ท่ีดิน อำคำร และ อุปกรณ์-สุทธิ 6,367,189 73.42 6,343,768 69.59 5,741,459 67.15 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 24,085 0.28 69,878 0.77 119,438 1.40 
รวมสินทรัพย์ 8,672,136 100.00 9,115,707 100.00 8,549,023 100.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน  1,366,669 15.76 2,209,564 24.24 1,113,724 13.03 
เจำ้หน้ีและตัว๋เงินจ่ำยกำรคำ้ 1,519,576 17.52 1,909,355 20.95 1,834,526 21.46 
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำวท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

2,051 0.02 1,262 0.01 1,549 0.02 

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 

479,325 5.53 519,242 5.70 524,242 6.13 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 11,865 0.14 24,850 0.27 23,100 0.27 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว-สุทธิ  - - 2,054 0.02 3,321 0.04 

เงินกูย้ืมระยะยำว-สุทธิ  1,604,250 18.50 981,015 10.76 1,484,008 17.36 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 92,583 1.07 58,839 0.65 53,178 0.62 
รวมหนีสิ้น 5,076,319 58.54 5,706,181 62.60 5,037,648 58.93 
ทุนจดทะเบียน 399,445  399,445  399,445  
ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 399,439 4.61 399,439 4.38 399,439 4.67 
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ตรวจสอบแล้ว 

รายการ 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 
 พนับำท % พนับำท % พนับำท % 
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 876,616 10.10 876,616 9.62 876,616 10.25 
ก ำไร(ขำดทุน)สะสม 2,319,762 26.75 2,133,471 23.40 2,235,320 26.15 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,595,817 41.46 3,409,526 37.40 3,511,375 41.07 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 6,870,421 100.00 7,769,774 100.00 7,695,854 100.00 
รำยไดร้วม 7,083,890 103.11 7,922,874 101.97 7,879,439 102.39 
ตน้ทุนขำย 6,265,778 91.19 7,314,066 94.13 6,837,226 88.84 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร 480,235 6.99 494,469 6.36 508,014 6.60 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 101,709 1.48 83,941 1.08 90,756 1.18 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 236,168 3.44 17,983 0.23 443,443 5.76 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน  (บำท) 0.59  0.05 - 1.11 - 
จ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ (พนัหุ้น) 399,439  399,439 - 399,439 - 
มูลค่ำท่ีตรำไว ้(บำทต่อหุ้น) 1  1 - 1 - 
มูลค่ำตำมบญัชี (บำทต่อหุ้น) 9.00  8.54 - 8.79 - 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 479,105  465,267 - 849,057 - 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (162,379)  (924,235) - (167,694) - 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน (312,450)  458,172 - (682,273) - 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 4,276  (796) - (910) - 
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                       ค)      อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ตรวจสอบแล้ว 

31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  (เท่ำ) 0.67 0.57 0.76 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)  0.24 0.22 0.27 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ) 0.12 0.11 0.26 
อตัรำส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีกำรคำ้ (เท่ำ) 7.56 7.92 8.13 
ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 48.28 46.09 44.90 
อตัรำส่วนหมุนเวียนสินคำ้คงเหลือ (เท่ำ) 18.32 20.37 19.97 
ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉล่ีย (วนั) 19.92 17.92 18.28 
อตัรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หน้ี (เท่ำ) 4.15 4.44 4.65 
ระยะเวลำช ำระหน้ี (วนั) 87.95 82.21 78.49 
Cash Cycle (วนั) -19.75 -18.20 -15.32 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     
อตัรำก ำไรขั้นตน้ (%) 8.80 5.87 11.16 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินกำร (%) 1.87 -0.44 4.60 
อตัรำก ำไรอื่น (%) 2.95 1.72 2.29 
อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 3.33 0.23 5.63 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 6.74 0.52 13.04 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(%) 3.80 1.15 6.27 
อตัรำส่วนผลตอบแทนจำกสินทรัพยถ์ำวร (%) 8.08 6.73 14.16 
อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์(เท่ำ) 0.80 0.90 0.92 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่ำ) 1.41 1.67 1.43 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย (เท่ำ) 3.32 1.21 5.89 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 0.66 0.29 1.04 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 50.74 66.64 59.45 
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14   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ผลการด าเนินงานของบริษัท 

ภาพรวมของผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
                   รำยไดจ้ำกกำรขำยยงัมีอตัรำกำรเติบโต (ตำมตำรำงขอ้ 4.2 โครงสร้ำงรำยได)้ โดยบริษทัฯไดข้ยำยฐำน
กำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศเพ่ือรักษำส่วนแบ่งตลำด เน่ืองจำกยงัมีควำมตอ้งกำรสินคำ้ท่ีเพ่ิมขึ้น ปัจจุบนับริษทัฯ 
เป็นผูน้ ำส่วนแบ่งกำรตลำดของแผน่ฟิลม์ BOPP, BOPET และ BOPA ส ำหรับผลิตภณัฑ ์CPP และ METALIZED นั้น
บริษทัสำมำรถแบ่งส่วนกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศไดเ้ช่นกนั นอกจำกนั้นบริษทัยงัไดเ้ปรียบผูผ้ลิตจำก
ต่ำงประเทศเน่ืองจำกผูน้ ำเขำ้จะตอ้งรับภำระภำษีน ำเขำ้ท ำให้สินคำ้น ำเขำ้มีตน้ทุนสูงกว่ำสินคำ้ของบริษทัฯ  ประกอบ
กบักลยทุธ์ทำงกำรตลำดของบริษทัฯจะเนน้ท่ีกำรผลิตสินคำ้ให้ไดคุ้ณภำพและมำตรฐำน เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคำ้และมี
รำคำขำยท่ียติุธรรม ทั้งน้ีจะตอ้งมีบริกำรหลงักำรขำยท่ีดีและมีควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้อยำ่งใกลชิ้ด 
                  บริษทัฯไดพ้ยำยำมติดตำมกำรเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียน เน่ืองจำกผลกระทบท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีต 
ปัจจุบนับริษทัฯไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง
ของกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนท่ีอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินบำทท่ีบริษทัจะไดรั้บช ำระจำกลูกหน้ีกำรคำ้
ต่ำงประเทศ หรือตอ้งจ่ำยช ำระให้กบัเจำ้หน้ีต่ำงประเทศซ่ึงสำมำรถดูรำยละเอียดไดจ้ำกขอ้ 18 และ 28 ของหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
                  ในปี 2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง 899.35 ลำ้นบำทหรือร้อยละ 11.57 (จำก 7,769.77 ลำ้นบำทในปี 2561 
เป็น 6,870.42 ลำ้นบำท ในปี 2562) โดยสำเหตหุลกัท่ีรำยไดจ้ำกกำรขำยลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนเป็นไปตำมรำคำ
วตัถุดิบและสินคำ้ท่ีมีกำรปรับตวัลดลงและค่ำเงินบำทท่ีปรับตวัแขง็ขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง จึงท ำใหบ้ริษทัฯมีรำยไดจ้ำกกำร
ขำยลดลง อตัรำส่วนตน้ทุนขำยตอ่รำยไดล้ดลง 2.94 % เม่ือเทียบกบัรำยไดจ้ำกกำรขำย (จำก 94.13 % ในปี 2561 เป็น 
91.19 % ในปี 2562) เน่ืองจำกตน้ทุนวตัถุดิบมีรำคำปรับลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน บริษทัมีรำยไดอ่ื้นๆเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 
27.15 ลำ้นบำท ซ่ึงรำยไดอ้ื่น มำจำกำรขำยเศษฟิลม์และรำยไดบ้ตัรภำษเีป็นหลกั ประกอบกบัมีผลก ำไรจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น 33.22 ลำ้นบำท(จำกเดิม 87.27 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น 120.49 ลำ้นบำทในปี 
2562) เน่ืองจำกบริษทัฯไดมี้กำรท ำสัญญำซ้ือและขำยเงินตรำต่ำงประเทศเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงส ำหรับสัญญำซ้ือและ
ขำยบำงส่วนแลว้ ส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 14.24 ลำ้นบำท (จำกเดิม 494.47 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น 
480.23 ลำ้นบำทในปี 2562) และตน้ทนุทำงกำรเงินซ่ึงประกอบไปดว้ยดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำธรรมเนียมธนำคำรเพ่ิมขึ้น 
17.77 ลำ้นบำทเน่ืองจำกบริษทัมีภำระเงินกูร้ะยะยำวเพ่ิมขึ้นจำกสำยกำรผลิตใหม่ แต่อยำ่งไรก็ดีบริษทัมีกำรจ่ำยช ำระ
คืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียอยำ่งต่อเน่ือง จำกเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้จึงท ำให้บริษทัฯมีผลกำรด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น 218.19 ลำ้น
บำท (จำกเดิม 17.98 ลำ้นบำทในปี 2561 เป็น 236.17 ลำ้นบำทในปี 2562) และอยำ่งไรก็ดีบริษทัคำดว่ำแนวโนม้ควำม
ตอ้งกำรส ำหรับตลำดแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ BOPAและแผน่ฟิลม์ METALLIZED และ
ผลิตภณัฑแ์ผน่ฟิลม์ CPP ยงัมีกำรขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง 

ฐานะการเงินของบริษัท 
สินทรัพย์ 
สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2560 – 2562 มีจ ำนวน 8,549.02 ลำ้นบำท 9,115.71 ลำ้นบำท และ 

8,672.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ประกอบดว้ยท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์สุทธิประมำณร้อยละ 67-74 ลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋
เงินรับกำรคำ้สุทธิประมำณร้อยละ 9-12 และสินคำ้คงเหลือประมำณร้อยละ 15-19  ซ่ึงกำรเพ่ิมขึ้นและลดลงของ
สินทรัพยร์วมในปี 2560 - 2562 ส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมขึ้นจำกกำรลงทุนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ของสำยกำรผลิต
แผน่ฟิลม์ METALLIZED สำยท่ีเจด็ และสำยกำรผลิตแผน่ฟิลม์ BOPA(Nylon) สำยท่ีสำม ในปี 2561 ท่ีผำ่นมำและ
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ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีลดลงจำกควำมสำมำรถกำรเก็บช ำระลูกหน้ีไดดี้ขึ้นอีกทั้งสินคำ้คงเหลือท่ีมีกำรปรับลดลงซ่ึงเป็นไปตำม
นโยบำยของบริษทั   

 ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับสุทธิ โดยลูกหน้ีกำรคำ้และตัว๋เงินรับสุทธิในปี 2560 ถึงปี 2562 มี
จ ำนวน 978.39 ลำ้นบำท 1,054.04 ลำ้นบำท และ 812.79 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นตำมยอดขำยจำกกำรขยำยก ำลงักำรผลิตและ
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีเพ่ิมขึ้น และสินคำ้คงเหลือท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรเพ่ิมสำยกำรผลิตใหม่ โดยสินคำ้คงเหลือในปี 
2560 มีจ ำนวน 1,597.67 ลำ้นบำท ปี 2561 จ ำนวน 1,539.83 ลำ้นบำท และ 1,377.26 ลำ้นบำทในปี 2562  ทั้งน้ีเน่ืองจำก
บริษทัฯพยำยำมปรับปรุงระบบกำรติดตำมลูกหน้ีและกำรบริหำรสินคำ้คงคลงั ประกอบกบักำรท่ีสินคำ้ของบริษทัฯเป็น
ท่ีตอ้งกำรของตลำดท ำให้กำรบริหำรสินทรัพยห์มนุเวียนในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและคุณภำพ
ของสินทรัพยดี์ขึ้น โดยระยะเวลำกำรเก็บหน้ีโดยเฉล่ียประมำณ 45 วนัในปี 2560 ประมำณ 46 วนัในปี 2561 และ
ประมำณ 48 วนัในปี 2562 และเม่ือเปรียบเทียบอำยลูุกหน้ีกบันโยบำยกำรให้สินเช่ือของบริษทัฯซ่ึงพิจำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงิน ประวติักำรช ำระเงิน และปริมำณกำรส่ังซ้ือของลูกคำ้แต่ละรำย เป็นตน้ จะเห็นว่ำกำรเก็บช ำระหน้ีของ
บริษทัฯมีประสิทธิภำพดี ซ่ึงลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระส่วนใหญ่เป็นหน้ีท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ (รำยละเอยีดตำมขอ้ 5 ของ
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ำกบั 8,672.14 ลำ้นบำท โดยสินทรัพยห์ลกัของ
บริษทั ประกอบดว้ย ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์สุทธิ 6,367.19 ลำ้นบำท ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 812.79 ลำ้นบำท 
และสินคำ้คงเหลือ 1,377.26 ลำ้นบำท ซ่ึงกำรลดลงของสินทรัพยร์วมดงักล่ำวส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษทั
สำมำรถรับช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีไดเ้ป็นอยำ่งดีประกอบกบั กำรบริหำรสินคำ้คงคลงัอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 ส ำหรับเงินลงทุนระยะยำวของบริษทั ณ ส้ินปี 2562 เท่ำกบั 23.95 ลำ้นบำท เน่ืองมำจำกกลุ่มผูถื้อหุ้น
ใหญ่ของบริษทัดงักล่ำวตอ้งกำรขอเพิกถอนหลกัทรัพยด์งักล่ำวออกจำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย ์ จึงท ำค ำเสนอซ้ือในรำคำท่ีสูงกว่ำรำคำตลำด ณ ส้ินปี 2545 ท ำใหร้ำคำซ้ือขำยในตลำดเพ่ิมสูงขึ้น 
(รำยละเอียดตำมขอ้ 3.5 และ 7 ของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

สภาพคล่อง 
 ในระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำบริษทัฯมีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี เน่ืองจำกกำรมี

ผลประกอบกำรท่ีดี และมีกำรบริหำรสินทรัพยห์มุนเวียนประเภท ลูกหน้ีกำรคำ้และสินคำ้คงคลงัอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
สำมำรถบริหำรสินทรัพยห์มุนเวียนไดดี้ โดยระยะเวลำในกำรเก็บช ำระหน้ีโดยเฉล่ียอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี และอตัรำ
หมุนเวียนสินคำ้คงเหลือมีสภำพคล่องสูงขึ้น ส ำหรับกิจกรรมลงทุนบริษทัไดล้งทนุในสินทรัพยถ์ำวรเพ่ือเพ่ิมก ำลงักำร
ผลิตแผน่ฟิลม์ BOPP แผน่ฟิลม์ BOPET แผน่ฟิลม์ BOPA(Nylon) แผน่ฟิลม์ Metallized และแผน่ฟิลม์ CPP นอกจำกน้ี
บริษทัไดพ้ยำยำมช ำระคืนหน้ีเงินกูร้ะยะยำวอยำ่งต่อเน่ืองเพ่ือลดภำระดอกเบ้ียจ่ำยลง 

 แมว่้ำบริษทัจะมีกำรบริหำรลูกหน้ีกำรคำ้ สินคำ้คงเหลือ และเจำ้หน้ีกำรคำ้ไดดี้ แตบ่ริษทัยงัคงตอ้ง
พ่ึงพิงเงินกูยื้มระยะส้ันเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ  

 บริษทัฯ ยงัมีควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ียเงินกู ้ โดยมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ียเม่ือ
ส้ินปี 2560 จนถึง ส้ินปี 2562 เท่ำกบั 5.89 เท่ำ 1.21 เท่ำ และ 3.32 เท่ำ อยำ่งไรก็ตำมหำกพิจำรณำอตัรำส่วน
ควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนัเม่ือส้ินปี 2560 จนถึงส้ินปี 2562 เท่ำกบั 1.04 เท่ำ 0.29 เท่ำ และ 0.66 เท่ำ จะเห็นไดว่้ำ
บริษทัมีควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนันอ้ยกว่ำ 1 เท่ำ  แต่อยำ่งไรก็ดีบริษทัฯ เช่ือว่ำสถำบนักำรเงินต่ำงๆจะให้กำร
สนบัสนุนวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูร้ะยะส้ัน และเงินกูยื้มระยะยำวแก่บริษทัฯอยำ่งต่อเน่ือง เน่ืองจำกบริษทัฯไดช้ ำระ
เงินกูยื้มและดอกเบ้ียอยำ่งสม ่ำเสมอ  
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แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
 หน้ีสินของบริษทัฯมีจ ำนวนจำก 5,037.65 ลำ้นบำทในปี 2560 เป็น 5,706.18 ลำ้นบำทในปี 2561 และ 

5,076.32 ลำ้นบำทในปี 2562 โดยหน้ีสินส่วนใหญ่เป็นเงินกูยื้มทั้งระยะส้ันและระยะยำว โดยมีจ ำนวน 3,126.84 ลำ้น
บำทในปี 2560 จ ำนวน 3,713.14 ลำ้นบำทในปี 2561 และ 3,452.29 ลำ้นบำทในปี 2562 รองลงมำไดแ้ก่ เจำ้หน้ีและตัว๋
เงินจ่ำยกำรคำ้ซ่ึงเกิดจำกกำรซ้ือวตัถุดิบและหีบห่อจ ำนวน  1,834.53 ลำ้นบำทในปี 2560 จ ำนวน 1,909.35 ลำ้นบำทใน
ปี 2561 และ 1,519.57 ลำ้นบำทในปี 2562 ทั้งน้ีบริษทัฯ มีสำมำรถช ำระหน้ีคนือยำ่งต่อเน่ือง  

 ณ ส้ินปี 2562 มีหน้ีสินรวม 5,076.32 ลำ้นบำท ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินเบิกเกินบญัชีและเงิน
กูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 3,452.29 ลำ้นบำท เจำ้หน้ีและตัว๋เงินจ่ำยกำรคำ้ 1,519.57 ลำ้นบำท ซ่ึงกำรลดลงของหน้ีสิน
ดงักล่ำวมำจำกกำรท่ีบริษทัฯมีจ่ำยช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำวและดอกเบ้ียท่ีถึงก ำหนดช ำระตำมระยะเวลำ 

 ในปี 2562 บริษทัฯมีทุนเรียกช ำระแลว้ 399.44 ลำ้นบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจ ำนวน 876.62 ลำ้น
บำท และก ำไรสะสมจ ำนวน 2,319.76 ลำ้นบำท ท ำให้ส่วนของผูถื้อหุ้นมีจ ำนวน 3,595.82 ลำ้นบำท มีอตัรำส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ำกบั 1.41:1 เท่ำซ่ึงบริษทัฯยงัสำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของสัญญำของสถำบนักำรเงินได ้ 

 ทั้งน้ีบริษทัฯ คำดว่ำกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทัจะไม่มีปัญหำกบัภำระกำรช ำระหน้ี
คนืทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียและกำรด ำเนินงำนของบริษทั ซ่ึงจะท ำให้อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดต ่ำลงใน
อนำคต 

 
 
 
 



 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
                              ”บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯขอ
รับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจ้งในสาระส าคญั 

นอกจากน้ี บริษทัฯขอรับรองว่า 
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่าง

ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั
และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติั
ตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ต่อผูส้อบบญัชี
และกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและ การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อ การจดัท ารายงานทางการเงิน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

                         ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง
แลว้ บริษทัไดม้อบหมายให้ นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์  ก ากบัไว ้ บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้” 
 

                     ช่ือ                           ต าแหน่ง                                   ลายมือช่ือ 
 

1.  นายณรงค ์  สุทธิสัมพทัน์                       ประธานกรรมการ                      ………………………………………. 
 
2.  นางนภาพร  สุทธิพงษช์ยั                        รองประธานกรรมการ                ………………………………………. 
 
3.  นายกิตติภตั  สุทธิสัมพทัน์                     รองประธานกรรมการและ          ………………………………………. 
                                                                     กรรมการผูจ้ดัการ 
 

 

                      ช่ือ                             ต าแหน่ง                                      ลายมือช่ือ 
 

ผูรั้บมอบอ านาจ   นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์  รองประธานกรรมการ   ………………………………………. 
 
                                



รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอํีานาจควบคุม และเลขานุการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                       (1)                      
                                                                                                                                                   เอกสารแนบ 1   

 ช่ือ-สกุล/ อาย ุ คุณวฒิุทาง สัดส่วนการถือหุน้ ความสัมพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ตาํแหน่ง 1 (ปี) การศึกษา  ในบริษทั 2 ครอบครัวระ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

    หวา่งผูบ้ริหาร   ประเภทธุรกิจ  
นายณรงค ์ สุทธิสมัพทัน์  
ประธานกรรมการ 
 
 

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

นายณรงคถื์อ
29,880,000 หุน้   
คิดเป็น 7.48% 
คู่สมรส ถือ  
3,222,222 หุน้ 
คิดเป็น 0.81 % 

บิดาของ           
นายกิตติภตั     
สุทธิสัมพทัน์ 
 

2530 - ปัจจุบนั 
ก.พ. 2543-
ปัจจุบนั 
2529 – ปัจจุบนั 
2549 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
25 เม.ย 62 – 
ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
บมจ. ยไูนเตด็ฟูดส์      
(อุตสาหกรรมขนม) 
บ.อาหารอินเตอร์ จาํกดั 
บ.รวมสุวรรณ จาํกดั 
บ.เจปอนนิกา้ไรซ์ จาํกดั 
บ.ขา้วยไูนเตด็ จาํกดั 
บ.ออลมาร์เก็ตต้ิง จาํกดั 
บ.สวสัดี โฮลด้ิง จาํกดั 

นางนภาพร  สุทธิพงษช์ยั  
รองประธานกรรมการ 
 
 
 

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

นางนภาพรถือหุน้ 
– ไม่มี- 

คู่สมรสถือหุน้     
- ไม่มี - 

คู่สมรสของ     
นอ้งชายของภรรยา
ของนายณรงค ์
สุทธิสัมพทัน์ 

2543 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
 
 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
บริษทั ขายสะดวก จาํกดั 
 

นายกิตติภตั  สุทธิสัมพทัน์  
รองประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

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

นายกิตติภตัถือ
112,447,842 หุน้   
คิดเป็น  28.15% 
คู่สมรสและบุตรท่ี
ยงัไม่บรรลุนิติ

ภาวะถือ 
52,037,777 หุน้  
คิดเป็น 13.03%  

บุตรของนายณรงค ์
สุทธิสัมพทัน์ 

2543 – ปัจจุบนั 
 
12 ต.ค.58 -
ปัจจุบนั 
20 เม.ย - 
ปัจจุบนั 
2543-ปัจจุบนั 
25 เม.ย 62 – 
ปัจจุบนั 
 

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
บมจ. พลาสติคและหีบ
ห่อไทย 
บมจ. เนชัน่แนลเพาเวอร์ 
ซพัพลาย 
บริษทั สุทธิแลนด ์ จาํกดั 
บ.สวสัดี โฮลด้ิง จาํกดั 

นายนินนาท  โอฬารวรวฒิุ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 

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

นายนินนาทถือหุน้ 
– ไม่มี- 

คู่สมรสถือหุน้     
- ไม่มี - 

 

            - 2537 – ปัจจุบนั  
2524 – ปัจจุบนั 
 
 
2546 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
เลขาธิการ 
 
 
กรรมการอิสระ 
และ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

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

หมายเหตุ 1 ตามหนงัสือรับรองบริษทัฯ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัคือ นายณรงค ์สุทธิสัมพทัน์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษช์ยั 
                            รองประธานกรรมการหรือนายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือกรรมการอื่น 
                            สองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 2 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 



 
  เอกสารแนบ 1                

      (2) 
ช่ือ-สกุล/ อาย ุ คุณวฒิุทาง สัดส่วนการถือ ความสัมพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ตาํแหน่ง 1 (ปี) การศึกษา  หุน้ในบริษทั 2 ครอบครัวระ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

    หวา่งผูบ้ริหาร   ประเภทธุรกิจ  
นางชวิดา  ศรีแสงนาม 
กรรมการตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 
 
 

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

นางชวิดาถือ
65,555 หุน้ 

คิดเป็น 0.0164% 
คู่สมรสถือหุน้   

- ไม่มี – 
 

              - 2543 – ปัจจุบนั 
 
 
 

กรรมการ 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

นายสุพจน์  โทนุรัตน์ 
กรรมการอิสระ 

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

นายสุพจน์ถือ
10,000  หุน้ 

คิดเป็น 0.0025% 
คู่สมรสถือหุน้   

- ไม่มี – 
 

             - 2534 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

นายสุรศกัด์ิ  โกสิยะจินดา 
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 
 

77 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
DAP Class 48/2005-IOD 
 
 

นายสุรศกัด์ิถือ
18,000 หุน้ 

คิดเป็น 0.0045% 
คู่สมรสถือหุน้   

- ไม่มี – 
 

             - 2545-ปัจจุบนั 
2542 - ปัจจุบนั 
 
2541 – ปัจจุบนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
บมจ.ยไูนเตด็ฟูดส์ 
(อุตสาหกรรมขนม) 
บมจ.ไดนาสต้ี เซรามิค 
(อุตสาหกรรมกระเบ้ือง) 

นายทศพล  จินนัทเ์ดช 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
และเลขานุการบริษทั 
 

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

นายทศพลถือ
หุน้ –ไม่มี- 
คู่สมรสถือ 
หุน้- ไม่มี- 

           - 2549- ปัจจุบนั 
 
 

รองกรรมการ
ผูจ้ดัการและ 
เลขานุการบริษทั 
 

บมจ.เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

ดร.วรวิศว ์วีรคเชนทร์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

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

ดร.วรวิศวถื์อ 
หุน้ –ไม่มี- 
คู่สมรสถือ 
หุน้- ไม่มี- 

           - 2551 – 2557 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

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

หมายเหตุ 1 ตามหนงัสือรับรองบริษทัฯ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัคือ นายณรงค ์สุทธิสัมพทัน์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษช์ยั 
                            รองประธานกรรมการ หรือนายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือกรรมการอื่น 
                            สองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
 2 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 



 
  เอกสารแนบ 1                

      (3) 
ช่ือ-สกุล/ อาย ุ คุณวฒิุทาง สัดส่วนการถือ ความสัมพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ตาํแหน่ง 1 (ปี) การศึกษา  หุน้ในบริษทั 2 ครอบครัวระ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

    หวา่งผูบ้ริหาร   ประเภทธุรกิจ  
MR.PETER BARNES 
ผูจ้ดัการฝ่ายวิจยัและพฒันา 
 

59 DIPLOMA(DMS) 
OPERATION 
MANAGEMENT 

Mr.Peter ถือ 
หุน้ –ไม่มี- 
คู่สมรสถือ 
หุน้- ไม่มี- 

 

             - 2547-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายวิจยัและ
พฒันา 

บมจ.เอ.เจ.พลาสท ์

MR.FRITZ FRIEDRICH 
SCHANZER 
ท่ีปรึกษาผูจ้ดัการทัว่ไป 

73 
 

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

Mr.Fritz ถือ 
หุน้ –ไม่มี- 
คู่สมรสถือ 
หุน้- ไม่มี-- 

            - 2550 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษาผูจ้ดัการ
ทัว่ไป 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

นายประสาน อุ่นวงษ ์
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
และผูจ้ดัการโรงงาน 

65 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยับูรพา  
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลยั
ราชมงคล วิทยาเขตธญับุรี  
 

นายประสานถือ 
หุน้ –ไม่มี- 
คู่สมรสถือ 
หุน้- ไม่มี-- 

            - 2553 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 

ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการและผูจ้ดัการ
โรงงาน 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

น.ส.พชัราภรณ์  สืบสันติวงศ ์
ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผน 

56 ปริญญาตรี-วท.บ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

น.ส.พชัราภรณ์
ถือหุน้ –ไม่มี- 

คู่สมรสถือ 
หุน้- ไม่มี— 

 

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

นายบุญญฤทธ์ิ  
ลิขิตเจริญวฒันะ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

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

นายบุญญฤทธ์ิ
ถือหุน้ –ไม่มี- 

คู่สมรสถือ 
หุน้- ไม่มี- 

            - 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  
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 

76 AUA LANGUAGE CENTER 
LEVEL 12 

น.ส.วราภรณ์  
ถือหุน้ –ไม่มี- 

คู่สมรสถือ 
หุน้- ไม่มี- 

 

           - 2553 - ปัจจุบนั 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 

หมายเหตุ 1 ตามหนงัสือรับรองบริษทัฯ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัคือ นายณรงค ์สุทธิสัมพทัน์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษช์ยั  
                            รองประธานกรรมการ หรือนายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือกรรมการอื่น 
                            สองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

2 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 



 

                      เอกสารแนบ 1                
      (4) 

 
ช่ือ-สกุล/ อาย ุ คุณวฒิุทาง สัดส่วนการถือ ความสัมพนัธ์ทาง ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 
ตาํแหน่ง 1 (ปี) การศึกษา  หุน้ในบริษทั 2 ครอบครัวระ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ 

    หวา่งผูบ้ริหาร   ประเภทธุรกิจ  
นายประดิษฐ ์ บุญกนัภยั 
ผูจ้ดัการฝ่ายคอมพิวเตอร์ 

 

64 ปริญญาตรี เอกการจดัการ 
โทการตลาด 
คณะพาณิชยศ์าสตร์และการ
บญัชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

นายประดิษฐ ์ 
ถือหุน้ –ไม่มี- 
คู่สมรสถือ 
หุน้- ไม่มี— 

 

             - 2542 – ปัจจุบนั 
 
 

ผูจ้ดัการฝ่าย
คอมพิวเตอร์ 

 

บมจ. เอ.เจ.พลาสท ์
 
 

นายปณิธาน โชคอาํนวย 
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ 

48 ปริญญาตรี-นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง คณะ
รัฐศาสตร์ วิชาโท กฎหมาย 

นายปณิธาน  
ถือหุน้ –ไม่มี- 

คู่สมรสถือ 
หุน้- ไม่มี-- 

 

             - 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 
เกจจ้ิง จาํกดั 
 
บริษทั จิม ทอมป์สัน 
อุตสาหกรรม 
ไหมไทย จาํกดั 

หมายเหตุ 1 ตามหนงัสือรับรองบริษทัฯ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัคือ นายณรงค ์สุทธิสัมพทัน์ ประธานกรรมการหรือนางนภาพร สุทธิพงษช์ยั  
                            รองประธานกรรมการ หรือนายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ รองประธานกรรมการ ลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั หรือกรรมการอื่น 
                            สองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

2 รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
 
 

รายช่ือ บริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จาํกดั (มหาชน) บริษทั ยไูนเตด็ฟูดส์ จาํกดั (มหาชน)* 

นายณรงค ์สุทธิสมัพทัน์ 

นายสุรศกัด์ิ โกสิยะจินดา 

ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร 

กรรมการอิสระ 

 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

 
* เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



 
 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 
 -ไม่มี- 



 
 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน 
 

    ช่ือ นางสาว ศรินทิพย ์ธนาวดี หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    คุณวุฒิทางการศึกษา 
    ปริญญาตรี-บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 
    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 ์
 
    การฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
     Internal Audit Procedure, The Institute of internal Auditors of Thailand 
    CPIAT, The Institute of Internal Auditors of Thailand 
 



 
 
 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
 -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     
                                     รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

                   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เอ.เจ.พลาสท ์ จ ากดั (มหาชน) มีจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็น
กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนด และแนวทางปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ย นายนินนาท 
โอฬารวรวุฒิ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางชวิดา ศรีแสงนาม และ นายสุรศกัด์ิ โกสิยะจินดา  เป็น
กรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวศรินทิพย ์ธนาวดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
                   คณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
ในรอบปีบญัชี 2562 ไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 คร้ัง และในปี 2563 จนถึงวนัท่ี
รายงาน จ านวน 1 คร้ัง รวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง ซ่ึงผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในเขา้ร่วมประชุมดว้ย ซ่ึงสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

         1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2562 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่า งบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

         2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายใน และแบบการ
ประเมินความเพียงพอของบริษทัฯ ทั้งน้ีไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั มีการดูแลรักษาทรัพยสิ์นท่ี
เหมาะสม มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได้ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
        3. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบัญชี รวมทั้งมี
ความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

       4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง  และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2563 เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา
ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอ  ดร. วิรัช อภิเมธี
ธ ารง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชยักรณ์  อุ่นปิติพงษา เลขทะเบียน 3196 หรือ  นายอภิรักษ ์อติอนุวรรตน์ เลข
ทะเบียน 5202 หรือ นายปรีชา สวน เลขทะเบียน 6718 หรือ นางสาวกรแกว้ ดาบแกว้ เลขทะเบียนเลขท่ี 8463 
จาก บริษทั ส านกังาน  ดร. วิรัช แอนด ์แอสโซซิเอทส์ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 พร้อม
ดว้ยค่าสอบบัญชีปีละไม่เกิน 880,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสละไม่เกิน 275,000 บาท และค่า
ตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ฉบบัละ 
30,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเก่ียวกบัการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีดงักล่าว ดงัน้ี 



     - ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา ผู ้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 

    - มีการปฏิบติัสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ในเร่ืองการก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน
ทุก 5 รอบบญัชี  
    - ผูส้อบบญัชีไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทัฯ 
   โดยสรุปในภาพรวมแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้าท่ีครบถว้นตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฏบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ และมีความเห็นว่า บริษทัฯ มีการรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินและการด าเนินงานอยา่งถูกตอ้ง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิผล มีการปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้ก าหนดและขอ้ผกูพนัต่างๆ มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
อย่างถูกตอ้งและมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ โปร่ง ใส และ
เช่ือถือได ้ 
     
 

                                                                                                          …………………………… 
                                                                                                          (นายนินนาท  โอฬารวรวุฒิ) 
                                                                                                          ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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