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2557 2556 เพิ่ม/(ลด) %
รายการ 2014 2013

สินทรัพยรวม 1,366.45        1,553.69        (187.24)          (12.1%)
Total Assets
หนี้สินรวม 815.55           912.55           (97.00)            (10.6%)
Total Liabilities
สวนของผูถือหุน 550.91           641.14           (90.23)            (14.1%)
Total Equity
รายไดจากการขายและบริการ 957.43           940.45           16.98             1.8%
Sales/Service Income
คาใชจายดําเนินการ 1,007.50        955.02           52.48             5.5%
Operating Expenses
ภาษีเงินได 14.10             (9.59)              23.69             (247.0%)
Income Tax
กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (91.03)            (48.42)            (42.61)            88.0%
Net Profit from Normal Operation
กําไรสุทธิ (91.03)            (48.42)            (42.61)            88.0%
Net Profit
กําไรสุทธิตอหุน (0.030)            (0.160)            0.130             (81.1%)
Earning Per Share (Baht)
ปนผลตอหุน (บาท)          0.014             0.027             (0.013)            (48.1%)
Dividend Per Share (Baht)
มูลคาหุน (บาท) 1.84               2.14               (0.30)              (14.0%)
Book Value (Baht)

 
 

ขอมูลสําคัญทางการเงิน 
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หนวย : ลานบาท/Unit : Million Baht
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อัตราสวนทางเงินท่ีสําคัญของบริษัท
หนวย 2557 2556 2555

(Restate)
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เทา 0.99         0.38         1.16         
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) เทา 0.62         0.21         0.75         
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (Account Receivable Turnover ) ครั้ง 5.42         5.93         6.81         
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period) วัน 67            61            53            
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) ครั้ง 7              6              6              
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (Inventory Turnover) วัน 54            64            68            
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (Account Payable Turnover) ครั้ง 11            15            17            
ระยะเวลาชําระหนี้  (Payable Conversion Period) วัน 35            24            21            
Cash Cycle วัน 86            101          100          

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin) % 5.21         8.68         14.60       
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) % (3.57)       (0.06)       7.43         
อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) % (9.51)       (5.15)       2.91         
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity) % (16.52)     (7.55)       5.11         

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินการ (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Assets) % (6.66)       (3.12)       2.16         
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (Return on Non-Current Assets) % (9.03)       (4.00)       3.26         
อัตราการหมุนของสินทรัพย (Assets Turnover) ครั้ง 0.70         0.61         0.75         

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) เทา 1.48         1.42         1.36         
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของสินทรัพยรวม (Debt to Total Assets) เทา 0.60         0.59         0.58         
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เทา (1.68)       (0.17)       2.91         
อัตราการจายเงินปนผล (Dividend Payout)  % 50.97       50.53       97.91       

รายการ
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2557 (%) 2556 (%)
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 15.94      20.18    
ถุงมือยาง 33.49      32.63    
อาหารและเครื่องดื่ม 21.34      20.71    
อาหารแชแข็งและอาหารกระปอง 11.62      11.17    
ผูผลิตรายยอย 1.78        1.69      
อ่ืนๆ 15.83      13.62    
รวม 100.00    100.00  

ยอดขายแบงตามประเภทสินคา
SPACK

15.94%

33.49%
21.34%

11.62%

1.78% 15.83%

เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ถุงมือยาง
อาหารและเคร่ืองดื่ม
อาหารแชแข็งและอาหารกระปอง
ผูผลิตรายยอย
อ่ืนๆ

20.18%

32.63%20.71%

11.17%

1.69% 13.62%

เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ถุงมือยาง
อาหารและเคร่ืองดื่ม
อาหารแชแข็งและอาหารกระปอง
ผูผลิตรายยอย
อ่ืนๆ
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ขอมูลท่ัวไป 
 
 
ชื่อบริษัท  :  บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) 
ชื่อยอ   :  SPACK 
เลขทะเบียนบริษัท :  0107537001161 
ประเภทธุรกิจ  :  ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกลองบรรจุภัณฑจากกระดาษ  
สถานที่ตัง้  :  119 หมู 1 ถนนกาญจนวนชิ ต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
      โทรศัพท 0-7444-7131-3, 0-7438-0391-3 โทรสาร  0-7444-7128, 0-7433-3991 
       E-mail : spackaccount@yahoo.com  
สํานักงานสาขา  :  30/32 หมู 1 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร  

   จ.สมุทรสาคร 74000   
      โทรศัพท  0-3445-2136-8 โทรสาร 0-3445-2306 
      E-mail : sahakij_02@hotmail.com 
 

เว็บไซด      www.spack.co.th 
 

จํานวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย  (ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2557) 
   :  บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) 250 คน 
   :  บริษัท สหกจิบรรจุภัณฑ จาํกัด   299 คน 
 

ทุนจดทะเบียน  :  หุนสามัญ 300 ลานหุน มลูคาหุนละ 1 บาท รวม 300,000,000 บาท 
ทุนชําระแลว  :  หุนสามัญ 300 ลานหุน มลูคาหุนละ 1 บาท รวม 300,000,000 บาท 
 

บุคคลอางอิง 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย :  บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
   :  ช้ัน 4 , 7  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

     เลขที่ 62  ถนนรัชดาภเิษก    แขวงคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
        โทรศัพท  0-2229-2800    โทรสาร  0-2359-1259 เว็บไซด www.tsd.co.th 
 

ผูสอบบัญช ี  :  สํานักงานปติเสว ี
        8/4  ช้ัน 1 , 3  ซอยวิภาวด ี44  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว 
        เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
        โทรศัพท  0-2941-3584-6   โทรสาร  0-2941-0658 เว็บไซด www.pitisevi.com 
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Company Profile 

 
 
Name     :  S. Pack & Print Public Company Limited 
 
Initial     :  SPACK 
 
Public Company Registration :  0107537001161 
 
Business    :  Type of Business Manufacturer of Folding carton and 
        Corrugated container. 
 
Head Office    :  119 Moo 1 Karnjanavanich Road , 
        T.Takarm, A. Hatyai, Songkhla 90110, Thailand. 
        Tel  : 0-7444-7131-4, 0-7438-0391-3   

   Fax : 0-7444-7128 , 0-7433-3991 
        E-mail : spackaccount@yahoo.com             
 
Branch Office   :  30/32 Moo 1 Tambon Kokkam, Amphur Muang  
        Samutsakorn, Samutsakorn,Thailand. 
        Tel  : 0-3445-2136-8   Fax : 0-3445-2306 
        E-mail : sakakij_02@hotmail.com 
 
Website       www.spack.co.th 
 
Total member of staffs (including Subsidiary Company) As of December 31, 2014 
     :  S. Pack & Print Public Co., Ltd. = 250 
     :  Sahakij Packaging Co., Ltd.  = 299 
 
Registered Capital   :  Baht 300,000,000.00 
 
Paid-up share capital  :  Baht 300,000,000.00  
 
 References 
 
Securities Register   :  Thailand Securities Depository Company Limited 
        62 The Stock Exchange of Thailand Building, 
        4th , 7th Floor, Rachadapisek Road, Klongtoey, 
        Bangkok  10110  Thailand. 
        Tel  : 0-2229-2800   Fax : 0-2359-1259 
Website       www.tsd.co.th 
 
Auditor    :  Pitisevi & Company 
        8/4  1st , 3th Floor, Viphawadee Soi 44, 
        Viphawadee-Rangsit Road, Jatuchak,  

   Bangkok 10900, Thailand. 
        Tel  : 0-2941-3584-6   Fax : 0-2941-0658 
Website       www.pitisevi.com 
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สารจากคณะกรรมการ 
  

เรียน ทานผูถือหุน 
 
ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่ยังคงใหการสนับสนุนกิจการของกลุมบริษัท เอส.แพ็ค มาอยางตอเนื่อง 
 

ดวยบรรยากาศทางดานธุรกิจและโครงสรางทางดานสังคมที่อยูรายรอบกลุมบริษัท เอส.แพ็ค ยังคงมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีนัยสําคัญอันเนื่องจากความกาวหนาของโลกในยุคโลกาภิวัฒนและวิวัฒนาการ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ภายใตสถานการณเชนนี้ เราแตละคนและพวกเราทุกคนในกลุมบริษัท เอส.แพ็ค ตางก็พรอมในการเปนผูมีความคิด
ริเริ่มใหมากขึ้น ที่พรอมจะรับมือกับความทาทายในหลายรูปแบบในการสงมอบนวัตกรรมเชิงคุณคา ซึ่งภายใต
ความพยายามเหลานั้น เรายังคงมุงมั่นในการสนับสนุนและชวยเหลือธุรกิจในเครือของเราที่ตองเผชิญกับเรื่องของ
โลกาภิวัฒน และเรายังใหความสําคัญกับปญหาดานสภาพแวดลอมในแบบเชิงรุกเพื่อใหเกิดอนาคตที่ยั่งยืนในป
ตอๆ ไปที่กําลังจะมาถึง 
 

การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นมากนับแตการเขามารวมเปนสมาชิกกับ กลุม OJI 
GROUP ที่วันนี้เรื่องนี้ไดกลายมาเปนสิ่งที่กลุมบริษัท เอส.แพ็ค ไดใหความสําคัญเปนอันดับแรกในเรื่องนี้ เราไดใช
ระบบการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชวัตถุดิบที่ไมเปนอันตราย มีความปลอดภัยและใชอยางประหยัด นับเปน
ความมุงมั่นอยางแรงกลาของเราในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะที่เปนหนึ่งในองคกรช้ันนําใน
อุตสาหกรรมนี้ 
 

ขอขอบคุณอยางจริงใจที่ทานไดใหการสนับสนุนและมอบความไววางใจใหกับเรา และรวมกันรอคอยฉลอง
ความสําเร็จอยางตอเนื่องของพวกเราในอนาคตในฐานะหุนสวนและพันธมิตรที่เขมแข็ง 
                                                                                      
 
 
 

                
                                      (นายยาสุโอะ นาคานิชิ) 
                      ประธานกรรมการ 
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Message from Chairman of the Board of Directors 
 
To: Shareholders 
 
 
Thank you for your continued support for the S.Pack Group. 
 
 
The business climate and social structure surrounding the S.Pack Group continue to change  
 
significantly and rapidly due to the advancement of globalization and evolution of ICT. 
 
 
Under these circumstances, each and every one of us at the S Pack Group is ready to be 
 
more creative, so that we can be prepared to tackle various challenges and deliver innovative 
 
values. Through those efforts, we wish to be able to contribute to the globalization of our own  
 
business network and proactively address environmental issues for a sustainable future for  
 
the years to come. 
 
 
Our enhancement of environmental management has persisted since we became a member  
 
of OJI group and today represents a primary focus of the S.Pack Group. In this context,  
 
materialization of environmental friendly production system with harmless and safe raw   
 
materials are our steadfast commitment to fulfill our social responsibility as one of the  
 
qualified and leading corporation in the industry.  
 
 
We sincerely appreciate your patronage and support you kindly extend to us and look forward 
  
to enjoying continued success through the solid partnership with all our stake holders. 
 

 
 
 

                                                                                  

                                    (Yasuo Nakanishi) 
 

Chairman of the Board of Directors 



รายงานประจําป 2557      Annual Report 2014 

 

8 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ป 2557 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 3 ทาน ซึ่งทุกทานเปนกรรมการ
อิสระ เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณที่เพยีงพอ ในการสอบทานความนาเชื่อถอืของงบการเงินโดยมี นายสุมิตร กาญจนัมพะ เปนประธาน
กรรมการตรวจสอบ พลตํารวจตรีอัมพร  ภัยลี้ และ รศ.ดร. สัณหชัย  กลิ่นพิกุล เปนกรรมการตรวจสอบ  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดกําหนดไว ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

1. ในป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 7 คร้ัง โดยในการประชุม ไดเชิญฝายบรหิารเขาประชุมดวยตามความเหมาะสม และมี
การประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีผูบริหารจํานวน 1 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี ้

                                              รายช่ือกรรมการตรวจสอบ  การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) การเขารวมประชุม (คร้ัง) 
 

1. นายสุมิตร       กาญจนัมพะ              7    7 
2. พลตํารวจตรีอัมพร   ภัยลี ้               7                                                         5 
3. รศ.ดร.สัณหชัย        กลิ่นพิกุล                             7    6 

 

2. สอบทานและใหความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและประจําปของบรษิัทและบริษัทยอย ซึ่งงบการเงินของบริษัทมีความถูกตอง
ครบถวน เปนทีเ่ชือ่ถือ และปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีความถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางพอเพียง  
 

3. พิจารณา เสนอแนะและตรวจสอบแผนงานและผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาสและประจําป ติดตามแกไขขอบกพรองตางๆ รวมถึงการ
ชี้แนะใหการกํากับดูแลและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงการกํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทและบริษัทยอย ใหมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เพียงพอ 

 

4. สอบทานรายการระหวางกันหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งการกํากับใหมีการเปดเผยขอมูลที่สาํคัญอยาง
เพียงพอ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยรายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามแนวทางการดําเนินธุรกิจ
โดยปกติและมีเงื่อนไขการคาทั่วไป 
 

5. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอในหลายมิติทั้งดานการบริหาร การผลิต เทคโนโลยี 
และความเสีย่งจากภัยตางๆ  รวมถึงเสนอใหมีการจัดทําแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณตางๆ 

 

6. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

 

7. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอสิระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทน 

ของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง 
ประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ  

 

8. จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบวา คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการ 

ตรวจสอบกําหนดไดอยางครบถวน  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลที่ดี และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม รายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ มีความนาเชื่อถือ เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปดเผยขอมูล และรายงานที่เกี่ยวโยงกันมีความชัดเจนเพียงพอ ฝาย
บริหารไดรับฟง และปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน เพือ่ใหการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกําหนด และกฎหมาย
อยางเครงครัด รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกิจการ 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              นายสุมิตร  กาญจนัมพะ 

  (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)  
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Audit Committee’s Report 
 

The Audit Committee of S. Pack & Print Public Company Limited “the Company” consists of three members of the 
Board of Directors, each of whom possesses sufficient knowledge and experience to review the integrity of the Financial 
Statements. Every member of the Committee is an independent director,  namely Mr.Sumitr Kanjanampa (Chairman), 
Pol.Maj.Gen Amporn Pailee and Associate Prof. Dr. Sunchai Klinpikul. 

  
 The Audit Committee members performed their duties under the delegation of authority set out by the Board of 
Directors and stipulated under the Charter of the Audit Committee, which can be summarized as follows: 
 

1. In 2014, a total of seven Audit Committee meetings were held, with the joint attendance of management as 
deemed necessary, and there was one meeting with the Auditor without management present. The meeting 
attendance of each committee member was as follows: 
 

Name of Audit Committee  Number of meeting  Attended 
 

1. Mr. Sumitr   Kanjanampa  7        7 
2. Pol.Maj.Gen Amporn  Pailee   7        5 
3. Associate Prof.Dr.Sunchai  Klinpikul  7        6 

 
2. Intensively and carefully reviewed the quarterly and yearly financial statement of the Company and subsidiary 

company to ensure their accuracy, completeness, reliability and compliance with generally accepted 
accounting standards prior to approving the statements. The Audit Committee opinion for the financial 
statements are presented fairly in accordance with generally accepted accounting principles and sufficiently 
disclosed. 

 
3. Reviews and monitored the quarterly compliance and internal audit reports and the annual corporate 

compliance and internal audit plan, followed up on and corrected any issues found by internal audit. Moreover, 
the committee has worked to improve compliance and provided reasonable assurance that the internal control 
system was sufficient and appropriate, and encouraged the independence of the Compliance and Internal 
Audit.  

 
4. Reviews related-party transactions and transactions that could potentially involve conflicts of interest, ensured 

that any relevant information was disclosed properly and followed the principles of good corporate governance 
and that the related-party transaction that occurred were reasonable and in keeping with normal business 
practice and set according to standard commercial terms. 
 

5. Reviews the adequacy and effectiveness of the management production technology and other business risks 
and also recommend the company to prepared contingency plan reserve for every situation. 
 

6. Reviews the company’s compliance with laws requirement of The Securities Exchange Commission(SEC) and 
The Stock Exchange of Thailand (SET) or policy, rules, regulation  and the other laws applicable to the 
Company’s business 

 
7. Selects and recommends the appointment of independent auditors and set their fees giving  

consideration to reliability and adequacy of resources, and amount of audit work by such  
independent auditors, including experiences of personnel assigned to audit. 

 
8. The Audit Committee performed an assessment in accordance with the requirements laid out in the Charter of 

the Audit Committee. 
 
The Audit Committee finds that the Company’s has good corporate governance and competent internal control 

systems. The company’s financial reports are reliable and are prepared in accordance with the generally accepted 
accounting principles. Disclosure of information and related matters reveals transparency. The Management has dutifully 
followed the suggestion of the Internal Audit team and has always observed the regulations stipulated by laws and have 
appropriate of business risk management. 

 
 
 

                                                                                                
                                                                                        
            (Mr. Sumitr  Kanjanampa) 
      Chairman of the Audit Committee 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

 บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุนรอยละ 100 ในบริษัท สหกิจบรรจุ
ภัณฑ จํากัด (“บริษัทยอย”) โดยทั้งสองบริษัทมีการดําเนินการบริหารจัดการโดยผูบริหารกลุมเดียวกัน เสมือนวา
บริษัทยอยเปนสาขาของบริษัทฯ โดยทําเลที่ต้ังของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนประโยชนในดานการเขาถึงกลุม
ลูกคาในทําเลที่ตางกันเทานั้นเอง 

บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจ ผลิตบรรจุภัณฑจากกระดาษ โดยสามารถแยกผลิตภัณฑตามสาย
ธุรกิจไดดังนี้ 

 

กลองกระดาษ สามารถแบงกลุมผลิตภัณฑไดเปน 2 กลุม คือ 
 

(1) กลองพิมพพาณิชย  (Folding Carton)  หรือกลองพิมพออฟเซ็ท ซึ่งไดแก กลองพับแข็งธรรมดา 
(Folding Carton) หรือ กลองใน (Inner Box) และกลองพับแข็งปะลอน (Offset  on Corrugated 
Sheet Board) 

(2) กลองลูกฟูก (Corrugated Container) หรือ กลองนอก (Outer Box) และกระดาษลูกฟูก (Corrugated 
Sheet Board)  

 

บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑจากกระดาษ โดยบริษัทฯ มีโรงงาน
ต้ังอยูที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ประมาณ 16 ไร  ดําเนินการผลิตกลองพิมพพาณิชย กลองลูกฟูก และ
แผนลูกฟูกเพื่อจําหนายใหแกผูผลิตรายอื่น ฐานลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ ต้ังอยูในเขตภาคใต และมีลูกคาบางสวน
ในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลาง โดยลูกคาสวนใหญไดแก กลุมผูผลิตถุงมือยาง ผูผลิตอาหารกระปอง ผูผลิตอาหาร
ทะเลแชเข็ง ผูผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน  

ขณะที่ บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของกิจการ มีโรงงานตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรม
สินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนที่ต้ังของกลุมธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ เนนฐานลูกคาในกรุงเทพฯ และ
ภาคกลาง ดําเนินธุรกิจผลิตกลองใน กลองพับแข็งปะลอน กลองลูกฟูกและกระดาษลูกฟูกลอน E โดยมีลูกคาสวน
ใหญไดแก ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผูผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผูผลิตอาหารกระปอง 
อาหารทะเลแชแข็ง  อาหารพรอมบริโภค เปนตน โดยที่สหกิจ จะไดรับประโยชนจากระบบสาธารณูปโภค การ
ขนสง ระบบบําบัดน้ําเสีย ที่มีประสิทธิภาพ ผานโอกาสในเชิงธุรกิจกับเครือขายตางๆ ในนิคม และไดรับการ
สงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ทําใหสหกิจ ไดรับประโยชนทางภาษีหลายประการ อาทิ
เชน การไดรับลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ไดรับยกเวนดานภาษีเงินไดนิติบุคคล ฯลฯ 
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โครงสรางรายได  
 

โครงสรางรายไดจากการจําหนายบรรจุภัณฑกระดาษของ บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย                

รายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามงบการเงินรวมสามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

- รายไดจากการผลิตและจําหนายกลองพิมพพาณิชยหรือกลองพิมพออฟเซ็ท 

- รายไดจากการผลิตและจําหนายกระดาษลูกฟูกและกลองลูกฟูก 

- รายไดจากการจําหนายวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ   
 

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอย มีผูถือหุนเปนชาวตางดาวเกินกวารอยละ 50 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555
และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ไมไดประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการรับจางพิมพโดยมีผลต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2555 เปนตนมา 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
 

บริษัทฯ มีวิสัยทัศนวา “เราจะเปนองคกรเชิงสรางสรรคที่เห็นคุณคาของนวัตกรรม”  
 

พันธกิจและเปาหมายของบริษัท มีดังนี้ 
 

1. บริษัทมุงมั่นในการเปนผูผลิตบรรจุภัณฑอันดับหนึ่งในประเทศไทย 
2. บริษัทจะพัฒนาคุณภาพดานบรรจุภัณฑอยางเขมแข็งทั้งในดานวัสดุที่ใชในการออกแบบ และให

เปนบรรจุภัณฑที่สามารถเพิ่มมูลคาที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางแทจริง  
3. บริษัทจะดําเนินการในทุกวิถีทางเพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหกับลูกคา ดวยวิธีดังกลาว และดวยกรอบ

ความคดิที่นําความตองการของตลาดมาเปนศูนยกลางที่เปนสําคัญที่ทําใหธุรกิจบรรจุภัณฑของเรา
มีความกาวหนาและหยั่งรากลึก  

 
 

รา ยได
มู ลค า % มูลค า % มูล ค า %

1 .  รา ยไ ดของบ ริ ษัทฯ  แล ะบ ริ ษัทยอ ย
     - กล องพิมพออฟ เซ็ท 46 4.4 7     48.5 1 462.90     49.22 593.81     49.26
     - กล องลูกฟู ก 45 9.7 0     48.0 1 460.00     48.92 483.15     40.08
     - วัตถุ ดิ บ 3 3.2 6       3.47 17.50       1 .8 6 22.03       1.83
2 . รา ยไ ดขอ งบ ริ ษัทฯ    
     - รั บจา งพิมพ -          0 .00 -          0.0 0 106.46     8.83

รวม รายได 95 7.4 3     100.00 940.40     1 00.00 1,205.45  100.00

ป  2555ป  25 57 ป  2556
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การตลาดและสภาวะการแขงขัน 

1. กลยุทธทางการตลาด 
               คุณภาพของผลิตภัณฑ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยใหความสําคัญแกการผลิตสินคาที่ไดคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ (Quality Control: QC) ทําหนาที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สินคาระหวางการผลิต และสินคา
สําเร็จรูปใหไดคุณภาพ และตรงตามที่กําหนด โดยจะทําการตรวจสอบคุณภาพสินคาใน 3 ดานหลัก คือ การ
ตรวจสอบน้ําหนักของกระดาษวาไดแกรมตามที่กําหนด การตรวจสอบความสามารถในการรับแรงกด ของกลอง 
(Box Compression Test)   ตามที่ลูกคากําหนด และน้ําหนักแรงกดที่กลองจะตองรองรับและการตรวจสอบการรับ
การกระแทกจากของมีคม (Bursting)  

นอกเหนือจากการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคาตลอดกระบวนการผลิตแลว การที่บริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการผลิตในปริมาณมากๆ นั้นยังชวยควบคุมใหสินคามี
คุณภาพเหมือนกันทั้งจํานวนอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยยังไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ISO 9001: 2000 ทําใหลูกคามั่นใจไดวาบริษัทฯ และบริษัทยอยมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพโดยมีระบบการ
ดําเนินงานที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO 

ต้ังแตป 2552 เปนตนมาบริษัทฯ ดําเนินการเรื่องมาตรฐาน ISO 18001 และเรื่อง SGMP/HACCP  
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายในการดําเนินการตามมาตรฐาน ISO14000 เพื่อรองรับการจัดการของ

โรงงานสีเขียวในโลกของสิ่งพิมพตอไป 
ในปลายป 2555 จนถึงปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายที่เครงครัดในเรื่องมาตรการความ

ปลอดภัย โดยพยายามดําเนินใหมีอุบัติเหตุเปนศูนย (Zero Accident) ใหไดแมวาในป 2557 ที่ผานมาบริษัทฯ และ
บริษัทยอยยังไมสามารถบรรลุเปาหมายในเรื่องอุบัติเหตุเปนศูนยก็ตาม  นโยบายนี้บริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงยึด
มั่นปฏิบัติตอไปอยางเครงครัด สวนการดูแลสิ่งแวดลอมที่ดี การกําจัดของเสียจากกระบวนการผลิต บริษัทฯและ
บริษัทยอย ดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวทุกประการ ควบคูกับนโยบายในเรื่องสารเคมีตาม
มาตรฐานตางๆ ที่กําหนดไวตามมาตรฐานสากล 

 

                        ความยืดหยุนในการเลือกใชวัตถุดิบตามความตองการของลูกคา 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความยืดหยุนในการเลือกใชวัตถุดิบใหสอดคลองกับลักษณะการใชงานและราคา

ที่ลูกคาตองการดวยการที่บริษัทฯ มีแหลงวัตถุดิบที่หลากหลายทั้งจากในประเทศและตางประเทศ โดยไมไดผูกขาด
การซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตวัตถุดิบกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ ทําใหสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน
จากแหลงที่เสนอราคาที่ตํ่ากวา สงผลใหบริษัทมีความยืดหยุนในการผลิต สามารถปรับเปลี่ยนใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ดีกวาคูแขงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งทําใหบริษัทมีความไดเปรียบในการควบคุม
ตนทุนวัตถุดิบโดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีราคาจําหนายที่ใกลเคียงกับราคาตลาด 

 

                       การใหบริการ 
นอกจากการมุงเนนที่คุณภาพสินคาแลว บริษัทฯ และบริษัทยอยยังใหความสําคัญตอการบริการที่ดีตอ

ลูกคา อาทิ การสงมอบสินคาใหตรงเวลา ทั้งนี้การบริหารการผลิตแบบ JIT และ KAMBAN ทําใหบริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีระบบการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถสงสินคาใหถึงมือลูกคาตรงตามเวลาที่กําหนด รวมทั้ง
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การใหบริการหลังการขาย โดยพรอมใหคําปรึกษาทุกแงมุมในเรื่องบรรจุภัณฑ ตลอดจนการรับเอาความคิดเห็นของ
ลูกคาเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผลิตภัณฑและการบริการเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาใหไดดี
ที่สุด และการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับรางวัล Supplier ดีเดนจากลูกคา
รายใหญหลายๆ ราย ซึ่งสรางความภูมิใจและใหกําลังใจแกทีมงานทุกคนเปนอยางยิ่ง 

 

                       ลักษณะผลิตภัณฑ 
บริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถผลิตบรรจุภัณฑกระดาษไดหลากหลาย ทั้งกลองพิมพพาณิชย กลองพิมพ

ออฟเซ็ทปะลูกฟูก และกลองลูกฟูก ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีศักยภาพในการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษไดครบ
วงจร ซึ่งแตกตางจากผูผลิตรายอื่นๆ ที่มักจะมีความชํานาญในการผลิตเฉพาะบรรจุภัณฑประเภทใดประเภทหนึ่ง
เทานั้น และบริษัทฯ ยังมีความพรอมในดานการผลิต โดยบริษัทยอย เปนหนึ่งในผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษนอยราย
ในประเทศไทยที่มีเครื่องจักรขนาดใหญที่สามารถพิมพกลองออฟเซ็ทขนาดใหญพิเศษ เชน กลองเครื่องถายเอกสาร 
และกลองโทรทัศนขนาดใหญ รวมถึงมีบุคลากรที่มีทักษะ และเครื่องจักรที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการผลิต
กลองพับแข็งปะลอนขนาดใหญได จึงทําใหมีความคลองตัวมากกวาคูแขงในการผลิตสินคาทุกประเภท นอกจากนี้ 
การที่บริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการผลิตที่ครบวงจรในโรงงานของบริษัทฯ ทําใหงายตอการควบคุมคุณภาพ
ทุกขั้นตอนและสามารถใหบริการตรงกําหนดเวลาลดความเสี่ยงใหแกลูกคา 

 

ความไดเปรียบในดานที่ต้ัง 
การที่บริษัทฯ เปนผูผลิตกลองพิมพออฟเซ็ทรายใหญเพียงรายเดียวในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต โดยมีทําเลที่ 

ต้ังอยูใกลกับลูกคา  ทําใหมีความยืดหยุนและความคลองตัวในการผลิตสินคาและการใหบริการ จึงสามารตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดในทันที ทําใหมีความไดเปรียบคูแขงทั้งที่จะตองสงสินคามาจากกรุงเทพฯ หรือจาก
ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ การที่ บริษัทฯและบริษัทยอย  สามารถผลิตสินคาไดหลากหลาย ทั้งกลองพิมพออฟเซ็ท 
และกลองลูกฟูก ทําใหในการติดตอลูกคาแตละครั้งจะสามารถเสนอขายสินคาไดทั้งสองประเภท ซึ่งเปนการเพิ่ม
โอกาสในการขายสินคาไดมากยิ่งขึ้น    
 

ลักษณะของกลุมลูกคาและลูกคาเปาหมาย  
 

(ก) กลองกระดาษ 
ลูกคาของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญเปนผูผลิตสินคาเพื่อการสงออกโดยสามารถแยกตามกลุม 

ธุรกิจไดเปน 5 กลุมหลัก ไดแก 
 

1. ถุงมือยาง 
2. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
3. อาหารพรอมบริโภคและเครื่องดื่ม 
4. อาหารแชแข็ง 
5. อาหารกระปอง 

 

ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่ติดตอซื้อขายกันมาเปนระยะเวลานานและตอเนื่องเปนประจํา เปนลูกคาที่มี
ประวัติการชําระคาสินคาตรงเวลา โดยเปนลูกคาในกลุมตลาดบน (Hi-End) และตลาดกลาง (Mid-End) ที่มีตรา
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สินคา (Brand) ของตนเองและเนนภาพลักษณตราสินคาของตน ซึ่งลูกคาในกลุมตลาดบนมักจะไมเปลี่ยนผูผลิต 
เนื่องจากลูกคาในตลาดบนจะรักษาแบบพิมพของตนเปนความลับเพื่อปองกันการปลอมแปลงบรรจุภัณฑไปใชกับ
สินคาที่เปนของปลอม ลูกคาจึงเลือกผูผลิตที่นาเชื่อถือและติดตอธุรกิจกันในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยมี
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาเหลานี้มาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยยังเนนการขยายฐานการจําหนาย
บรรจุภัณฑไปยังผลิตภัณฑอื่นๆ ของลูกคาปจจุบัน ควบคูไปกับการติดตอลูกคารายใหมๆ ลูกคาโดยสวนใหญของ
บริษัทฯ เปนผูผลิตถุงมือยาง ผูผลิตอาหารแชแข็งและอาหารกระปอง ในบริเวณจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง 
ในขณะที่บริษัทยอย จะมีลูกคาสวนใหญในกลุมผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผูผลิตอาหารแช
แข็ง และผูผลิตอาหารพรอมรับประทานและเครื่องดื่ม อยูในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดในเขตภาคกลาง 

 

(ข)  รับจางพิมพ 
ลูกคาจางพิมพของบริษัทฯ ไดแก ผูผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตําราเรียน และนิตยสาร โดยลูกคาจะอยูในเขต

กรุงเทพฯ และเปนลูกคาที่ติดตอกันมาเปนระยะเวลานาน ดวยขอจํากัดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 ธุรกิจสวนนี้บริษัทฯ ไดโอนฐานลูกคาเดิมไปใหกับบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) (ซึ่งเคยเปนบริษัทรวม) ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2555   

 

(ค)  การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
กลาวโดยรวมยอดขายของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนการจําหนายแกลูกคาในประเทศ โดยลูกคาสวน

ใหญเปนผูผลิตสินคาเพื่อการสงออก ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทยอยจึงเปนธุรกิจสงออกโดยออม (Indirect Export) 
บรรจุภัณฑทุกชนิดจะผลิตตามแบบที่ลูกคากําหนด เชน กลองสําหรับถุงมือยาง เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่มีขายทั่วโลก มีสินคาบางสวนที่บริษัทยอย เปนผูคิดคนออกแบบและนําเสนอใหกับลูกคา ซึ่ง
นับเปนบริการเสริมที่บริษัทใหกับลูกคา  

การที่บริษัทฯ มีโรงงานอยู 2 แหง ทั้งในจังหวัดสงขลา และในกรุงเทพฯ สงผลใหสามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาไดอยางทั่วถึง โดยโรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดสงขลานั้นเปนโรงงานผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ 1 ใน 2 ราย
ใหญใน 14 จังหวัดภาคใตของประเทศไทย และยังเปนโรงงานรายใหญแหงแรกในภาคใตที่สามารถผลิตทั้งกลอง
พิมพออฟเซตและกลองพิมพจากกระดาษลูกฟูก แตเนื่องจากปจจุบันเริ่มมีผูผลิตกลองพิมพออฟเซตในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งผูผลิตกลองพิมพลูกฟูกจากประเทศมาเลเซีย แตบริษัทฯ ยังคงไดเปรียบเนื่องจากการสั่งกลองจาก
ตางประเทศ มีคาขนสงเปนปจจัยที่กระทบตอผูบริโภคโดยตรง กระนั้นก็ตามหากมีการสั่งดวยปริมาณมาก คูแขงจะ
ไดเปรียบบริษัทฯ เนื่องจากราคากระดาษในตางประเทศถูกกวาในประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเปนการนําเขาแผนลูกฟูก
ซึ่งไมตองเสียภาษี ผูผลิตในประเทศจะเสียเปรียบคูแขง ทําใหสูญเสียสวนแบงตลาดไปบางสวน อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังไดเปรียบในเรื่องทําเลที่ต้ังของโรงงานที่อยูใกลแหลงผลิตสินคา ประเภทถุงมือยาง อาหารแชแข็งและ
อาหารกระปอง ทําใหมีความไดเปรียบในการเขาถึงลกูคาและการจําหนายสินคา   

2. สภาวะการแขงขัน  
ในชวงหลายปที่ผานมา กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไปทั่วโลก สงผลใหบรรจุ

ภัณฑกระดาษซึ่งผลิตมาจากพืชที่งายตอการยอยสลาย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสามารถนํากระดาษเกากลับมา
ใชไดอีก (Recycle) ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแทนที่บรรจุภัณฑที่ยากตอการยอยสลาย อยางไรก็ตาม ตลาดบรรจุ
ภัณฑกระดาษในประเทศไทยนั้นยงัไมสามารถเติบโตไดดวยตนเอง เพราะผูผลิตยังไมสามารถผลิตบรรจุภัณฑ
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กระดาษแลวนําไปวางจําหนายไดรวมถึงไมมีตราสินคาที่เปนจุดขายของตนเอง เนื่องจากเปนการผลิตบรรจุภัณฑ
ใหกับตราสินคาของลูกคา ทําใหการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑตองอาศัยอุตสาหกรรมอื่นที่มีการใชบรรจุภัณฑ
กระดาษ ดังนั้นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเหลานั้นจึงเปนปจจัยสําคัญตอแนวโนมการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑกระดาษดวยเชนกัน 

ทั้งนี้การบริโภคบรรจุภัณฑกระดาษนั้นมีวัตถุประสงคในการใชเพื่อความสะดวกในการขนสง เพื่อเก็บ
รักษาสินคา เพื่อความสวยงามและเพิ่มมูลคาใหกับสินคา เปนตน ซึ่งในปจจุบันผูผลิตสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
สินคาในระดับกลาง (Mid-end) และระดับบน (Hi-end) มุงเนนการใชบรรจุภัณฑที่มีความสวยงามเพื่อเปนการเสริม
ภาพลักษณของสินคาใหดูดี และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาของตนดวย เนื่องจากบรรจุภัณฑที่สวยงามจะชวย
ดึงดูดความสนใจของผูบริโภค และกอใหเกิดความประทับใจ ซึ่งทําใหเกิดความตองการแกผูพบเห็น นอกจากนี้ยังมี
การนําตราสินคา (Branding) มาเปนสื่อโฆษณาถึงสรรพคุณ ขอดีของสินคา บงบอกถึงช่ือเสียงของผูผลิต และ
คุณสมบัติของสินคา ณ จุดขาย ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลใหความตองการในการบริโภคบรรจุภัณฑกระดาษมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น     

ดังที่กลาวมาขางตน ถึงคุณสมบัติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของบรรจุภัณฑกระดาษ ทําใหบรรจุภัณฑ
กระดาษไดรับความนิยม ซึ่งจากรายงานของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ระบุวาสัดสวนการบริโภค
บรรจุภัณฑกระดาษ ซึ่งไดแก กลองกระดาษ และถุงกระดาษ ในประเทศไทยคิดเปนประมาณรอยละ 40 ของปริมาณ
การบริโภคบรรจุภัณฑทั้งหมดในปจจุบัน  

ในระยะหลัง แนวโนมการใชบรรจุภัณฑกระดาษของผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสได
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานรูปแบบบรรจุภัณฑและรูปแบบผลิตภัณฑ สําหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ
นั้นเกิดจากการที่สินคาที่มีขนาดใหญ เชน โทรทัศนขนาดใหญ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในสํานักงาน ฯลฯ เริ่มนิยม
ใชกลองพับแข็งปะลอนแทนการใชกลองลูกฟูกมากขึ้น เนื่องจากมีความสวยงามกวากลองลูกฟูก ในขณะที่มีความ
แข็งแรงเชนเดียวกับกลองลูกฟูก ทําใหสามารถใชเปนบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงไดอีกดวย สําหรับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบผลิตภัณฑนั้นเกิดจากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของผูผลิตเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน 
การรวมการทํางานของเครื่องถายเอกสาร-พริ้นเตอรและโทรสารไวในเครื่องเดียวกัน (Multi-function) เปนตน ซึ่ง
ทําใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีขนาดใหญขึ้น จึงสงผลใหตองการบรรจุภัณฑที่มีขนาดใหญขึ้น ซึ่งดวยศักยภาพของ 
บริษัทยอย ทําใหมีความไดเปรียบในการรองรับปริมาณการผลิตใหกับลูกคาในกลุมนี้ เนื่องจากบริษัทยอย เปนหนึ่ง
ในผูผลิตเพียงไมก่ีรายในประเทศไทยที่มีเครื่องจักรที่สามารถผลิตกลองขนาดใหญได ซึ่งจากที่กลาวมาขางตน 
นอกเหนือจากความพรอมทางดานเครื่องจักรแลว การผลิตกลองขนาดใหญจะตองอาศัยทักษะ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณจากบุคลากรในการผลิต เนื่องจากการผลิตกลองขนาดใหญจะไมมีเครื่องจักรที่สามารถรองรับการ
ผลิตไดครบทุกขั้นตอน ซึ่งเปนอุปสรรคตอผูผลิตรายใหมๆ ที่จะเขามาในอุตสาหกรรม   
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ปจจัยความเสี่ยง 
 

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพิงลูกคารายใหญ 
 

ในปที่ผานๆ มา บริษัทยอยไดพ่ึงพิงรายไดจากลูกคารายหนึ่ง ซึ่งเปนคนกลางซื้อบรรจุภัณฑจากบริษัทฯ 
เพื่อจําหนายใหกับบริษัทญี่ปุนซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและผลิตเครื่องใชไฟฟา รายใหญ 2 ราย โดยในป 
2557 รายไดจากลูกคารายนี้ลดลงจากรอยละ 12.64 ในป 2556 เปนรอยละ 8.23 ในป 2557 ของรายไดรวมซึ่งลดลงไป
คอนขางมาก ในสวนของบริษัทฯ ก็มีการพึ่งพิงลูกคารายใหญเชนกัน โดยในป 2557 มียอดซื้อลดลงเปนรอยละ 6.44 
จากยอดขายรวม ขณะที่ป 2556 มียอดซื้อรอยละ 22.11 และในป 2557 ลูกคารายใหญ 5 รายแรก ซึ่งสวนใหญเปน
ลูกคาประจําของบริษัทและบริษัทยอยมียอดการสั่งซื้อรวมกันทั้งสิ้นรอยละ 25.32 ขณะที่ป 2556 อยูที่อัตรารอยละ 
51.53 ของยอดการจําหนายรวม ทําใหความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญของบริษัทและบริษัทยอยลดลงและไมมี
นยัสําคัญเทาไรนัก เนื่องจากมีการกระจายยอดขายไปยังลูกคารายอื่นๆ และในปจจุบัน ลูกคาสวนใหญมักจะใช
นโยบายการ Share Supplier มาใช เพื่อกันความเสี่ยงในการสั่งซื้อ หาก Supplier รายใดไมสามารถสงของใหได ลูกคา
จะสามารถหาแหลงที่จะสนองตอบตอความตองการในการผลิตได ทําใหสายการผลิตไมสะดุด หรือหยุดชะงัก บริษัท
และบริษัทยอยก็จะสามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาตอไป  นับวาเปนผลดีกับบริษัทฯ และบริษัทยอยที่
จะหายอดขายจากลูกคารายใหม ๆ อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมทุกประเภทยังคงตองอาศัยภาวะเศรษฐกิจโลกในการ
สนับสนุนใหมีการบริโภคเพิ่มขึ้นและกระตุนใหธุรกิจเติบโตไดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามความชวยเหลือของภาครัฐ
ในการกระตุนเศรษฐกิจก็ยังมีความสําคัญไมนอย 

 

2.      ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีคูแขงรายใหม 
ในปจจุบันยังคงมีผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษจากประเทศมาเลเซียเขามาหาลูกคาภาคใตของประเทศไทย 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย อุตสาหกรรมบางประเภทไดยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม ประเทศ
กัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เนื่องจากตนทุนแรงงานที่ถูกกวา ทําใหผูผลิตบรรจุภัณฑจากตางประเทศมี
กําลังการผลิตเหลืออยู ประกอบกับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ มีการบริโภคที่ลดลง เนื่องจากการใชสื่อเทคโนโลยีผานทาง
อินเตอรเน็ต ทําใหโรงพิมพหลายโรงในกรุงเทพฯ เริ่มเปลี่ยนทิศทางธุรกิจมาเปนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑเพิ่มมากขึ้น 
โดยขยายฐานลูกคามายังภาคใตสวนหนึ่ง ทําใหการแขงขันจากผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษจากในประเทศและ
ตางประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น แตนโยบายการปรับลดภาษีของเขตการคาเสรีในประเทศแถบอาเชี่ยนกอใหเกิดผลดี
ตอบริษัทฯ กลาวคือ บริษัทฯ สามารถซื้อวัตถุดิบ ซึ่งไดแกกระดาษ จากประเทศอินโดนีเซียไดดวยตนทุนที่ตํ่าลง ทําให
บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการขนสงกระดาษมาจากกรุงเทพฯ ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับคูแขง
รายใหมจากมาเลเซีย และคูแขงอื่น ๆ ในประเทศได อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีการนําเขากระดาษจากบริษัทในกลุมโอจิ 
ของประเทศมาเลเซีย ทําใหสามารถแขงขันกับคูแขงในประเทศได  
 

3.      ความเสี่ยงจากการยายฐานการผลิตของลูกคาไปยังประเทศอื่น 
จากการประกาศใชอัตราคาแรงขั้นต่ํา 300 บาทของรัฐบาล ทําใหความเสี่ยงจากการยายฐานการผลิต 

ของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชา 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เนื่องจากตนทุนการผลิตและคาจางแรงงานของประเทศเหลานั้นคอนขางต่ํา ซึ่งได
สงผลกระทบตอการแขงขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้น  
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แนวโนมการยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชา และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
นั้น สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑในกลุมตลาดลาง (Low End) ในขณะที่ยังมีแนวโนมการลงทุนผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มุงเนนตลาดบน (High End) และตลาดกลาง (Mid End) ในประเทศไทย เนื่องจากการผลิตใน
ประเทศไทยมุงเนนคุณภาพและมีแรงงานที่มีฝมือมากกวา จึงทําใหมีการทดแทนของผลิตภัณฑในกลุมตลาดบนและ
ตลาดกลางแทนสินคาในตลาดลาง 

 

4.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 
ในปที่ผานมาบริษัทฯ และบริษัทยอยซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ โดยชําระคาสินคาเปน US$ ซึ่งเปน

การเปด L/C และ T/R (Trust Receipt) ระยะเวลา 120-180 วัน ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยในครึ่งปแรกคาเงินบาทคอนขางแข็ง เนื่องจากตางประเทศนําเงินมาลงทุนในประเทศเปนจํานวนมาก 
ทําใหบริษัทฯ มีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน แตพอยางเขาครึ่งปหลัง นโยบายการปรับลดคิวอี ของสหรัฐอเมริกา 
ประกอบกับสถานการณทางการเมืองที่ไมนิ่งของประเทศกอใหเกิดผลกระทบตอคาเงินบาท ตางชาติเริ่มถอนเงินกลับ 
นโยบายรัฐที่ไมเอื้อตอการลงทุน เงินบาทออนตัวลงอยางตอเนื่องจนถึงสิ้นป จะเห็นไดวา ในที่สุดแลว บริษัทฯ 
ประสบผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม บริษัทจะเลือกชําระเงินในชวงเวลาที่เห็นวาอัตราแลกเปลี่ยน
เปนอัตราที่เหมาะสม หรือทําการจองอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาในสัดสวนที่สามารถปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนได บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มิไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยง ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 เปนจํานวนเงิน 877,350.66 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเปนเงินที่ใชซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ ขณะที่ในป 
2556 มีจํานวน 1.52 ลานเหรียญสหรัฐ  

5. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและเชื้อเพลิง 
เนื่องจากกระดาษ  วัสดุสิ้นเปลืองและเชื้อเพลิง  ซึ่งเปนตนทุนหลัก (รอยละ 65)  ของบริษัทและบริษัท

ยอย ราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคาตลาดโลก มีความผันผวนตามความตองการของผูบริโภค ปจจัยดังกลาวไมอยูใน
ความควบคุมของบริษัทฯ จึงอาจสงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม บรษิัทฯ ไดดําเนินการปองกันความ
เสี่ยงดังกลาว โดยมีนโยบายการบริหารราคาวัตถุดิบผานการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ ควบคูไปกับการเสนอขายสินคา 
เพื่อใหบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถจําหนายสินคา ในราคาที่เมื่อหักตนทุนแลวมีกําไรขั้นตนลดลงจากปที่ผานๆ มา 
ประกอบกับในป 2556 การปรับคาแรงขั้นต่ําของรัฐบาลทําใหตนทุนแรงงานเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2557 ความ
ตองการบริโภคกระดาษชวงครึ่งปแรกเพิ่มขึ้น ราคากระดาษยังสูงอยู แมวาในครึ่งปหลังราคากระดาษจะปรับตัวลดลง
มาเล็กนอย แตเมื่อเทียบกับตนทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น ทําใหกําไรของบริษัท และบริษัทยอยลดลง ขณะที่บริษัทฯ ไม
สามารถเพิ่มราคาขายกับลูกคาไดทันกับราคาวัตถุดิบและตนทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น บวกกับผลกระทบทางดานการเงิน
และเศรษฐกิจของประเทศในแถบยุโรป เศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ประชาชนบริโภคแตสิ่งที่จําเปน ทําใหอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา กระทบอยางรุนแรง แมวาในปลายปตนทุนพลังงานเริ่มลดลง แตตนทุนอื่น
ไมมีการลดลงแตประการใด ทําใหตนทุนของบริษัทและบริษัทยอย ยังคงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

6.  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทยอย จะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันไดเมื่อ
ครบกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตามความตองการ
ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายได บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดาน
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สภาพคลองที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อที่คาดวาเพียงพอในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 
ซึ่งวงเงินดังกลาวไดรับอนุมัติจากธนาคารพาณิชยหลายแหง  

   

7. ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทและบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองมาจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน
เบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน แตเนื่องจากสินทรัพย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ดงันั้นฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอย เช่ือวาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ
บริษัท และบริษัทยอยจะอยูในระดับต่ํา จึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว 
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โครงสรางการถือหุน 
SPACK Shareholding Structure 

 

ผูถือหุนใหญ 10 อันดับแรก และอื่นๆ ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ 13 มีนาคม 2558 
List of the top 10 shareholders of the SPACK at latest book closing on March 13, 2015 and others 

 

ผูถือหุน 
Name 

จํานวนหุน 
No. of Shares 

รอยละ 
% 

1.      บริษัท โอจิ โฮลดิ้งส คอรปอเรชั่น จํากัด 
  OJI HOLDINGS CORPORATION 

227,156,360 75.72 

2.     บริษัท บิสเนส เซิรฟ จํากัด 
  Business Serve Company Limited    

7,000,000 2.33 

3.      นางอารรัีตน โชคลํ้าบญุ 
  Mrs. Areerat Chocklumboon 

3,400,800 1.13 

4.     นายประเสริฐ เนาถาวร 
         Mr. Prasert Nowthavorn 

3,000,000 1.00 

5.     บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด 
        President Holding Co., Ltd. 

2,937,540 0.98 

6.    โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
         Ramkamkeng Hospital Public Company Limited 

2,342,700 0.78 

7.     นางรชัฏาพร ไชยพฤกษ 
        Mrs. Ratchadaporn Chaipeug 

2,086,200 0.70 

8.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 
        Thai NVDR Company Limited   

1,914,601 0.64 

9.    นางสาวพมิลอร ล้ิมธรรมมหิศร  
         Ms. Pimonorn Limthummahisorn 

1,320,000 0.44 

10.   นายสันต ิเตชอัครกุล 
        Mr. Sunti Tethakarakul 

1,190,500 0.40 

   รวม 10 ราย 257,108,002 84.12 
 

   ผูถือหุนรายยอยอ่ืนๆ จํานวน 1,696ราย  47,651,299 15.88 
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โครงสรางการจัดการ 
Management Structure 

 
     โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 
หลักจํานวน  3 ชุด  ไดแก  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ 
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 
      
คณะกรรมการบริษัท         ประกอบดวย 
 
    1.  นายยาสุโอะ นาคานิชิ             ประธานกรรมการ 
    2.  นายยูทากะ อิโตะ                    รองประธานกรรมการ 
    3.  นายจุน โทมิตะ                       กรรมการ 
    4.  นายเคนอิจิ คามิโมโต             กรรมการ 
    5.  นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ     กรรมการ 
    6.   นายสุมิตร  กาญจนัมพะ        กรรมการ    
    7.  รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล     กรรมการ     
    8.  พล.ต.ต. อัมพร  ภัยล้ี              กรรมการ 
    9.  นายเศวต รมฤทธา                 กรรมการ  
      

คณะกรรมการบริหาร       ประกอบดวย 
 
    1.  นายยูทากะ อิโตะ              รองประธานกรรมการ 
    2.  นายจุน โทมิตะ                  กรรมการบริหาร 
    3. นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ  กรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประกอบดวย 
 

    1.  นายสุมิตร  กาญจนัมพะ      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    2.  พล.ต.ต. อัมพร  ภัยล้ี           กรรมการตรวจสอบ 
    3.  รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล  กรรมการตรวจสอบ 

     The company’s management structure consists of 3 main committees  
including  the  Board of Directors the Board of Executive Directors The 
Audit Committee and Independent Directors  as at December 31’ 2014 
 
 

  Board of Directors 
 

1. Mr. Yasuo Nakanishi                            President          
2. Mr. Yutaka Ito                                         Vice Chairman      
3. Mr. Jun Tomita                                        Director   
4. Mr. Kenichi Kamimoto                            Director   
5. Mr. Yosuke Yamamoto                            Director   
6. Mr. Sumitr  Kanjanampa                          Director 
7. Associate Prof. Dr. Sunchai  Klinpikul    Director  
8. Pol.Maj.Gen  Umporn  Pailee                  Director 
9. Mr. Savate Romlitta                                 Director 
 

   The Board of Executive Directors 
 

 1. Mr. Yutaka Ito                     Vice Chairman  
 2. Mr. Jun Tomita                     Executive Director 
 3. Mr. Yosuke Yamamoto        Executive Director                                     
 
    The Audit Committee, Independent Directors 
 

  1. Mr. Sumitr  Kanjanampa           Chairman of Audit Committee 
  2. Pol.Maj.Gen  Umporn  Pailee    Member of Audit Committee 
  3. Associate Prof. Dr. Sunchai  Klinpikul  Member of Audit   
                                                                      Committee  
 
 

  
 



  

การจัดการ/Management 
 

1) โครงสรางการจัดการ Management structure 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• คณะกรรมการดูแลบริษัทและบริษัทยอย โดยรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร 
• The Board of Director is responsible for the operation of the Company and subsidiary company “Sahakij Packaging Co., Ltd.” 

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors 

คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
Audit Committee/ Independent Directors 

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
CEO 

 

คณะกรรมการ 
Board of Directors  

ผูจัดการทั่วไปโรงงาน 
Factory General Manager 

ผูจัดการฝายวางแผนเชิงกลยุทธ/
เลขานุการคณะกรรมการ 

Strategic Planning Mgr./ 
Secretary of Board 

ผูจัดการฝายผลิต 1 
Production Mgr. 1 

ผูจัดการฝายผลิต 2 
Production Mgr. 2 

ผูจัดการฝายการตลาด 
Marketing Mgr. 

บจก. สหกิจบรรจุภัณฑ 
Sahakij Packaging Co., Ltd. 



คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

นายยาสุโอะ นาคานิชิ นายยูทากะ อิโตะ
Mr. Yasuo Nakanishi Mr. Yutaka Ito

ประธานกรรมการและกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
President, Director Vice Chairman and Executive Board



นายสุมิตร  กาญจนัมพะ รศ.ดร. สัณหชัย  กลิ่นพิกุล
Mr. Sumitr  Karnjanampa Associate Prof.Dr. Sunchai  Klinpikul

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
       Director, Chairman of The Audit Committee and Independent Director Director, Audit Committee and Independent Director

พล.ต.ต. อัมพร  ภัยลี้ นายจุน โทมิตะ
Pol.Maj.Gen Umporn  Pailee Mr. Jun Tomita
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
Director, Audit Committee and Independent Director Executive Director



นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ นายเคนอิจิ คามิโมโต
Mr. Yosuke Yamamoto Mr. Kenichi Kamimoto
กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท
Executive Director Director

นายเศวต รมฤทธา  
Mr. Savate Romlitta  

 กรรมการบริษัท  
  Director  



คณะผูบริหาร
MANAGEMENT

นายยาสุโอะ นาคานิชิ นายยูทากะ อิโตะ
กรรมการและประธานกรรมการ กรรมการ และรองประธานกรรมการ
Mr. Yasuo Nakanishi Mr. Yutaka Ito

Director and President Executive Director, Vice Chairman

นายสุรัช นาวีการ นายธวัชชัย ปานเดช
ผูจัดการทั่วไปโรงงาน ผูจัดการฝายการตลาด
Mr. Surat Navykarn Mr. Thawatchai Pandech

Factory General Manager Marketing Manager

นายสิทธิชัย ทะวาย นายประพจน ปรีดาวรานนท นางวริษฐากาญจน ทองประดับ
ผูจัดการฝายผลิต 1 ผูจัดการฝายผลิต 2 ผูจัดการฝายวางแผนเชิงกลยุทธ/เลขานุการ
Mr. Sittichai Thawai Mr. Prapoj Preedavaranont คณะกรรมการ
Production Manager 1 Production Manager 2 Mrs.Varithakarn Thongpradab

Strategic Planning Manager/

Secretary of Board
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ประวัติคณะกรรมการและผูบริหารของบรษิัท 
 

ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 
 

นายยาสุโอะ นาคานิชิ  (Mr. Yasuo Nakanishi) 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
63 ป 
ญี่ปุน 
Lot 7090, Mukim Tanjung 12, Daerah Kuala Langat, 
42700 Banting Selangor, Malaysia 

การศึกษา/การอบรม 
 

Business Administration, B.D. Aoyama 
Gakuin University, Tokyo, Japan 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 7  เดือน  (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557) 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

President & CEO of Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. Malaysia 
 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 

พ.ค.2557 – ปจจุบัน   ประธานกรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
เม.ย. 2557 – ปจจุบัน  ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
                                   Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. 
มิ.ย.2552- มี.ค.2557   ประธานกรรมการ 
                                   Oji Interpack Co., Ltd. 
 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ไมมี (เนื่องจากกรรมการที่ไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย ไมไดรับคาตอบแทน) 

การเขารวมประชุมในป 2557 
 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท  2 ครั้ง  เขารวมประชุม 1 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 
 

นายยูทากะ  อิโตะ   (Mr. Yutaka Ito) 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
54 ป 
ญี่ปุน 
89 ซอยทองหลอ 13 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 

การศึกษา/การอบรม 
 

Rochester Institute of Technology, (NY / USA) 
Packaging Science / BS 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ   1 ป 6 เดือน (ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556) 
 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด 
(บริษัทยอย) 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี 
 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 

ก.ค.2556 – ปจจุบัน    กรรมการและกรรมการบริหาร 
                                     บมจ.เอส.แพ็คแอนด พริ้นท 
                                     ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
                                     บจก. สหกิจบรรจุภัณฑ 
1986 – 2013          Oji management office 
                                    General Manager 
                                    (Packaging Innovation Center) 
 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 4  กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
กรรมการชาวญี่ปุนไมประสงครับเบี้ยประชุมกรรมการ 

การเขารวมประชุมในป 2557 ประชุมคณะกรรมการบริษัท   4 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 

นายเคนอิจิ คามิโมโต   (Mr. Kenichi Kamimoto) 
กรรมการ 
43 ป 
ญี่ปุน 
C-5-2 Kiaraville,  Jalan Chang Kat, Dura Kiara, Mont Kiara, 
Kuala Lumpur Malaysia  

 
การศึกษา/การอบรม 
 

Economics B.D. 
Hitotsubashi University, Japan 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 2 ป 3 เดือน  (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2555) 
 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

General Manager of Oji Paper Asia Sdn. Bhd. Malaysia 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ไมมี 
 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 

พ.ศ.2555-ปจจุบัน  กรรมการ 
                                บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2553-ปจจุบัน  General Manager 
                                Oji Paper Asia Sdn. Bhd. 
พ.ศ.2550-2553       General Manager 
                                Oji Paper (Thailand) Ltd. 
พ.ศ.2546-2550        Kushiro Factory 
                                Oji Paper Co., Ltd. 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ไมมี (เนื่องจากกรรมการที่ไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย ไมไดรับคาเบี้ยประชุม) 

การเขารวมประชุมในป 2557 ประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 ครั้ง  เขารวมประชุม 3 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 

นายจุน โทมิตะ  (Mr. Jun Tomita) 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
39 ป 
ญี่ปุน 
 33 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 
การศึกษา/การอบรม 

 
Bachelor Business Administration Framingham State University, USA 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 2 ป 3 เดือน  (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2555  
                       มาประจําการตั้งแตเดือนก.พ. 2556) 
 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 

 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 
 

 

กรรมการบริหารของบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด (บริษัทยอย) 

 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 
 

 
ประสบการณการทํางาน 
 
 

 
พ.ศ.2556-ปจจุบนั   กรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2556-ปจจุบนั   กรรมการ บจ.สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด 
พ.ศ.2555-2556        Manager of Oji Management Office Inc. 
พ.ศ.2546-2555       Manager of Deloitte Touche Tohmatsu LLC 
 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 4  กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
และกรรมการชาวญี่ปุนไมประสงครับเบี้ยประชุมกรรมการ 

 
การเขารวมประชุมในป 2557 

 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท      4 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 

 
นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ      (Mr. Yosuke Yamamoto) 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
43 ป 
ญี่ปุน 
24 Soi Prommit, Klongton-nue, 
Wattana, Bangkok 10110 

 
การศึกษา/การอบรม 
 

 
Business and Commerce B.D. Keio University, Tokyo, Japan 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 
 

4 เดือน (ไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557) 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด (บริษัทยอย) 
 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 

ส.ค.2557 – ปจจบุัน      กรรมการบมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
มิ.ย. 2556 –ก.พ. 2557   Manager of Oji Container Co., Ltd. 
ต.ค.2539 – พ.ค.2556    Manager of Oji Paper Co., Ltd. 
เม.ย.2556 – ก.ย.2556    Salesman of Honshu Paper Co., Ltd. 
 

 
วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 
 

 
กรรมการชาวญี่ปุนไมประสงครับคาเบี้ยประชุม 

 
การเขารวมประชุมในป 2557 

 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท            1 ครั้ง  เขารวมประชุม 1 ครั้ง 
 



รายงานประจําป 2557       Annual Report 2014 

 

31 
 

ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
 
 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 

นายสุมิตร กาญจนัมพะ   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
61 ป 
ไทย 
16/54 ซอยทองหลอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

การศึกษา/การอบรม 
 

ปริญญาตรีนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ป 2547  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 11 ป  (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2546) 
การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

 
ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 

2546-ปจจุบัน           ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 
                                  กรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
ต.ค.2555-ปจจุบัน    ผูอํานวยการ สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา 
                                  ผูจัดการโครงการเสริมสรางองคกรสุขภาวะ  
                                  สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา 
ก.พ.2554-มิ.ย.2555  กรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT 
พ.ศ.2548-ม.ค. 2554  ผูจัดการเขตลูกคาธุรกิจ สํานักงานเขต 
                                   ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2522-2548          หัวหนาศูนยธุรกิจ SME ภูมิภาคและหาดใหญ 
                                   บมจ. ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 
 

การเขารวมประชุมในป 2557 ประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 
 

 
พล.ต.ต. อัมพร ภัยล้ี    
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
74 ป 
ไทย 
26/14 ถนนราษฎรยินดี ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาตรีรัฐประสาสนศาสตร 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ป 2547  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 11 ป  (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2546) 
การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

 
ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 

ปจจุบัน                  ที่ปรึกษาสมาคมตํารวจ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ 
ปจจุบัน                  นายกสมาคมเกิดมาตองตอบแทน 
                                บุญคุณแผนดิน อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
ปจจุบัน                  ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา 
                                เทศบาลนครหาดใหญ 
พ.ศ.2546-ต.ค.55    ประธานกรรมการ บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2546-ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ 
                                 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 
 

การเขารวมประชุมในป 2557 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

รศ.ดร.สัณหชัย กล่ินพิกุล 
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการ 
66 ป 
ไทย 
4/2 หมู 3 ตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 

การศึกษา/การอบรม Doctor of Engineering (Industrial Engineering and Management) Asian  
Institute of Technology Bangkok                 
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ป 2547  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 11 ป  (ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 22 ธันวาคม 2546) 
การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

 
ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 

พ.ศ.2554-ปจจุบัน  ผูเช่ียวชาญดานพลังงานทดแทน, 
                                 ผูตรวจการภาคใต มูลนิธิชัยพัฒนา 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน  ผูอํานวยการสํานักงานประสานงาน 
                                โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
                                 สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร             
พ.ศ.2546-ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และ 
                                  กรรมการ 
                                  บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2527-2552         รองศาสตราจารยระดับ 9 ภาควิชาวิศวกรรม 
                                  อุตสาหการ 
                                  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 
 

การเขารวมประชุมในป 2557 ประชุมคณะกรรมการบริษัท  4 ครั้ง  เขารวมประชุม 3 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

นายเศวต รมฤทธา 
กรรมการ 
66 ป 
ไทย 
93/607 หมูที่ 4 ตําบลบางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาโทนิเทศศาสตรสาขาบริหาร 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ปริญญาตรีเทคโนโลยีทางการพิมพ 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ป 2546  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ 18 ป  (ดํารงตําแหนงตั้งแตป 2540) เขารับตําแหนงใหมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2556 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด (บริษัทยอย) 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 

พ.ศ.2556-ปจจุบัน   กรรมการ 
                                 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2555-ปจจุบัน   กรรมการ 
                                 บจก.สหกิจบรรจุภัณฑ 
พ.ศ.2540-2553        กรรมการ 
                                 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2538-2553        กรรมการบริหาร 
                                 บจก.สหกิจบรรจุภัณฑ     
                             

 
วาระที่มีสวนไดเสียในการ
ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 
 

การเขารวมประชุมในป 2557 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง  เขารวมประชุม 4 ครั้ง 
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ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

นายสุรัช นาวีการ 
ผูจัดการทั่วไปโรงงาน 
54 ป 
ไทย 
162/2 ถนนเพชรเกษม ซอย 2 ตําบลคอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 
 
 

  พ.ศ.2556-ปจจุบัน  ผูจัดการทั่วไปโรงงาน 
                                บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2538-2555        รองกรรมการผูจัดการ 
                                 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท                           

ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

นางวริษฐากาญจน ทองประดับ 
ผูจัดการฝายวางแผนเชิงกลยุทธ/เลขานุการคณะกรรมการ 
58 ป 
ไทย 
11, 13 ซอย 20/1 ถนนกาญจนวณิชย ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ  
จังหวัดสงขลา 

การศึกษา/การอบรม -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
-ปริญญาตรีนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (พ.ศ. 2555) 
-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี)   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 
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การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 

พ.ศ. 2551-ปจจุบัน  เลขานุการคณะกรรมการ 
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน  ผูจัดการฝายวางแผนเชิงกลยุทธ 
พ.ศ.2545-2555        ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 

ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

นายธวัชชัย ปานเดช 
ผูจัดการฝายตลาด 
50 ป 
ไทย 
125/429 หมู 1 ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาตรีรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 

พ.ศ.2549-ปจจุบัน   ผูจัดการฝายตลาด 
พ.ศ.2545-2548         ผูจัดการแผนกขาย 
                                  บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 

ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

นายสิทธิชัย ทะวาย 
ผูจัดการฝายผลิต 1  
52 ป 
ไทย 
125/448 หมู 1 ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

การศึกษา/การอบรม ประโยควิชาชีพช้ันสูง ชางกลโลหะ วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช 
 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
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การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 
 

ประสบการณการทํางาน 
 

พ.ศ.2549-ปจจุบัน ผูจัดการฝายผลิต 1 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2537-2549       ผูจัดการแผนก Finishing 1 
                                บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 

 
ชื่อ-นามสกุล  
ตําแหนงปจจุบัน 
อายุ 
สัญชาติ 
อยูบานเลขที่ 

 
นายประพจน ปรีดาวรานนท 
ผูจัดการฝายผลิต 2  
51 ป 
ไทย 
147 ซอย 11 (เพชรเกษม) ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 
การศึกษา/การอบรม 
 

 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การถือหุนในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2557) 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 
จดทะเบียนอื่น 

ไมมี 
 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 
(ท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน) 

 
ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่
แขงขัน/เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
ไมมี 
 

ประสบการณการทํางาน พ.ศ.2549-ปจจุบัน ผูจัดการฝายผลิต 2 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2544-2548       ผูจัดการฝายตลาด 
                                บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ  
 

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือนายยูทากะ อิโตะ หรือ นายจุน โทมิตะ หรือนายโยสุเกะ 
ยะมะโมะโตะ คนใดคนหนึ่งรวมเปนสองคนลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญของบริษัท  

 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ

ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม
กํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตใน
เรื่องดังตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก เรื่องที่กฎหมาย
กําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอน
กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมา
เปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธหิรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อและ
ขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2546 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 

 

 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอโดยมีการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก (External Audit) และผูบริหารท่ี
รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งไตรมาส และประจําป 

2. สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
เสนอแนะใหมีการตรวจสอบรายการที่เห็นวาจําเปน และเปนสิ่งสําคัญ พรอมทั้งใหขอเสนอเกี่ยวกับ
การปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทาน
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง จํานวนคร้ังทีร่วมประชุม/จํานวน
การประชุมป 2557

1. นายสมุติร กาญจนัมพะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7

และกรรมการอิสระ

2. พล.ต.ต.อัมพร ภยัล้ี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 5/7

3. รศ. ดร.สณัหชัย กล่ินพิกุล กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 6/7

ช่ือ-นามสกุล
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3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. สอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือการฝาฝน
กฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อให
มั่นใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้ง บคุคลซึ่งมีความอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของ
บุคคลากร ที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และเขารวมประชุมกับผูสอบ
บัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

7. สอบทานความถูกตอง ประสิทธิผลและการควบคุมภายในของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
รายงานการเงิน  

8. กํากับดูแลใหมีการบริหารดานความเสียงจากการประกอบธุรกิจในทุกดาน ทั้งดานการบริหาร การ
ผลิต เทคโนโลยี และความเสี่ยงจากภัยตางๆ  

9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
10. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงใหคําแนะนําในเรื่องงบประมาณ 

และกําลังพลของแผนการตรวจสอบระบบงานภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของผู
ตรวจสอบภายใน 

11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผย
ไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด 

12. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อ
ช้ีแจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงตั้งผูสอบบัญชี 

13. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
14. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการที่มีความเปนอิสระ ไมไดเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง
ของบริษัทฯ และในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่กลาวมานี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบตอบุคคลภายนอก 

       คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 3 คน ประกอบดวย 
 

  ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายยูทากะ   อิโตะ รองประธานกรรมการ,กรรมการบริหาร 
2. นายจุน        โทมิตะ กรรมการบริหาร 
3. นายโยสุเกะ   ยะมะโมะโตะ กรรมการบริหาร 
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

2. จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การ
วาจาง การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัท ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหาร 
 

3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่ประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอ เพื่อกลั่นกรองกอน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

4. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัทฯ ที่กําหนดเอาไวให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5. มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับ
ธุรกิจหลักกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใหกูยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ไมเกิน 50 ลาน
บาท รวมถึงการเขาเปนผูค้ําประกันใหแกบริษัทยอย โดยใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบดวย 
หากเกินวงเงินที่กําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

 

7. กําหนดแนวปฏิบัติที่ดีตอคูคา โดยจัดใหมีการคัดเลือกคูคา การบรรจุคูคาไวในสาระบบของบริษัท 
การประเมินคูคา และมีการ Complain คูคาหากพบวาไดรับสินคาไมถูกตองตามที่กําหนดไว 

 

8. มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

 

9. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ โดยเนนใหเกิด
อุบัติเหตุเปนศูนย  

 

10. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่ดีและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน รวมถึง
การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อันตรายจากสารเคมี และอื่นๆ อยางเครงครัด 

 

11. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายทุกฉบับ 
 

12. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัติทางการ
เงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กําหนดขอบเขตชัดเจน  

 



รายงานประจําป 2557      Annual Report 2014 

 

 41

ผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวน 8 คน ประกอบดวย 
 

 

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 
 

1. มีอํานาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
ไว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร 

2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่ฝายบริหารจัดทําเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใชจายงบประมาณประจําปของแตละหนวยงาน 

3. พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ 
ไมวาจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 

4. มีอาํนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายหรือ
ผลประโยชนของบริษัทฯ 

5. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาตางๆ ซึ่งเปนผลประโยชนในกิจการ
ของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว โดยใหนําเสนอกรรมการบริหาร
และกรรมการบริษัทเพื่อทราบดวย 

6. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน หรือ
สถาบันการเงิน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

7. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

8. ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามการใหอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งอยูภายใตนโยบายของคณะกรรมการ 

ทั้งนี้ อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหประธาน
เจาหนาที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทและตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขต
ชัดเจน 

ตําแหนง

1. นายยูทากะ อิโตะ รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร

2. นายจุน โทมิตะ กรรมการบริหาร

3. นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ กรรมการบริหาร

4. นายสุรัช นาวีการ ผูจัดการท่ัวไปโรงงาน

5. นางวริษฐากาญจน ทองประดับ ผูจัดการฝายวางแผนเชิงกลยุทธ, เลขานุการคณะกรรมการ

6. นายธวัชชัย ปานเดช ผูจัดการฝายการตลาด

7. นายสิทธิชัย ทะวาย ผูจัดการฝายผลิต 1
8. นายประพจน ปรีดาวรานนท ผูจัดการฝายผลิต 2

ช่ือ-นามสกุล
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร      
แมวาบริษัทฯ จะไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ แตบริษัทฯ มี

นโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ จะตองพิจารณาจาก
ปจจัยหลายประการประกอบ เชน ความรูความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เปนตน โดยได
กําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

2. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม 
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตาํแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 
ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผู
ออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

3. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
3.1 ผูถือหุนคนหนึ่ง มคีะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
3.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขาเปนกรรมการแทน
ตําแหนงกรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง
เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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คาตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบริหาร 
 

(1)  คาตอบแทนกรรมการ 
 ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการ แยกเปนดังนี้ 
  (1) คาเบี้ยประชุม 
   1.1  เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวย 
    - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท 

1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
    - เบี้ยประชุม ครั้งละ 6,500 บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) 
  (2) เงินโบนัสกรรมการ จะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท 
  (3) คาตอบแทนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารและพนักงาน โดยจายเงินสะสมในอัตรารอย 
                                     ละ 3-5 ของคาจางทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ ไดจายเงินสบทบในอัตราเทากัน 

 

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2557, 2556 และป 2555 หนวย : บาท

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน
เงินเบ้ียประชุม 5 425,749.50        9 631,927.91        9 690,900.00        
โบนัสรวม 4 28,000.00          5 65,700.00          9 94,200.00          

รวม 453,749.50        697,627.91        785,100.00        

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนผูบริหาร หนวย : บาท

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน
เงินเดือนรวม 7 7,021,720.00     8 5,810,340.00     8 6,001,231.67     
โบนัสรวม 5 458,810.00        8 697,851.00        8 1,062,603.00     

รวม 7,480,530.00     6,508,191.00     7,063,834.67     

 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหาร หนวย : บาท

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 7 313,086.00        8 290,517.00        8 300,061.58        

รวม 313,086.00        290,517.00        300,061.58        

ป 2555คาตอบแทน ป 2557 ป 2556

คาตอบแทน ป 2557 ป 2556

คาตอบแทน ป 2557 ป 2556

ป 2555

ป 2555
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การกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามขอพึง
ปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสรุปไดดังนี้ 

• นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ กําหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการดังนี้ 
1. ใหความเปนธรรมตอผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
2. จัดโครงสรางคณะกรรมการแบงตามหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัท
แลว อาจมีการแตงตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได นอกจากนี้ ใหมีการกําหนดบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะอยางชัดเจน 

3. ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนและเพียงพอ
ในเวลาที่เหมาะสม 

4. ดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเสี่ยง ใหมีการประเมิน วางกล
ยุทธแกไข และติดตามบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ 

5. สรางสํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมและถูกตองชอบธรรมใหแกผูบริหารและพนักงาน 
• ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน  
บริษัทฯ ใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนทุก ๆ คน อยางเทาเทียมกัน เชน บริษัทจะแจงใหผูถือหุน

ทราบถึงความคืบหนาการดําเนินงานของบริษัท อยางสม่ําเสมอ และในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ เปดโอกาสใหผู
ถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ สําหรับรายงานการประชุมผูถือหุนนั้น ที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน
แลวเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผูถือหุน โดยไดจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระเบียบเพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได  

• สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธขิองผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของดังนี้ 
1. พนักงาน บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม และให

ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดี และพัฒนาใหเปนสถาน
ประกอบการที่พนักงานทํางานแลวมีความสุข ทั้งดานรางกาย (มีการจัดทํา
โครงการยืดเหยียดกลามเนื้อกอนเขาปฏิบัติงาน) และจิตใจ โดยมี 
ประสานงานกับโรงพยาบาลในเรื่องการเฝาระวังมิใหเกิดโรคจากการ
ปฏิบัติงาน มีการตรวจสภาพแวดลอม ตรวจวัดสมรรถภาพทางรางกายของ
พนักงานอยางสม่ําเสมอ และติดตามผลอยางใกลชิด  

2. คูคาและเจาหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม มีการคัดเลือกคูคาซึ่ง
กําหนดไวในมาตรฐาน ISO ของบริษัทฯ และเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 
และ/หรือ ขอตกลงในสัญญาที่ทํารวมกัน 
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3. ลูกคา บริษัทฯ ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของลูกคา โดย
ใหความสําคัญกับการบริการและความตรงตอเวลาควบคูกันไป 

4. คูแขง บริษัทฯ ประพฤติตามกติกาการแขงขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อ
ทําลายคูแขง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ขางตนเปนอยางดี 

 

• การประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯ คํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถือหุน โดยไดจัดการประชุมในสถานที่ที่

สะดวกตอการเดินทาง ซึ่งไมขัดตอขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดนําสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอม
ระเบียบวาระการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ตามที่กําหนดในขอบังคับของ
บริษทัฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระเปนตัวแทน
เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได ภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชน
ทั่วไป เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนรายยอยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอ
ขายหุนตอประชาชนทั่วไปแลว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหคณะกรรมการบริษัทเขารวมการประชุมผูถือหุนโดย
พรอมเพรียงกัน 

 

• ภาวะผูนําและวิสัยทัศน  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการ

ดําเนินธุรกิจ ทําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ 
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตระมัดระวัง ตามหลักการขอพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ 
และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอบริษัทฯ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปนผูพิจารณาการกําหนดและการแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารอยาง
ชัดเจน 

• ความขัดแยงทางผลประโยชน       
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูอนุมัติ

รายการระหวางกัน ดังรายละเอียดในขอ 11 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดของรายการระหวางกันที่
เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด 

นอกจากความขัดแยงทางผลประโยชน ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ยังมีการดูแลเรื่องการใช
ขอมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีนโยบายใหผูบริหารปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และหามการใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนของตนเอง  
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• จริยธรรมธรุกิจ 
บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code 

of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตองทราบถึงบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบวา จะตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน
เปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเพื่อใหพนักงานทั่วไปยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งในขอบังคับดังกลาวมีการกําหนดบทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับ
ดวย 

• การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 คน เปนกรรมการที่ไมไดเปนลูกจาง
ของบริษัทฯ จํานวน 5 คน โดยเปนกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน หรือคิดเปนกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 

• การรวมหรือแยกตําแหนง 
 ในปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเปนบุคคลเดียวกับประธานคณะกรรมการบริหารและ

ประธานเจาหนาที่บริหาร โดยไมเปนลูกจางของบริษัทฯ และไมไดถือหุนในบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีความเปนอิสระใน
การปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ และการที่นายยุทธ ชินสุภัคกุล ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจาหนาที่บริหารควบคูกันไปนั้น เปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ  อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของทั้ง 2 ตําแหนงดังกลาวแยกไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระจํานวน 3 ทาน ทําหนาที่ในการ
ถวงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกดวย 

• คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ทุกป มีมติอนุมัติใหเริ่มจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมกาตาม

สมควร โดยคาตอบแทนดังกลาว ผูถือหุนพิจารณาแลววามีความเหมาะสมเมื่อคํานึงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
จากคณะกรรมการและอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับของอุตสาหกรรมเดียวกัน 

สําหรับคาตอบแทนของผูบริหารน้ัน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังไมไดมีการพิจารณาคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน เนื่องจากโครงสรางองคกรของบริษัทฯ ไมซับซอน ดังนั้น ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทจึงเปน
ผูกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารโดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารแตละคน  

• การประชุมคณะกรรมการ 
ขอบังคับบริษัทฯ กําหนดให บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนตอครั้ง ซึ่งในป 2557

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยในแตละครั้งมีคณะกรรมการเขา
รวมเกินกวารอยละ 60 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุม
โดยจัดการประชุมที่สํานักงานของบริษัทฯ หรือสถานที่อื่นใด ที่สะดวกตอการเดินทาง และไมขัดตอขอบังคับของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดนําสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพรอมขอมูลประกอบวาระการประชุมตางๆ ให
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คณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ตามที่กําหนดในขอบังคับบริษัท และหากมีเหตุจําเปนไม
สามารถเขารวมประชุมได กรรมการจะแจงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมประมาณ 1-2 วัน 

 

รายชื่อ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
1. นายยูทากะ  อิโตะ                                                    4/4 

(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556) 
2. นายยาสุโอะ นาคานิชิ                                                    1/2 

(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2557) 
3. นายโทชิอากิ มูโรอิ                                                   0/2 

(ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557) 
4. นายสุมิตร กาญจนัมพะ                                                   4/4 

 
5. รศ. ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล 3/4 

 
6. พล ต.ต. อัมพร ภัยล้ี 4/4 

 
7. นายยาซูฮิโร  กี 1/1 

(ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557) 
8.  นายโยสุเกะ    ยะมะโมะโตะ 1/2 

(ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม 2557) 
9.    
 

นายเคนอิจิ  คามิโมโต 3/4 
 

10. นายจุน โทมิตะ 4/4 
 

11.  นายเศวต รมฤทธา 4/4 
 

• คณะกรรมการชุดยอย 
 

นอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน  
2. คณะกรรมการบริหาร   ประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวน 3 ทาน  
โดยไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยขางตนไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 

ยังไมไดมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากโครงสราง
องคกรของบริษัทฯ ไมซับซอน 
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• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดกําหนด
ภาระหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูบริหารและพนักงานเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยสินใหเกิดประโยชนมากที่สุด และยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับระบบการเงิน โดยจัดใหมีรายงานทาง
การเงินเสนอตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
ระบบการเงิน รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดแตงตั้ง
บริษัท สํานักงาน พิชัย แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน (Internal 
Control) โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบมี
ความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ 

สําหรับการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอไมวาจะเปนความ
เสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งจัดขึ้นทุกๆ เดือน ซึ่งนอกจากการ
ประเมินความเสี่ยงแลว คณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนดกลยุทธ และมาตรการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมาย
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการบริหาร 

 

• รายงานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยงบ
การเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่มีความ
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา 
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปบัญชี 2556 เปนตนไป คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระจะเปนผูดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป 

 

• ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 

 ในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปครั้งแรก บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลตางๆ ทั้งในดานขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลทั่วไปในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) และรางหนังสือช้ี
ชวนตอผูลงทุน อยางถูกตองและครบถวนตามเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแลว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะเปดเผยและปรับปรุงขอมูลดังกลาวตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปตาม
มาตรฐานและเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแมวาบริษัทฯ จะยัง
ไมมีการจัดตั้งหนวยงานเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ แตไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบใน
การสื่อสารกับผูถือหุน นักวิเคราะห ผูลงทุนและผูที่สนใจทั่วไป  
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• การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้ 

 

1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ และผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับ
วันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. บริษัทฯ จะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวาผูบริหารที่ไดรับขอมูลภายในที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหาม
เปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ไดวางมาตรการลงโทษสําหรับกรณีที่
ผูบริหารฝาฝนนโยบายการนําขอมูลภายในไปใช โดยบทลงโทษจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของการนํา
ขอมูลภายในไปใช เริ่มจาก การตักเตือนดวยวาจา ดวยลายลักษณอักษร และออกจากงาน ตามลําดับ 

• ทรัพยากรบุคคล 
 

-  บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 และวันที่ 31 ธ.ค. 2556 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) แบงตามสาย 

งานหลักไดดังนี้ 
      
สรุปเปรียบเทียบบุคลากร  

                                      หนวย : คน 

หนวยงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2557 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 
ฝายการตลาด 7 7 
ฝายบัญชีและการเงิน 10 10 
ฝายผลิต 218 214 
แผนกบุคคลและธุรการ 8 8 

รวม  243 239 
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สรุปคาตอบแทนแกบุคลากร                  หนวย : บาท 
 

รายการ ป 2557 ป 2556 
เงินเดือนรวม 36,462,096.24 33,826,088.86 
โบนัสรวม 3,705,728.80 5,116,837.11 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1,695,671.82 1,196,103.26 
อื่นๆ (ถามี) 13,513,473.23 9,486,423.51 

รวม 55,376,970.09 49,625,452.74 

           * คาตอบแทนอื่นๆ หมายถึง คาลวงเวลา คาน้ํามัน คายานพาหนะ คาเบี้ยขยัน คาอาหารกะกลางคืน 
 

คาตอบแทนแกบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในป 2557 สวนหนึ่งเกิดมีพนักงานเพิ่มขึ้นและจากการปรับอัตรา
เงินเดือนและคาจางประจําป เฉลี่ยอยูที่ รอยละ 5-7 สําหรับอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการซื้ออุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลที่บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่ง โดยเปนนโยบายลําดับแรกของบริษัทเลยทีเดียว 
เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลวา มีคุณคามหาศาล หากพนักงานประสบอุบัติเหตุผลที่
ตามมาก็จะกระทบไปถึงครอบครัวของพนักงานดวย ดังนั้นจุดใดที่มีความเสี่ยงตางๆ อันอาจจะเกิดขึ้น ผูบริหารและ
พนักงานทุกคนจะตองประเมินความเสี่ยง และหากปองกันไดก็จะทําการปองกันเพื่อปดกั้นความเสี่ยงอันอาจจะ
เกิดขึ้นได และหากจําเปนตองใชอุปกรณปองกันอันตราย บริษัทก็จะสนับสนุนในการซื้ออุปกรณนั้นๆ เพื่อให
พนักงานไดใชพรอมทั้งบรรจุเขาไปในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนั้น ในแตละขั้นตอนของการทํางาน ทั้งหัวหนา
งาน พนักงานตองตระหนักและปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยจากการทํางานเปนสําคัญ ป 2556 
คาตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการปรับตามอัตราคาแรงขั้นต่ําตามกฎหมายโดยรวมแลว ทําใหคาตอบแทนเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 20 จากปกอน และบริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงาน โดยพนักงานจะจายเงิน
สะสมในอัตรารอยละ 3-5 ของคาจางทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะจายเงินสมทบในอัตราเทากัน  

ในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ และไมเคย
มีขอพิพาททางดานแรงงาน 

• นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
พนักงานถือเปนทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ ดังนั้นบริษัทฯ และ

บริษัทยอยจึงไดใหความสําคญัในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสิทธิภาพในการทํางาน 
โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะ เบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อใหการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษของบริษัทฯ 
และบริษัทยอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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การควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ไดพิจารณาและ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยดูจากรายงานการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบ
ภายใน “สํานักงานพิชัย แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด” และจากการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร พิจารณาเอกสารที่
ฝายบริหารจัดทําแลว สรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 สวนคือ องคกร
และสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูล และระบบติดตามสําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวา
บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว ในสวนของการทําแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan or Business Continuity 
Management/Plan) กรณีเกิดภัยตางๆ เพื่อธุรกิจจะไดดําเนินตอไปไดอยางยั่งยืนนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอให
เปนแนวทางในการปฏิบัติโดยสังเขป ซึ่งคาดวา บริษัทฯ จะนําไปดําเนินการตอไปเพื่อความตอเนื่องของธุรกิจ หากเกิด
ภาวะฉุกเฉินใดๆ ในอนาคต   

ปจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระครบทั้ง 3 ทาน ซึ่งแตงตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2546 เพื่อดูแลใหระบบการควบคุมภายใน เปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง และ
จัดทํารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ 

  คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีความเห็นเพิ่มเตมิวาบริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการ
ควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และการ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยอันเกิดจากการที่
ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือไมมีอํานาจเพียงพอ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการวาจางผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษัท สํานักงาน พิชัย 
แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด เพื่อตรวจสอบและจัดทําระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในขอบเขต
ดังตอไปนี้ 

- สอบทานความเชื่อถือได และความครบถวนของขอมูลทางการเงิน 
- สอบทานระบบงาน ที่มีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานวา ไดมีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน 

ระเบียบปฏิบัติ 
- สอบทานความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลรักษาสินทรัพย 
- ประเมินการใชทรัพยากรวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
- สอบทานการดําเนินการหรือแผนงานวา สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว และมีการ

ปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 
- สอบทานการปฏิบัติงานวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ไมมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสํานักงานพิชัยแมเนจเมนท คอนซัลแทนท  สวนการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555 ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทยอยคือ สํานักงานปติเสวี ซึ่งเปนรายงานที่ไมมีเงื่อนไขในป 2557 สําหรับป 2556 เปน
รายงานแบบไมมีเงื่อนไข แตมีขอสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ  
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นโยบายการจายเงินปนผล 
 

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่าหวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได  และหัก
สํารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยจายเงินปนผลปละ 2 ครั้ง  ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมคณะกรรมการ / ประชุมผูถือหุน  เวนแตบริษัทมีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการขยายกิจการ 
 

- ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานในป 2557 ในอัตราหุนละ 0.014 บาท โดยกําหนดจะจายในวันที่ 22 
พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ตองรอการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ในวันที่ 24 เมษายน 2558 
 

- สําหรับผลประกอบการของบริษัทงวดเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2557 ประสบผลขาดทุน จึงมิได
จายเงินปนผลระหวางกาลในป 2557 

 

- ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 มีมติอนุมัติจายเงิน
ปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2557 จํานวนหุนละ 0.027 บาท แตเนื่องจากบริษัทฯ ได
จายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวจํานวนหุนละ 0.024 บาทเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ดังนั้นเงิน
ปนผลที่เหลือหุนละ 0.003 บาท ไดจายปนผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557  

 

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2557 ป 2556 

1. กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 8,240,797.88 16,029,780.11 

2. เงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน) 0.014 0.27 

      2.1 เงินปนผลจายระหวางกาล 0.000 0.024 

      2.2 เงินปนผลประจําป    0.014 * 0.003 

3. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 4,200,000 51,000,000 

4. สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 50.97 50.53 

 
* ทั้งนี้การจายเงินปนผลจํานวนหุนละ 0.014 บาท ยังคงตองรอมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2558 นี้ 
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คาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit fee) 
 
 จากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 อนุมัติแตงตั้งนางสาวชวนา 
วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุนเรือน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 
ของสํานักงานปติเสวี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีป 2557 ดวยคาตอบแทนจํานวนไมเกิน 
800,000 บาท โดยมีคาสอบบัญชีและคาใชจายอื่นดังนี้ 
 

สรุปเปรียบเทียบคาสอบบัญชี 
 

รายการ ป 2557 ป 2556 ป 2555 
คาสอบบัญชี 800,000.00 800,000.00 700,000.00 
คาใชจายอื่น ๆ 141,829.95  140,732.43   142,361.95 
     รวม 941,829.95 940,732.43 842,361.95 
 
 ทั้งนี้ สํานักงานปติเสวี และผูสอบบัญชีตามรายชื่อดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งไมมีการถือหุนของบริษัทแมแตหุน
เดียว 
 

คาตอบแทนผูสอบบัญชีภายใน (Internal Audit fee) 
  

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 อนุมัติแตงตั้งนายพิชัย ล้ิมรส
เจริญ อดีตเคยเปนผูจัดการอาวุโสดานตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด 
ผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีป 2557 ดวยคาตอบแทนจํานวนไมเกิน 160,000 บาท โดยมีคา
สอบบัญชีและคาใชจายอื่นดังนี้ 
 

สรุปเปรียบเทียบคาสอบบัญชีภายใน 
 

รายการ ป 2557 ป 2556 ป 2555 
คาสอบบัญชีภายใน 160,000.00 160,000.00 120,000.00 
คาใชจายอื่น ๆ     4,699.96     7,850.00      8,010.00 
     รวม 164,699.96 167,850.00 128,010.00 
 
 ทั้งนี้ บริษัท สํานักงานพิชัย แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด และผูตรวจสอบภายใน ไมมี
ความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และไมมี
การถือหุนของบริษัท 
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 รายการระหวางกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย 
สวนหนึ่งของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว บริษัทเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือ
หุนและ/หรือการเปนกรรมการรวมกัน ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 โดยมีโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

                                                          ลักษณะ 
                                                          ความ                            ดําเนินกิจการ                       อัตราสวนการถือหุนรอยละ      
        บริษัทที่เกี่ยวของกัน                 สัมพันธ       ประเภทธุรกิจ                 ในประเทศ        ป 2557                  ป 2556      
บจ. โอจิ โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น               1    ผลิตและจําหนาย                 ญี่ปุน                -                            -                                           
                                                                              ผลิตภัณฑจาก 
                                                                              กระดาษทุกประเภท 
 

บจ.สหกิจบรรจุภัณฑ                            2             โรงพิมพ ผลิตและ                ไทย               100                       100 
                                                                              จําหนายบรรจุภัณฑ     
     

บจ.บอก เอเชีย กรุปอินเตอร                 3               ผลิตกระดาษและจําหนาย     ไทย                  -                           - 
เนชั่นแนล                                                              บรรจุภัณฑ 
 

GS Paper & Packaging Sdn. Bhd.        3              ผลิตกระดาษและจําหนาย      มาเลเซีย           -                           - 
                                                                              บรรจุภัณฑ       
  

บจ.ยูเนี่ยน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค     3              ผลิตกระดาษและจําหนาย      ไทย                  -                           -  
                                                                              บรรจุภัณฑ        
     

Ojittex Haiphong Co., Ltd.                   3              ผลิตกระดาษ                           เวียดนาม         -                           - 
 

Oji Package Innovation Center Inc.     3              บริหารจัดการ                          ญี่ปุน               -                           - 
 
    ลักษณะความสัมพันธและนโยบายการกําหนดราคา กับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกันมีดังนี้: 
 

1. เปนบริษัทใหญของบริษัทฯ คิดคาธรรมเนียมค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทฯ และบริษัทยอยในอัตรารอยละ 
0.2 ตอปของจํานวนเงินกูคงเหลือในแตละไตรมาส 
 

2. เปนบริษัทยอย บริษัทฯ กําหนดราคาซื้อขายวัตถุดิบและเครื่องจักร โดยใชตนทุนบวกอัตราผลตอบแทนที่
ตกลงรวมกัน ซึ่งเทากับรอยละ 5-10 

 

3. เปนบริษัทยอยของบริษัทใหญ บริษัทฯ และบริษัทยอยในกลุมเดียวกัน ซื้อขายสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ
ในราคาตลาด บริษัทยอยเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 

เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนในกรณีท่ีมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต 
บริษัทฯ จะเสนอใหแกที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน โดยตองมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายการกําหนดราคา
ที่เหมาะสม โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว 
 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 วันที่ 8 มกราคม 2547 มีมติกําหนดมาตรการอนุมัติรายการระหวาง
กัน โดยพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเปน 2 ประเภท ไดแก รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง 
และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันเปนดังนี้ 

1. รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ 
รายการคาที่เปนปกติธุรกิจ เชน การจางพิมพหนังสือ การขายวัตถุดิบ เปนรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องในอนาคต เนื่องจากเปนรายการคาปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางใน
การปฏิบัติสําหรับรายการดังกลาว โดยระบุเงื่อนไขการทํารายการใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป 
ในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได โดยนําเสนอให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว 
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการตรวจสอบวารายการดังกลาวไดปฏิบัติตามนโยบายที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติไว 

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว 
รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว เชน การขายเครื่องจักร เปนตน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปตามเงื่อนไขราคาที่
เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันนั้น บริษัทฯ 
จะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกลาว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเช่ียวชาญอิสระจะนําไปใชประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการของ
คณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี ตามแตกฎระเบียบที่เกี่ยวของ   

รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเขาทําการตรวจสอบรายการระหวางกันทุกประเภทรายการ ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงเปดเผย
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
ปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  
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 ขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงานและฐานะทางการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557, 2556 และ 2555 

 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 
สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน 
   ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 

 
 

29.01 
190.22 
135.84 

 
3.13 
0.37 

- 

 
 

2.12% 
13.92% 

9.94% 
 

0.23% 
0.03% 

- 

 
 

8.47 
179.17 
151.82 

 
2.56 
0.28 

- 

 
 

0.55% 
11.53% 

9.77% 
 

0.16% 
0.02% 

- 

 
 

5.70 
210.36 
197.04 

 
2.94 
0.12 

138.90 

 
 

0.35% 
12.78% 
11.97% 

 
0.18% 
0.01% 
8.44% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 358.57 26.24% 342.30 22.03% 555.06 33.73% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธ ิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน-สุทธิ 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 
2.62 

- 
2.64 

981.88 
14.30 

6.43 
0.01 

 
0.19% 

- 
0.19% 

71.86% 
1.05% 
0.47% 
0.00% 

 
- 
- 

2.48 
1,174.71 

14.30 
19.80 

0.10 

 
- 
- 

0.16% 
75.61% 

0.92% 
1.27% 
0.01% 

 
- 
- 

2.07 
1,067.28 

14.30 
6.68 
0.01 

 
- 
- 

0.13% 
64.86% 

0.87% 
0.41% 
0.00% 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,007.88 73.76% 1,211.39 77.97% 1,090.34 66.27% 
รวมสินทรัพย 1,366.45 100% 1,553.69 100% 1,645.40 100% 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก 
   สถาบันการเงิน 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
เงินกูยืมระยะยาวสวนของหนี้สินที่ถึง 
   กําหนดชําระภายในหนึ่งป 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานถึง 
   กําหนดชําระภายในหนึ่งป 
เจาหนี้คาทรัพยสิน 

 
 

264.54 
 

73.34 
 

- 
 

- 
1.05 

 
 

19.36% 
 

5.37% 
 

- 
 

- 
0.08% 

 
 

823.05 
 

50.48 
 

- 
 

- 
0.03 

 
 

52.97% 
 

3.25% 
 

- 
 

- 
0.00% 

 
 

354.49 
 

56.22 
 

40.02 
 

1.24 
0.88 

 
 

21.55% 
 

3.42% 
 

2.43% 
 

0.07% 
0.05% 
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 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 
 ลานบาท % ลานบาท 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 
เงินปนผลคางจาย 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

1.15 
20.53 

0.72 

0.08% 
1.50% 
0.05% 

0.25 
20.53 

0.67 

0.02% 
1.32% 
0.04% 

2.10 
20.54 

1.60 

0.13% 
1.25% 
0.10% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 361.33 26.44% 895.01 57.60% 477.09 29.00% 
หนี้สินไมหมุนเวียน 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

 
430.00 

24.22 

 
31.47% 

1.77% 

 
- 

17.54 

 
- 

1.13% 

 
461.16 

10.40 

 
28.03% 

0.63% 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 454.22 33.24% 17.54 1.13% 471.57 28.66% 
รวมหนี้สิน 815.55 59.68% 912.55 58.73% 948.65 57.66% 
สวนของผูถือหุน 
ทุนเรือนหุน  
   ทุนจดทะเบียนหุนสามัญ    
   300,000,000หุนมูลคาหุนละ 1 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 
   หุนสามัญ 300,000,000หุน มูลคา 
   หุนละ 1 บาท 
สวนเกินทุน 
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 
กําไร(ขาดทุน)สะสม  
จัดสรรแลว 
   สํารองตามกฎหมาย 
   ยังไมไดจัดสรร 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 
 

30.0 
(57.47) 

 
 
 

21.95% 
 
 

21.95 
 

20.37% 
 
 

2.20% 
(4.21%) 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 
 

30.00 
32.77 

 
 
 

19.31% 
 
 

19.31% 
 

17.92% 
 
 

1.93% 
2.11% 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 
 

30.00 
88.38 

 
 
 

18.23% 
 
 

18.23% 
 

16.92% 
 
 

1.82% 
5.37% 

รวมสวนของบริษัทใหญ 
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 

550.90 
- 

40.32% 
- 

641.14 
- 

41.27% 
- 

696.75 
- 

42.34% 
- 

รวมสวนของผูถือหุน 550.90 40.32% 641.14 41.27% 696.75 42.34% 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,366.45 100% 1,553.69 100% 1,645.40 100% 

 

งบกําไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับป 2557, 2556 และ 2555 
  

 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายได 
รายไดจากการขายและการ
ใหบริการ 

 
957.43 

 

 
100% 

 

 
940.45 

 

 
100% 

 

 
1,224.95 

 

 
100% 
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 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 
 ลานบาท % ลานบาท ลานบาท % ลานบาท 
รายไดอื่น 
   ดอกเบี้ยรับ 
   อื่นๆ 

 
0.50 
1.37 

 
0.05% 
0.14% 

 
0.45 
5.54 

 
0.05% 
0.59% 

 
0.44 
8.60 

 
0.04% 
0.70% 

รวมรายได 959.30 100.20% 946.44 100.64% 1,233.99 100.74% 
คาใชจาย 
ตนทุนขายและตนทุนการ
ใหบริการ 
คาใชจายในการขาย 
คาใชจายในการบริหาร 
ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย 

 
907.52 

 
43.78 
56.20 

- 

 
94.79% 

 
4.57% 
5.87% 

- 

 
858.83 

 
42.21 
53.92 

0.06 

 
91.32% 

 
4.49% 
5.73% 
0.01% 

 
1,046.12 

 
48.63 
49.64 
19.16 

 
85.40% 

 
3.97% 
4.05% 
1.56% 

รวมคาใชจาย 1,007.50 105.23% 955.02 101.55% 1,163.55 94.99% 
กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได 
ตนทุนทางการเงิน 

 
(48.20) 
(28.73) 

 
(5.03%) 
(3.00%) 

 
(8.58) 

(49.42) 

 
(0.91%) 
(5.25%) 

 
70.44 
24.18 

 
5.75% 
1.97% 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 

(76.93) 
(14.10) 

(8.04%) 
(1.47%) 

(58.00) 
9.58 

(6.17%) 
1.02% 

46.26 
(10.67) 

3.78% 
(0.87%) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป 
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น 
ผลกําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน
พนักงาน-สุทธ ิ

(91.03) 
 
 
 

1.70 

(9.51%) 
 
 
 

0.18% 

(48.42) 
 
 
 

- 

(5.15%) 
 
 
 

- 
 

35.59 
 
 
 

- 

2.91% 
 
 
 

- 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับป 

(89.33) (9.33%) (48.42) (5.15%) 35.59 2.91% 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทตอหุน) (0.03)  (0.16)  0.12  
งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับป 2557, 2556 และ 2555 
 ป 2557 ป 2556 ป 2555 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 35.10 80.75 80.77 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน 115.03 (37.05) (541.81) 
กระแสเงินสดไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (129.59) (40.94) 460.57 
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 20.54 2.76 (0.47) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 8.47 5.71 6.18 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 29.01 8.47 5.71 
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งบการเงิน 
(ก.) ผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีของบริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) ไดแก 

 

ป 2555 นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 
 สํานักงาน ปติเสวี  
ป 2556 นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712  
 สํานักงาน ปติเสวี 
ป 2557 นางสาววันเพ็ญ อุนเรือน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5570  
 สํานักงาน ปติเสวี 

(ข.) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ในระยะ 
3 ปที่ผานมาสรุปไดดังนี้  

 

- ในป 2555 เปนรายงานแบบไมมีเงื่อนไขและไมมีวรรคเนน 
- ป 2556 เปนรายงานแบบไมมีเงื่อนไข และมีวรรคเนน โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 และ

ขอ 5 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง
ภาษีเงินได มาถือปฏิบัติ 

- ป 2557 เปนรายงานแบบไมมีเงื่อนไขและ ไมมีวรรคเนน  
 

(ค.) ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท 
         รายได 

- ป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 1,205.44 ลานบาทเพิ่มขึ้นจํานวน 
104.87 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 9.53 เนื่องจากลูกคามีการสต็อกสินคาเพื่อชดเชยกับสินคาที่
เสียหายจากเหตุการณน้ําทวมในปลายปที่ผานมาและลูกคากลุมถุงมือยาง กลุมอาหารทะเลแชแข็ง
สงออกเพิ่มขึ้น และมีรายไดอื่นๆ จํานวน 28.10 ลานบาท ประกอบดวยกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของ
บริษัทฯ จํานวน 6.09 ลานบาท และสวนที่เหลือเปนการขายเศษกระดาษและอื่น ๆ 

- ป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 940.45 ลานบาทลดลง 284.50
ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 23.23 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย และเกิดโรคระบาดในกุงตาย
ดวน (EMS-Early Mortality Syndrome) ทําใหอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็งขาดแคลนวัตถุดิบ 
ผูประกอบการตองลดกําลังการผลิต และรอผลผลิตรอบใหม การสงออกกุงลดลงถึงรอยละ 38 
ผูประกอบการจําเปนตองลดกําลังการผลิต บางรายถึงกับตองปลดพนักงานออก จนกระทั่งสิ้นป 
สถานการณยังไมดีขึ้น  

- ป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 957.43 ลานบาทเพิ่มขึ้น 16.98 
ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 1.81 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2556 จากสภาวการณเศรษฐกิจโลกที่
ถดถอย การสงออกลดลง ประกอบกับชวงปลายปคาเงินบาทแข็งคาขึ้นซึ่งกระทบภาคสงออก 
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อุตสาหกรรมอาหารไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบ สวนอุตสาหกรรมยางไดรับผลกระทบ
เนื่องจากราคาที่ตกต่ําลง 

 

*เศรษฐกิจโลกในป 2557 IMF คาดวาจะขยายตัวรอยละ 3.3 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกฟนตัวดีขึ้น เศรษฐกิจหลายๆ 
ประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2556 โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง ปญหาการวางงานลดลงอยาง
ตอเนื่อง เศรษฐกิจสหภาพยุโรปขยายตัวแตยังมีปญหาการวางงานอยูในระดับสูง แลอาจเขาสูภาวะเงินฝด เศรษฐกิจญี่ปุน
ขยายตัวเล็กนอยอันเปนผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม สวนเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัว 

สถานการณการเงินโลก ธนาคารกลางหลายๆ ประเทศ มีแนวโนมคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายใหอยูในระดับต่ํา 
เนื่องจากอัตราเงินเฟอยังอยูในระดับต่ําและสงเสริมเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ 

สถานการณราคาน้ํามันโลกมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง อันเปนผลมาจากกลุมประเทศโอเปกคงกําลังการผลิต 
และประเทศอิรักสามารถสงออกน้ํามันดิบไดเพิ่มขึ้น รวมถึงในป 2557 สหรัฐฯ สามารถผลิตน้ํามันดิบจากชั้นหินดินดาน 
จึงสงผลใหอุปทานน้ํามันโลกยังคงลนตลาด  

สถานการณดานการเงิน มติที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ใหคงอัตราดอกเบี้ยอยูที่รอยละ 0.25 นอกจากนี้ FED ไดมีมติสิ้นสุดการซื้อหลักทรัพยรัฐบาล
สหรัฐฯ ตามมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณครั้งที่ 3 (QE3) ในเดือนตุลาคม 2557 เนื่องจากเศรษฐกิจและตลาดแรงงานอยู
ในภาวะที่ดี ทําใหประเทศไทยไดรับผลกระทบคาเงินบาทออนคาลงในชวงปลายป 2557  
 

*ที่มาสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

         ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 
- ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการจํานวน 1,046.12 ลานบาทคิด

เปนรอยละ 86.78 ของรายไดจากการขายและบริการ สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ไมสามารถผลิตแผน
ลูกฟูกชวงที่ยายโรงงาน และตนทุนคาแรงที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราคาแรงขั้นต่ําของรัฐบาล 

- ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการจํานวน 858.83 ลานบาทคิดเปน
รอยละ 91.32 ของรายไดจากการขายและการใหบริการ โดยสาเหตุที่ตนทุนเพิ่มขึ้นมาจาก ตนทุน
คาแรงที่ปรับตามอัตราคาแรงขั้นต่ํา เพิ่มขึ้นรอยละ 2.71 บริษัทยอยต้ังคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพจํานวน 
9.58 ลานบาท และตนทุนคาเสื่อมราคา เพิ่มขึ้น 13.55 ลานบาทจากป 2555 เพราะสถานประกอบการ
ใหม รวมถึงเครื่องจักรใหมที่ลงทุนเพิ่ม 

- ในป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนใหบริการจํานวน 907.52 ลานบาทคิดเปนรอย
ละ 94.79 ของรายไดจากการขายและใหบริการ โดยสาเหตุที่ตนทุนเพิ่มขึ้นจํานวนมากสืบเนื่องมาจาก
มีคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพจํานวน 14.0 ลานบาท และตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นรอยละ 2.12 
 

         คาใชจายการขายและบริหาร 
- ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 98.27 ลานบาทคิดเปนรอย

ละ 8.15 จากยอดขาย เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินจํานวน 1.06 ลานบาท 
บริษัทยอยมีคาการจัดการในโครงการนิคมอุตสาหกรรมสินสาครจํานวน 6.81 ลานบาท คาเสื่อมราคา
เพิ่มขึ้น 0.53 ลานบาท คาขนสงเพิ่มขึ้น 3.89 ลานบาทเนื่องจากตนทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น 

- ในป 2556 บริษทัและบริษัทยอยมีคาใชจายขายและบริหารเทากับ 96.13 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 
10.22 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 8.15 ในป 2555 โดยมีสาเหตุจากการปรับคาแรงขั้นต่ํา คาขนสงที่เพิ่มขึ้นจาก
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ตนทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น  มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.92 ลานบาทจากคาเงินบาทที่ออนตัว
ลงตั้งแตไตรมาส 2 ของป และคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากจํานวน 2.11 ลานบาทเปน 9.34 ลานบาทในป 
2556 

- ในป 2557 บริษทัและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 99.97 ลานบาทหรือคิดเปน
รอยละ 10.44 จากยอดขาย สวนหนึ่งเกิดจากขาดทุนจากการจําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสรางโรงงาน
เดิมของบริษัทยอยซึ่งตั้งอยูที่เขตบางขุนเทียนจํานวน ซึ่งมีมูลคาสุทธิ จํานวนเงิน 132.53 ลานบาทโดย
ขายในราคา 130 ลานบาท มีผลขาดทุนจากการขายทรัพยสินจํานวน 2.53 ลานบาทและชําระ
คาธรรมเนียมการขายจํานวน 3.9 ลานบาทซึ่งรวมอยูในคาใชจายขายและบริหารแลว 
 

        ตนทุนทางการเงิน 
 

- ในป 2555 ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากจํานวน 6.13 ลานบาทในป 2554 เปน 24.18 ลานบาท
เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท และการยายโรงงานจากบางขุนเทียนไปยังนิคม
อุตสาหกรรมสินสาครของบริษัทยอย 

- ในป 2556 ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากจํานวน 24.18 ลานบาทในป 2555 เปน 49.42 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 25.24 ลานบาทจากการใชวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นและมีคาธรรมเนียมการจายคืนเงินกูกอน
กําหนดระยะเวลา  3 ป จํานวน 13.50 ลานบาท 

- ป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินจํานวน 28.72 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3 จาก
ยอดขาย ลดลงจากป 2556 ซึ่งอยูที่รอยละ 5.25 หากป 2556 หักรายการคาธรรมเนียมการจายคืนเงินกู
กอนกําหนดแลวจะเปนรอยละ 3.82 ลดลงไปรอยละ 0.82 จากยอดขาย 
 

         กําไรสุทธิ 
 

- ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิจํานวน 31.30 ลานบาท แมวาบริษัทและบริษัทยอยจะมี
ยอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักมาจากการยายสถานประกอบการและโรงงานของบริษัทยอยจากเขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไปยังนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ดวยขนาดโรงงานที่ใหญขึ้น 
ประกอบกับมีการตั้งการดอยคาเครื่องจักรจํานวน 14 เครื่องดวยมูลคา 19.53 ลานบาท และมีตนทุน
ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจํานวน 18.04 ลานบาทจากการใชวงเงินสินเชื่อสําหรับโครงการใหม 

- ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิ 48.42 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีกําไรสุทธ ิ
35.59 ลานบาทโดยมีสาเหตุดังกลาวขางตน 

- ป 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีขาดทุนสุทธิจํานวน 91.03 ลานบาทเมื่อเทียบกับป 2556 ที่ขาดทุนสุทธิ
จํานวน 48.42 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 42.61 ลานบาท 

 

ฐานะการเงิน 
 

         สินทรัพย 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,645.40 ลานบาท(ปรับปรุงใหม)  

เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวน 443.83 ลานบาทเนื่องจากโครงการที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาครแลวเสร็จ 
โดยบริษัทยอยไดยายสถานประกอบการและโรงงานไปที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาครในไตรมาสที่ 4 
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ของป และมีการจัดประเภทสําหรับสินทรัพยที่ไมไดใชงานจํานวน 138.90 ลานบาทออกจากที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 1,553.69 ลานบาทลดลงจาก
จํานวน 1,645.40 ลานบาทในป 2555 ลดลงจํานวน 91.71 ลานบาทเนื่องจากการตัดคาเสื่อมราคา
จํานวน 71.50 ลานบาทและการโอนกลับคาเผื่อการดอยคาสินทรัพยจํานวน 19.13 ลานบาท   

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษทัยอยมีสินทรัพยรวมจํานวน 1,366.45 ลานบาทลดลงจาก
จํานวน 1,553.69 ลานบาทในป 2556 หรือลดลงจํานวน 187.24 ลานบาท เนื่องจากมีการจําหนายที่ดิน 
และสิ่งปลูกสรางโรงงานเดิมของบริษัทยอยที่เขตบางขุนเทียนซึ่งมีมูลคาสุทธิจํานวน 132.53 ลานบาท 
ตัดคาเสื่อมราคาจํานวน 73.02 ลานบาท สินทรัพยภาษีเงินไดลดลงจํานวน 13.36 ลานบาทเกิดจากปรับ
ลดผลขาดทุนสะสมทางภาษีจํานวน 14.66 ลานบาทของบริษัทยอย 

 

         หนี้สิน 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจํานวน 948.65 ลานบาทเนื่องจาก

โครงการที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาครแลวเสร็จ 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจํานวน 912.55 ลานบาทลดลงจาก

จํานวน 948.65 ลานบาทในป 2555 หรือลดลงจํานวน 36.10 ลานบาทเกิดจากการชําระคืนเงินกูและ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลงจํานวน 1.86 ลานบาท  

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจํานวน 815.55 ลานบาทลดลงจาก
จํานวน 912.55 ลานบาทในป 2556 หรือลดลงจํานวน 97 ลานบาท เกิดจากการชําระคืนเงินกูจํานวน 
128.51 ลานบาทและภาระผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นจํานวน 6.68 ลานบาท 
 

         สวนของผูถือหุน 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 696.76 ลานบาท(ปรับปรุง

ใหม)  ลดลงจากจํานวน 735.28 ลานบาทในป 2554 หรือลดลงจํานวน 38.52 ลานบาทเนื่องจากมีกําไร
สุทธิที่ลดลง 38.53 ลานบาท 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 641.14 ลานบาทลดลงจาก
จํานวน 696.76 ลานบาทหรือลดลงจํานวน 55.62 ลานบาทในป 2555 เนื่องจากกําไรที่ลดลงของบริษัท
และบริษัทยอยขาดทุน  

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 550.91 ลานบาทลดลงจาก
จํานวน 641.14 ลานบาทของป 2556 หรือลดลงจํานวน 90.23 ลานบาท เกิดจากผลขาดทุนของป 2557 

 

     งบกระแสเงินสด 
- ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจํานวน 5.70 ลานบาท มาจากกระแส

เงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 80.77 ลานบาท เกิดจากกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 46.27 ลานบาท 
ลูกหนี้ลดลงจํานวน 7.27 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 13.39 ลานบาท มีการชําระหนี้
เพิ่มขึ้นทําใหเจาหนี้ลดลงจํานวน 14.89 ลานบาท ชําระดอกเบี้ยจํานวน 23.95 ลานบาทและจายภาษี
เงินไดนิติบุคคลจํานวน 20.94 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจํานวน 541.81 ลาน
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บาท ซึ่งเกิดจากลงทุนในสินทรัพยทั้งอาคาร เครื่องจักร จํานวน 506.70 ลานบาท จายชําระเจาหนี้คา
ทรัพยสินจํานวน 38.89 ลานบาท แมวาจะมีการจําหนายทรัพยสินไปบางในจํานวน 3.52 ลานบาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 460.57 ลานบาทเนื่องจากตองหาแหลงเงินกูจาก
สถาบันการเงินเพื่อลงทุนในกิจกรรมลงทุนดังกลาวขางตน 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทยอย มีกระแสเงินสดสุทธิจํานวน 8.47 ลานบาท มาจาก
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 80.75 ลานบาท อันเกิดจากขาดทุนภาษีเงินไดจํานวน 58.00 
ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลงจํานวน 31.62 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลงจํานวน 54.80 
ลานบาท เนื่องจากยอดขายที่ลดลง เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง 6.98 ลานบาท ชําระดอกเบีย้
จํานวน 48.21 ลานบาท จายภาษีเงินไดจํานวน 5.39 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลดลง
จํานวน 37.05 ลานบาท เกิดจากการซื้อทรัพยสินถาวรจํานวน 41.47 ลานบาท แมวาจะมีการจําหนาย
ทรัพยสินไปจํานวน 4.87 ลานบาทก็ตาม กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจํานวน 40.94 ลาน
บาทเกิดจากการจายชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บรษิัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจํานวน 29.01 ลานบาท มาจาก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 35.10 ลานบาท เกิดจากขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน 
76.93 ลานบาท บวกกลับคาเสื่อมราคาจํานวน 73.02 ลานบาท ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
จํานวน 10.76 ลานบาท สินคาคงเหลือลดลงจํานวน 11.55 ลานบาท และเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 24.71 
ลานบาท ชําระดอกเบี้ยจํานวน 30.60 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 
115.03 ลานบาทเกิดจากรับเงินสดจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสรางโรงงานเดิมที่เขตบางขุนเทียน
จํานวน 130.17 ลานบาท ซื้อทรัพยสินถาวรจํานวน 12.26 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา
เงินใชไปจํานวน 129.59 ลานบาท เกิดจากการคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน จํานวน 128.69 ลานบาท
และจายเงินปนผลจํานวน 0.90 ลานบาท 

 

         สภาพคลอง 
 

              ป 2556 
 

- อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ และบริษัทยอย ลดลงจาก 1.16 เทาในป 2555 เปน 0.38 เทาในป 
2556 เนื่องจากในป 2556 บริษัทยอยไดกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินแหงใหม เพื่อชําระเงิน
กูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเดิม ทั้งจํานวน ทั้งนี้บริษัทยอยตองชําระคาธรรมเนียมจายเงินกูกอน
กําหนดระยะเวลา 3 ป ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้นจะถูกกวาเงินกูยืมระยะยาว ในอนาคตทาง
บริษัทดําเนินการจัดสรรเงินกูยืมโดยหากเปนการใชเงินสําหรับการลงทุนบริษัทจะใชเปนเงินกูยืม
ระยะยาว ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะสูงกวาเงินกูยืมระยะสั้น สําหรับเงินทุนหมุนเวียนที่นํามาใชในกิจการจะ
นําเงินกูยืมระยะสั้นมาใช เพื่อจัดสรรเงินกูยืมใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร 

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 53 วันในป 2555 เปน 61 วันในป 2556 
เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในป 2556 จํานวน 284.5 ลานบาทขณะที่ยอดลูกหนี้ลดลงเพียง 21.5 ลาน
บาท ทําใหอัตราการหมุนของลูกหนี้ลดลงจาก 6.81 เทาเปน 5.93 เทา เมื่อหารกับจํานวน 360 วันแลว
ทําใหมีระยะเวลาการเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาในการขายสินคาของบริษัทฯ และบริษัทยอยจาก 68 
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วันในป 2555 เปน 64 วันในป 2556 ลดลง 4 วันเมื่อเทียบกับอัตราหมุนของสินคาคงเหลือในป 2556 
เทากับป 2555 คือ 6 ครั้ง สวนระยะเวลาในการชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ และบริษัทยอย จาก 21 วัน
ในป 2555 เปน 24 วันในป 2556 ยืดออกไปเล็กนอย  

- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 1.36 เทาในป 2555 เปน 1.42 
เทาในป 2556 เพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากในป 2556 มีหนี้สินจํานวน 912.55 ลานบาทสวนของผูถือหุน
จํานวน 641.14 ลานบาทขณะที่ในป 2555 มีหนี้สินอยูจํานวน 948.65 ลานบาทและสวนของผูถือหุน
จํานวน 696.76 ลานบาท อัตราสวนหนี้สินตอสวนของสินทรัพยก็เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 0.58 เทาในป 
2555 เปน 0.59 เทาในป 2556 

            ป 2557 
- อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทและบริษัทยอยเพิ่มขึ้นจาก 0.38 เทาในป 2556 เปน 0.99 เทาในป 

2557 เนื่องจากในป 2557 มีการจัดประเภทหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินระยะยาว โดยหนี้สินระยะสั้น
ไวใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สวนหนี้สินระยะยาวใชสําหรับการลงทุน 

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยจาก 61 วันในป 2556 เปน  67 วันในป 2557 เกิดจากการชําระหนี้ที่ลาชาของ
ลูกคารายหนึ่ง ซึ่งบริษัทดําเนินการฟองรองในความผิดฐานผิดสัญญาซื้อขายจํานวนเงิน 11.60 ลาน
บาท ทําใหอัตราการหมุนของลูกหนี้ลดลงจาก 5.93 ครั้งเปน 5.42 ครั้ง ระยะเวลาในการขายสินคาของ
บริษัทและบริษัทยอยจาก 64 วันในป 2556 เปน 54 วันในป 2557 ลดลงไป 10 วันทําใหอัตรา
หมุนเวียนของเจาหนี้ลดลงจาก 15 ครั้งเปน 11 ครั้ง สวนระยะเวลาในการชําระหนี้จาก 24 วันในป 
2556 เปน 35 วันในป 2557 บริษทัไดยืดระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปพอสมควร 

- อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก 1.42 เทาในป 2556 เปน 1.48 เทา อัตราสวน
หนี้สินตอสวนของสินทรัพยเพิ่มขึ้นเล็กนอยเชนกัน จาก 0.59 เทาในป 2556 เปน 0.60 เทาในป 2557 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยจาก (0.17) ในป 2556 เปน (1.68) ในป 2557 เกิดจากผล
ขาดทุนที่เกิดขึ้น เมื่อเทียบกับการชําระดอกเบี้ยจึงติดลบ  
 

         อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 
 

- ในป  2556 อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอย ปรับตัวลดลงจากรอยละ 14.60 ในป 2555 เปน
รอยละ 8.68 ลดลงรอยละ 5.92 เนื่องจากการอัตราคาแรงขั้นต่ํา การตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพจํานวน 
9.58 ลานบาทของบริษัทยอย ทําใหอัตรากําไรสุทธิปรับตัวลดลงจากรอยละ 2.91 ในป 2555 เปนรอย
ละ (5.15) เนื่องจากการคาใชจายที่สูงขึ้น ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 0.92. ลานบาทของ
บริษัท เนื่องจากคาเงินบาทที่ออนลงตั้งแตไตรมาส 3 ของป บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงิน
ที่เพิ่มมากขึ้นจาก 24.18 ลานบาทในป 2555 เปน 49.42 ลานบาท สวนหนึ่งเกิดจากการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินเพื่อนํามาลงทุน และบริษัทยอยตองชําระคาธรรมเนียมจายเงินกูกอนกําหนดระยะเวลา 
3 ป เปนเงิน 13.50 ลานบาท ซึ่งคาใชจายนี้ไดรวมอยูในตนทุนทางการเงินแลว 

- ป 2557 อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอยลดลงจากรอยละ 8.68 ในป 2556 เปน รอยละ 5.21 
ในป 2557 เกิดจากการตั้งคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพจํานวน 13.70 ลานบาทและตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น 
อัตรากําไรสุทธิจากรอยละ (5.15) ในป 2556 เปนรอยละ  (9.51) ในป 2557 สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจาก
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ขาดทุนจากการจําหนายที่ดินและสิ่งปลูกสรางของโรงงานเกาที่เขตบางขุนเทียนของบริษัทยอย
จํานวน 2.53 ลานบาท และคานายหนาจากการขายจํานวน 3.9 ลานบาท 

 

       อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 

 ป 2556 
- จากกําไรสุทธิที่ลดลงจนเปนขาดทุนสุทธิในป 2556 ของบร ิษัทฯ และบริษัทยอย เมื่อเทียบกับป 2555 

ทําใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมลดลงตามไปดวย โดยลดลงจากรอยละ 2.16 เปนรอยละ 
(3.12) รวมถึงอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนลดลงจากรอยละ 5.11 ในป 2555 เปนรอยละ 
(7.55) ในป 2556 อัตราการหมุนของสินทรัพยปรับตัวลดลงจาก 0.75 ครั้งในป 2555 เปน 0.61 ครั้งใน
ป 2556  

ป 2557 
- จากขาดทุนสุทธิของบริษัทและบรษิัทยอยในป 2556 จํานวน 48.42 ลานบาทเปนขาดทุนสุทธิจํานวน 

91.03 ลานบาททําใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมรอยละ (3.12) ในป 2556 เปน (6.66) ในป 
2557 รวมถึงอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนจากรอยละ (7.55) ในป 2556 เปนรอยละ 
(16.52) ในป 2557 
 

 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
  

- ต้ังแตป 2554 จนถึง ป 2555 เปนชวงที่บริษัทฯ และบริษัทยอยขยายกิจการและยายสถานประกอบการ 
นับเปนชวงเวลาของการลงทุน ซึ่งเปนการลงทุนทั้งในที่ดิน อาคาร อุปกรณของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย จึงทําใหตองใชวงเงินจากสถาบันการเงินเปนจํานวนมาก และเพื่อเปนการลดภาระอัตราดอกเบี้ย
ในอนาคต ในป 2556 บริษัทยอย จําเปนตองกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินแหงใหม เพื่อชําระ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเดิม จนทําใหตองจายคาธรรมเนียมไปจํานวนหนึ่ง ดังนั้น
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจึงเพิ่มขึ้นจาก 1.36 เทาในป 2555 เปน 1.42 เทาในป 2556 
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมก็เชนเดียวกันเพิ่มขึ้นจาก 0.58 เทาในป 2555 เปน 0.59 เทาในป 
2556 เพิ่มขึ้นเล็กนอย สวนอัตราความสามารถในการชําระดอกเบี้ยลดลงจาก 2.91 เทาในป 2555 เปน 
(173.61) เทาในป 2556 เนื่องจากผลขาดทุนจากการดําเนินงานและดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้นจํานวนมาก 

- ในป 2557 นับวาเปนการดําเนินนโยบายที่ดี โดยบริษัทและบริษัทยอยสามารถลดตนทุนทางการเงิน
จากรอยละ 5.25 จากยอดขายในป 2556เปนรอยละ 3.0 จากยอดขายในป 2557 ซึ่งหากไดปรับคาธรรมเนียมการจาย
คืนเงินกอนกําหนดออกไปจํานวน 13.50 ลานบาทในป 2556 ซึ่งจะทําใหตนทุนทางการเงินของป 2556 เปนรอยละ 
3.82 ทําใหทายที่สุดแลวบริษัทและบริษัทยอยสามารถลดตนทุนทางการเงินลงไปถึงรอยละ 0.82 จากยอดขาย 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจาก 1.42 เทาในป 2556 เปน 1.48 เทาเพิ่มขึ้นเล็กนอยเชนเดียวกับอัตราสวน
หนี้สินตอสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นจาก 0.59 เทาในป 2556 เปน 0.60 เทาในป 2557 
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