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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2525 เดิมช่ือ บริษทั ฉลองรัตน์ 
จ ากดั โดยครอบครัวลีนุตพงษ ์มีทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท ช าระแลว้เต็มจ านวน ประกอบธุรกิจหลกัในการพิมพส่ื์อ
ส่ิงพิมพ ์และผลิตกล่องพิมพพ์าณิชย ์(Commercial Printing) ต่อมา พ.ศ. 2536 บริษทั เดอะเอม็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ได้
เขา้เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และ ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้เป็น 100 ลา้นบาท และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน
ในปี 2537 พร้อมทั้งยา้ยไปตั้งโรงงานท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา และเปล่ียนแนวทางการด าเนินธุรกิจไปสู่ธุรกิจ
การผลิตกล่องกระดาษ ในปี 2538 บริษทัฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 300 ลา้นบาท โดยเป็นทุนเรียกช าระแลว้  240  ลา้น
บาท และในปี 2540 บริษทัฯ เขา้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ์ จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจผลิตบรรจุ
ภณัฑก์ระดาษในเขตกรุงเทพฯ  

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกล่องกระดาษ 
และรับจ้างพิมพ์หนังสือ โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กล่องพิมพ์พาณิชย ์
(Commercial Printing) และกล่องลูกฟกู (Corrugated Box) ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ทั้งส้ิน 
300 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 300 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   
 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีโรงงานอยู ่2 แห่ง โดยบริษทัฯ มีโรงงานตั้งอยู่ท่ีอ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ด าเนินการผลิตกล่องพิมพพ์าณิชย ์ กล่องลูกฟกู และกระดาษลูกฟูกขนาดลอน C และ ลอน B โดยมีก าลงัการผลิตการ
พิมพอ์อฟเซทได ้63.29 ลา้นแผน่ต่อปี และก าลงัการผลิตกระดาษลูกฟกู 39.96 ลา้นตารางเมตรต่อปี ซ่ึงฐานลูกคา้ส่วน
ใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นเขตภาคใต ้และลูกคา้บางส่วนในเขตกรุงเทพฯ ส าหรับบริษทัยอ่ยเดิมมีโรงงานตั้งอยูท่ี่เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ เน้นฐานลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลาง ด าเนินธุรกิจผลิตกล่องพิมพ์พาณิชย ์และ
กระดาษลูกฟูกขนาดลอน E เพ่ือใชส้ าหรับผลิตกล่องพบัแข็งปะลอน จากการเพ่ิมทุนในปี 2547 ของบริษทัฯ ท าให้
บริษทัยอ่ยสามารถก่อสร้างโรงงานผลิตกระดาษลูกฟูกเพ่ือใชเ้อง โดยท่ีมิตอ้งซ้ือกระดาษลูกฟูกขนาดลอน C และ B 
จากบริษทัฯ หรือบริษทัอ่ืน ๆ ในละแวกใกลเ้คียง ต่อมาปลายปี 2555 บริษทัยอ่ยไดย้า้ยสถานประกอบการมายงันิคม
อุตสาหกรรมสินสาคร ซ่ึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมเก่ียวกบัการพิมพท์ั้งส้ินท าใหมี้ก าลงัการผลิตแผน่พิมพอ์อฟเซทท่ี 132 
ลา้นแผ่นต่อปี และก าลงัการผลิตกระดาษลูกฟูกท่ี 38.88 ลา้นตารางเมตรต่อปี ปัจจุบันผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2000 และเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยไดรั้บ
การรับรองคุณภาพมาตรฐาน BRC Registration Number 2887873 ในดา้น Global Standard for Packaging and 
Packaging Materials จากสถาบนั SGS เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2558 นบัเป็นอีกกา้วหน่ึงของบริษทัยอ่ยท่ีประสบ
ความส าเร็จในดา้นการผลิตบรรจุภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน เกรด A เพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่ลูกคา้ถึงคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับของสากล รวมทั้ งสามารถขยายผลิตภณัฑ์ให้กับลูกคา้กลุ่มยุโรปหรือกลุ่มท่ีต้องการการได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน BRC ต่อไป ซ่ึงเป็นการขยายกลุ่มอุตสาหกรรมของบริษทัยอ่ยใหห้ลากหลายข้ึน 
 

บริษทัฯ มีสดัส่วนยอดจ าหน่ายภายในประเทศทั้งส้ิน แมว้า่ลูกคา้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็น
ผูผ้ลิตสินคา้เพ่ือการส่งออก ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงเป็นผูส่้งออกทางออ้ม (Indirect Export) โดยลูกคา้ของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยเป็นผูผ้ลิตสินคา้ในตลาดบน (Hi-End) และตลาดกลาง (Mid-End) ซ่ึงลูกคา้กลุ่มหลกัของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดแ้ก่ ผูผ้ลิตถุงมือยาง ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผูผ้ลิตอาหารแช่
แขง็ ซ่ึงดว้ยท าเลท่ีตั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท าใหเ้อ้ือประโยชน์ในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 บริษทัมีวตัถุประสงคใ์นการผลิตกล่องบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพ่ือสนองตอบต่อการ
บรรจุสินคา้ท่ีท าใหมี้มูลค่าเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีโดยยนืหยดัอยูใ่นเร่ืองของการเห็นคุณค่าของความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนุษยเ์พ่ือ
ชีวติและอนาคตท่ีรุ่งเรือง โดยมุ่งเนน้นวตักรรม (การเปล่ียนแปลงหรือความทา้ทาย) การแสดงความเคารพหรือการให้
เกียรติกนั และทา้ยสุดการร่วมแรงร่วมใจหรือการท างานเป็นทีม เพ่ือจะไดพ้ฒันาบริษทัต่อไป 
 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2554 บริษทั โอจิ เปเปอร์ จ ากดั ลงทุนในบริษทัฯ โดยซ้ือหุ้นจากกองทุนเพ่ือการร่วม
ลงทุน (Thailand Equity Fund) จ านวน 70,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 23.33 เพื่อขยายการลงทุนมายงัเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้และเพ่ิมศกัยภาพดา้นอุตสาหกรรมการพิมพ ์นบัว่าเป็นส่ิงท่ีดีเพราะบริษทัฯ และบริษทัย่อยจะได้
พฒันาเทคโนโลยกีารพิมพแ์ละสามารถหาวตัถุดิบไดใ้นราคาท่ีถูกจากพนัธมิตรธุรกิจใหม่ท่ีเขา้มาลงทุน 

2 ตุลาคม 2555 นายยทุธ ชินสุภคักุล ครอบครัวนายยทุธ และเพื่อนไดข้ายหุ้นจ านวน 81,000,000 หุ้นให้กบั
บริษทั โอจิ โฮลด้ิงส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดั (เดิมช่ือ โอจิเปเปอร์) ท าใหบ้ริษทั โอจิ โฮลด้ิงส์ คอปอร์เรชัน่ จ ากดัถือหุ้นถึง
ร้อยละ 50.33 จึงตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) จากผูถื้อหุ้น หลงัจากท าค าเสนอซ้ือแลว้ กลุ่มโอจิ โฮล
ด้ิงส์ คอปอร์เรชัน่ถือหุน้จ านวน 227,156,360 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 75.72 

ไตรมาส 4 ของปี 2555 บริษทัฯ ยอ่ยยา้ยสถานประกอบการจากเขตบางขนุเทียน ไปยงันิคมอุตสาหกรรมสิน
สาคร บนเน้ือท่ีประมาณ 42 ไร่ และบริษทัยอ่ยไดรั้บส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี  
24 สิงหาคม 2555  

ระหวา่งปี 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2554 มีมติให้
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยจากเดิม 200 ลา้นบาทเป็น 400 ลา้นบาท โดยออกหุน้ใหม่จ านวน 2 ลา้นหุน้มูลค่าหุน้
ละ 100 บาทโดยบริษทัยอ่ยด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2554 และบริษทัฯ 
ไดล้งทุนในหุน้ทุนออกใหม่ของบริษทัยอ่ยทั้งจ านวน ดงันั้นสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัจึงเป็นร้อยละ 100 

ในปี 2556 จากการยา้ยสถานประกอบการของบริษทัยอ่ยไปยงันิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ท าให้มีการขยาย
การลงทุน ก าลงัเคร่ืองจกัรท่ีเพ่ิมข้ึน ดว้ยเมด็เงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนท าใหบ้ริษทัยอ่ยจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยจาก
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ของบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั ไดมี้มติให้เพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยจากเดิม 400 ลา้นบาทเป็น 600 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมหุ้นสามญัจาก 4 ลา้นหุ้น เป็น 6 
ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม บริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจ านวน รวม
เป็นเงิน 200 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี  8 พฤษภาคม 
2556 ดงันั้นบริษทัถือหุน้บริษทัยอ่ยในสดัส่วนร้อยละ 100 
 

ในปี 2556 นับเป็นการเร่ิมประกอบธุรกิจอย่างเป็นทางการโดยกลุ่มโอจิ โดยในปี 2555 กลุ่มโอจิ ได้น า
สโลแกน “Beyond Boundaries” หรือ “การไร้พรมแดน” มาใช ้จากการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจของโลกในยุค
โลกาภิวฒัน์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจการเมืองท่ีเกิดข้ึน ส่งผลในประเทศหน่ึง 
ย่อมส่งผลกระทบท่ีส าคญัต่อประเทศอ่ืนๆ ด้วยอย่างไม่ตอ้งสงสัย ด้วยเหตุน้ี กลุ่มโอจิจึงตอ้งปรับเปล่ียนวิธีการ
ด าเนินงาน เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงของการด าเนินชีวติในยคุศตวรรษท่ี 21  
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ประธานกรรมการไดน้ าปรัชญา “การเห็นคุณค่าของความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนุษยเ์พ่ือชีวติและอนาคตท่ีรุ่งเรือง” มาใช้
ภายใตแ้นวทาง การมุ่งเนน้นวตักรรม ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงหรือความทา้ทาย การแสดงความเคารพหรือการให้
เกียรติกนัและการร่วมแรงร่วมใจท างานเป็นทีม เป็นหลกัในการท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 ปี 2558 กลุ่มโอจิเร่ิมรณรงค์ให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ รวมถึงการปฏิบติัตาม
ขนบธรรมเนียมของแต่ละประเทศ เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการแนวร่ามปฏิบติั 
(Collective Action Coalition)  ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต ร่วมกบัสถาบนักรรมการไทย โดยไดรั้บ
การตอบรับจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยในวนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2558 
 ปี 2559 กลุ่มโอจิมีการส่ือสารในเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายทุกฉบับท่ี
เก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งเนน้เร่ืองความปลอดภยัเป็นอนัดบัหน่ึงในทุกๆ กิจกรรมของการผลิต 

ปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 893.73 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัยอดขาย 940.69 ลา้นบาท
ในปี 2558 ลดลงจ านวน 46.96 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 4.99 ลดลง หากเทียบกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้ต ่ากวา่เป้าร้อย
ละ 10 ส่วนหน่ึง เน่ืองมาจากเศรษฐกิจโลกยงัคงชะลอตวั ก าลงัซ้ือหดหาย โดยมีปริมาณลดลงส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป กุง้แช่แขง็และอาหารทะเลกระป๋อง เน่ืองจากความตอ้งการบริโภคชะลอตวัลง ผนวก
กบัขาดแคลนวตัถุดิบ ท่ีเป็นผลจากการยกเลิกสัมปทานประมงของอินโดนีเซีย ระดบัราคาสินคา้ในตลาดโลกปรับตวั
ลดลงตามราคาน ้ ามนั รวมถึงผลกระทบจากการตดัสิทธ์ิ GSP และการท าประมงผิดกฎ IUU ของสหภาพยุโรป 
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ลดลงไปอยา่งมาก เน่ืองจากการยา้ยฐานผลิตไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น ท าใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้ง
เปล่ียนฐานลูกคา้มาอยูใ่นกลุ่มของอาหาร และเคร่ืองด่ืม ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการปรับเปล่ียนฐานลูกคา้ 
 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้บริษทั สหกิจ บรรจุภณัฑ ์ในอตัราร้อยละ 100 
 

     บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
                                                                         100% 

                     บริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจในเครือ โอจิ โฮลส์ด้ิง คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึง 

เป็นผูป้ระกอบธุรกิจผลิตภณัฑจ์ากกระดาษทุกประเภท อนัดบัหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ถือหุน้ของบริษทั ร้อยละ 75.72  
 

                                        Oji Holdings Corporation 
 

       75.72%                                                                          100% 
บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์                  

                     100%                                              100%                                            
            บจก.สหกิจบรรจุภณัฑ ์

 

GS Paper & Packaging Sdn.Bhd. 

บจ.บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

          2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 

         บริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจดา้นการผลิตกล่องบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษ โดยมีลกัษณะของผลิตภณัฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 กล่องพมิพ์พาณิชย์ (Commercial Printing) หรือกล่องพมิพ์ออฟเซต แบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
 

- กล่องพบัแขง็ธรรมดา (Folding Carton) หรือ กล่องใน (Inner Box) 
กล่องในเป็นบรรจุภณัฑท่ี์ท าจากกระดาษดูเพลก็ซ์ (Duplex) และพิมพด์ว้ยระบบออฟเซต (Offset) ซ่ึง

สามารถพิมพไ์ดห้ลายสี และมีความคมชดั ท าใหก้ล่องในเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพ่ิม (Value Added) เน่ืองจากพิมพ์
ลวดลายและสีสนัไดส้วยงามจึงเหมาะส าหรับบรรจุสินคา้ท่ีใชเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์นการตั้งแสดง (Display Item) และ
เหมาะส าหรับสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัเบา ตวัอยา่งกล่องประเภทน้ี ไดแ้ก่ กล่องบรรจุอาหาร กล่องบรรจุถุงมือยาง เป็นตน้ 

- กล่องพบัแขง็ปะลอน (Offset and Flute) 
กล่องพบัแขง็ปะลอนเป็นบรรจุภณัฑท่ี์ผสมผสานจุดเด่นระหวา่งกล่องพบัแขง็ธรรมดากบักล่องลูกฟกู ซ่ึง

กล่องพบัแขง็ปะลอนท าจากกระดาษดูเพลก็ซ์ท่ีผา่นการพิมพด์ว้ยระบบออฟเซตมาประกบ (Laminate) ดว้ยกระดาษ
ลูกฟกูเพ่ือเพ่ิมความแขง็แรง ซ่ึงจะเลือกประกบดว้ยกระดาษลูกฟกู 3 ชั้น หรือ 5 ชั้น แลว้แต่ความแขง็แรงของกล่อง
ท่ีตอ้งการ กล่องพบัแขง็ปะลอนเนน้ทั้งความสวยงามและความแขง็แรง จึงมีขอ้ดีกวา่กล่องพบัแขง็ธรรมดาและ
กล่องลูกฟกู คือ รับน ้ าหนกัสินคา้ไดม้ากข้ึนและมีความสวยงามสามารถน ามาตั้งแสดงไดด้ว้ย จึงเหมาะส าหรับ
สินคา้ท่ีตอ้งการสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งส่งเสริมใหภ้าพลกัษณ์ของสินคา้ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้ตลาดบน (Hi-End) ท่ีมีตรา
สินคา้เป็นท่ีรู้จกั โดยกล่องประเภทน้ีถูกใชเ้ป็นบรรจุภณัฑส์ าหรับสินคา้ขนาดใหญ่ไดโ้ดยมีความสวยงามและใช้
เพ่ือการขนส่งไดใ้นตวัเอง ไม่ตอ้งบรรจุในกล่องลูกฟกูเพ่ือการขนส่งอีกชั้นหน่ึง จึงท าใหมี้ราคาสูงกวา่กล่องพบัแขง็
ธรรมดาและกล่องลูกฟกู ตวัอยา่งกล่องประเภทน้ี ไดแ้ก่ กล่องเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กล่องอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้  

     

2.1.2 กล่องลูกฟูก (Corrugated container) หรือ กล่องนอก (Outer Box) 
กล่องลูกฟกูเป็นบรรจุภณัฑท่ี์ท าจากกระดาษคราฟท ์ โดยการน ากระดาษคราฟทม์าข้ึนลอนลูกฟกูและ

ประกบดว้ยกระดาษคราฟทท์ั้งดา้นบนและดา้นล่าง ซ่ึงลอนลูกฟกูมี 4 ขนาด คือ ลอน C, ลอน A, ลอน B และลอน 
E เรียงล าดบัจากลอนขนาดใหญ่ไปขนาดเลก็ ลูกฟกูลอนขนาดใหญ่จะมีความแขง็แรงและสามารถรับน ้ าหนกัได้
ดีกวา่ลอนขนาดเลก็ ดงันั้นการเลือกใชจึ้งข้ึนอยูก่บั ขนาด ลกัษณะ และคุณสมบติัของบรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งการ ลอน
ลูกฟกูท่ีประกบดว้ยกระดาษคราฟทช์ั้นบนและชั้นล่างอยา่งละ 1 ชั้น เรียกวา่กระดาษลูกฟกู 3 ชั้น และหากตอ้งการ
ความแขง็แรงมากข้ึนก็จะท าเป็นกระดาษลูกฟกู 5 ชั้น หรือ กระดาษลูกฟกู 7 ชั้น ซ่ึงจะท าใหก้ล่องลูกฟกูมีความ
ทนทานและรับน ้ าหนกัไดม้ากข้ึน จึงเหมาะส าหรับสินคา้ท่ีตอ้งการบรรจุภณัฑท่ี์มีความแขง็แรงมาก อาทิเช่น ตูเ้ยน็
ขนาดใหญ่ เป็นตน้ ปัจจุบนับริษทัฯ ผลิตกระดาษลูกฟกูขนาดลอน C และ B ซ่ึงเป็นลอนขนาดใหญ่ ในขณะท่ีบริษทั
ยอ่ยผลิตกระดาษลูกฟกูขนาดลอน E ซ่ึงเป็นลอนขนาดเลก็  

โดยโครงสร้างแลว้ กล่องท่ีท าจากกระดาษลูกฟกูจะมีความแขง็แรงทนทานกวา่กล่องใน และสามารถ
รองรับน ้ าหนกัสินคา้ไดดี้ แต่จะขาดความสวยงามเน่ืองจากการพิมพล์ายและสีบนกระดาษลูกฟกูท าดว้ยวธีิเฟลก็ซ์
โซ (Flexo) ซ่ึงพิมพไ์ดเ้พียง 1 – 3 สี และเป็นสีท่ีไม่ฉูดฉาด ซ่ึงท าใหก้ล่องลูกฟกูมีราคาค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบักล่อง
พิมพอ์อฟเซต 
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2.2 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 
                                2.2.1.1 คุณภาพของผลติภณัฑ์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใหค้วามส าคญักบัการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพมาก โดยมีแผนกตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์ (Quality Control: QC) ท าหนา้ท่ีควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ สินคา้ระหวา่งการผลิต และสินคา้
ส าเร็จรูปใหไ้ดคุ้ณภาพ และตรงตามท่ีก าหนด โดยจะท าการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ส าเร็จรูปใน 3 ดา้นหลกั คือ การ
ตรวจสอบน ้ าหนกัของกระดาษวา่ไดแ้กรมตามท่ีก าหนด การตรวจสอบความสามารถในการรับแรงกดของกล่อง (Box 
Compression Press) เม่ือตอ้งวางซอ้นกล่องในการขนส่งสินคา้ โดยลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดน ้ าหนกัแรงกดท่ีกล่องจะตอ้ง
รองรับไดม้าใหผู้ผ้ลิต และการตรวจสอบการรับการกระแทกจากของมีคม (Bursting)  
นอกเหนือจากการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคา้ตลอดกระบวนการผลิตแลว้ การท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี
เทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยัท่ีสามารถรองรับการผลิตในปริมาณมากๆ นั้นยงัช่วยควบคุมใหสิ้นคา้มีคุณภาพเหมือนกนั
ทั้งจ านวนอีกดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001: 2000 โดย
บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001: 2000 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และบริษทัยอ่ย
ไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001: 2000 จาก United Registrar of Systems (Thailand) Limited ท าให้
ลูกคา้มัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO  

ปัจจุบนับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัคง ด าเนินการเร่ืองมาตรฐาน ISO 18001 และเร่ือง GMP/HACCP 
ในปี 2555 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมโครงการจดัท าฉลากคาร์บอน ซ่ึงเป็นฉลากแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกตอ่หน่วยสินคา้หรือบริการ ร่วมกบัสถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา เพ่ือแสดงความร่วมมือในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงการดูแลและปฏิบติั
ดา้นสารเคมีต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ตั้งแต่ปลายปี 2555 เป็นตน้มาบริษทั และบริษทัยอ่ยด าเนินนโยบายเก่ียวกบัความปลอดภยัอยา่งเขม้งวด 
โดยตั้งเป้าหมายใหมี้อุบติัเหตุเป็นศูนย ์ (Zero Accident) ใหไ้ด ้ แมว้า่จากปี 2556 จนถึงปัจจุบนัก็ยงัไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้  โดยเป้าหมายน้ีก็จะยงัคงอยูแ่ละปฏิบติัอยา่งตอ่เน่ืองตลอดมา ซ่ึงทุกหน่วยงานหวัหนา้ทุกระดบัตอ้ง
ปลูกฝังใหพ้นกังานมีจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภยัเป็นอนัดบัแรก เน่ืองจากบริษทัมองเห็นวา่ พนกังานเป็นทรัพยากร
อนัล ้าค่า หากไดรั้บอุบติัเหตุจากการท างาน จะส่งผลกระทบถึงตวัพนกังานเองและครอบครัวเป็นล าดบัต่อมา 

ในปี 2557 บริษทัยอ่ยไดรั้บการรับรองมาตรฐาน BRC (The British Retail Consortium) ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
พ้ืนฐานส าหรับสุขลกัษณะอาหาร เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2557ในล าดบัเกรดเอของสถาบนั SGS 

ปลายปี 2558 บริษทัประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต
โดยร่วมกบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ปี 2559 บริษทัอยูใ่นขั้นตอนการด าเนินการเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่างๆ เพ่ือใหโ้ครงการด าเนินการใหไ้ดผ้ลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ขณะเดียวกนั กลุ่มโอจิมีนโยบายตา่งๆ ในเร่ืองการบริหาร
ขอ้มูลอนัเป็นความลบั การปฏิบติัการใหถู้กตอ้งตามขอ้ก าหนดของสภาพแวดลอ้ม การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดในเร่ืองการ
น าของเสียออกนอกโรงงาน และท่ีส าคญัเร่ืองความปลอดภยั และอาชีวอนามยั โดยมีหนงัสือเวยีนใหท้ราบทุกคร้ังท่ีมี
เหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนในเครือ โดยตั้งเป้าไวว้า่ “อุบติัเหตุจะไม่เกิดซ ้ า” เน่ืองจากมีมาตรการป้องกนัหากมีกรณีใดๆ 
เกิดข้ึน ทุกหน่วยงานจะตอ้งปฏิบติัการเพ่ือป้องกนัการเกิดซ ้ า   
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                2.2.1.2 ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วตัถุดบิตามความต้องการของลูกค้า 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความยดืหยุน่ในการเลือกใชว้ตัถุดิบใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการใชง้านและราคา 

ท่ีลูกคา้ตอ้งการดว้ย เน่ืองจากบริษทัฯ มีแหล่งวตัถุดิบท่ีหลากหลายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ไดผ้กูขาด
การซ้ือวตัถุดิบจากผูผ้ลิตวตัถุดิบกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งน้ี เน่ืองจากในปัจจุบนัปริมาณอุปทานกระดาษมากกวา่
อุปสงค ์ (Supply over Demand) ท าใหส้ามารถเลือกซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนัจากแหล่งท่ีเสนอราคาท่ีต ่ากวา่ ผู ้
จ  าหน่ายวตัถุดิบจึงไม่มีอ านาจในการต่อรองราคาเหนือบริษทัฯ และยงัส่งผลใหบ้ริษทัมีความยดืหยุน่ในการผลิต สามารถ
ปรับเปล่ียนใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดีกวา่หรือดอ้ยกวา่คู่แข่งได ้ ทั้งน้ีข้ึนกบัความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั ซ่ึงท าให้
บริษทัมีความไดเ้ปรียบในการควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบโดยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีราคาจ าหน่ายท่ีใกลเ้คียง
กบัราคาตลาด 

 

                2.2.2  การให้บริการ 
นอกจากการมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพสินคา้แลว้ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัใหค้วามส าคญัต่อการบริการท่ีดีต่อ

ลูกคา้ อาทิ การส่งมอบสินคา้ใหต้รงเวลา ทั้งน้ีการบริหารการผลิตแบบ JIT และ KAMBAN ท าใหบ้ริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยมีระบบการจดัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ จึงสามารถส่งสินคา้ใหถึ้งมือลูกคา้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด รวมทั้ง
การใหบ้ริการหลงัการขาย โดยพร้อมใหค้  าปรึกษาทุกแง่มุมในเร่ืองบรรจุภณัฑ ์ตลอดจนการรับเอาความคิดเห็นของ
ลูกคา้เพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑแ์ละการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ใหไ้ดดี้
ท่ีสุด และการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

 

               2.2.3  ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษไดห้ลากหลาย ทั้งกล่องพิมพพ์าณิชย ์ และกล่อง

ลูกฟกู ท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีศกัยภาพในการผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษไดค้รบวงจร ซ่ึงแตกต่างจากผูผ้ลิต
รายอ่ืนๆ ท่ีมกัจะมีความช านาญในการผลิตเฉพาะบรรจุภณัฑป์ระเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น และบริษทัฯ ยงัมีความ
พร้อมในดา้นการผลิต โดยบริษทัยอ่ย เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษนอ้ยรายในประเทศไทยท่ีมีเคร่ืองจกัร
ขนาดใหญ่ท่ีสามารถพิมพอ์อฟเซตกล่องขนาดใหญ่พิเศษ เช่น กล่องใส่เคร่ืองถ่ายเอกสาร กล่องโทรทศันข์นาดใหญ่ 
เป็นตน้ รวมถึงมีบุคลากรท่ีมีทกัษะและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการผลิตกล่องพบัแขง็ปะลอนขนาดใหญ่ได ้
ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑท่ี์มีเคร่ืองพิมพอ์อฟเซตส าหรับผลิตกล่องขนาดใหญ่เพียงรายเดียวในประเทศ
ไทยท่ีมีระบบการผลิตกล่องขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งครบวงจร จึงท าใหมี้ความคล่องตวัมากกวา่คู่แข่งในการผลิตสินคา้  

นอกจากน้ี การท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการผลิตท่ีครบวงจรในโรงงานของบริษทัฯ ท าใหง่้ายต่อ
การควบคุมคุณภาพและป้องกนัปัญหาหลายประการใหก้บัลูกคา้ อาทิ การปลอมแปลงสินคา้ เป็นตน้ 

 

                 2.2.4 ความได้เปรียบในด้านทีต่ั้ง 
การท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตกล่องพิมพอ์อฟเซตรายใหญ่เพียงรายเดียวในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดัภาคใต ้โดยมีท าเลท่ี

ตั้งอยูใ่กลก้บัลูกคา้ ท าใหมี้ความยดืหยุน่และความคล่องตวัในการผลิตสินคา้และการใหบ้ริการ จึงสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทนัที และสามารถผลิตสินคา้ตวัอยา่งเพ่ือเสนอลูกคา้ไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น 
ท าใหมี้ความไดเ้ปรียบคู่แข่งทั้งท่ีจะตอ้งส่งสินคา้มาจากกรุงเทพฯ หรือจากประเทศมาเลเซีย นอกจากน้ี การท่ี บริษทั
ฯ  สามารถผลิตสินคา้ไดห้ลากหลาย ทั้งกล่องพิมพอ์อฟเซตและกล่องลูกฟกู ท าใหใ้นการติดต่อลูกคา้แต่ละคร้ัง  
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เจา้หนา้ท่ีการตลาดจะสามารถเสนอขายสินคา้ไดท้ั้งสองประเภท ซ่ึงเป็นการเพ่ิมโอกาสในการขายสินคา้ไดม้าก
ยิง่ข้ึน    

2.2.5 ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย  
2.2.5.1 กล่องกระดาษ 

ลูกคา้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคา้เพ่ือการส่งออกโดยสามารถแยกตามกลุ่มธุรกิจ
ไดเ้ป็น 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

 

1. กลุ่มถุงมือยาง  
2. กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
3. กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืม 
4. กลุ่มอาหารแช่แขง็ 
5. กลุ่มอาหารกระป๋อง 

 

ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีติดต่อซ้ือขายกนัมาเป็นระยะเวลานานและต่อเน่ืองเป็นประจ า และเป็นลูกคา้ท่ี
มีประวติัการช าระค่าสินคา้ตรงเวลา โดยเป็นลูกคา้ในกลุ่มตลาดบน (Hi-End) และตลาดกลาง (Mid-End) ท่ีมีตรา 
สินคา้ (Brand) ของตนเองและเนน้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของตน ซ่ึงลูกคา้ในกลุ่มตลาดบนมกัจะไม่เปล่ียนผูผ้ลิต 
เน่ืองจากลูกคา้ในตลาดบนจะรักษาแบบพิมพข์องตนเป็นความลบัเพ่ือป้องกนัการปลอมแปลงบรรจุภณัฑไ์ปใชก้บั
สินคา้ท่ีเป็นของปลอม ลูกคา้จึงเลือกผูผ้ลิตท่ีน่าเช่ือถือและติดต่อธุรกิจกนัในระยะยาว ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้เหล่าน้ีมาโดยตลอด นอกจากน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัเนน้การขยายฐานการจ าหน่าย
บรรจุภณัฑไ์ปยงัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของลูกคา้ปัจจุบนั ควบคู่ไปกบัการติดต่อลูกคา้รายใหม่ๆ ส าหรับฐานลูกคา้โดย
ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ท่ีมีโรงงานตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัขา้งเคียงนั้น ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตถุงมือยาง ผูผ้ลิตอาหาร
แช่แขง็และเคร่ืองกระป๋อง และผูผ้ลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม ในขณะท่ีบริษทัยอ่ย ท่ีมีโรงงานอยูใ่นกรุงเทพฯ จะมี
ลูกคา้ส่วนใหญ่ในกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ผูผ้ลิตของเด็กเล่น ผูผ้ลิตอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ซ่ึงอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และจงัหวดัขา้งเคียงในเขตภาคกลาง 

 

2.2.6 การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ส่วนใหญ่ยอดขายรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นการจ าหน่ายแก่ลูกคา้ในประเทศ ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่

เป็นผูผ้ลิตสินคา้เพ่ือการส่งออก ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงเป็นธุรกิจส่งออกโดยออ้ม (Indirect Export) บรรจุ
ภณัฑส่์วนใหญ่จะเป็นแบบท่ีลูกคา้ก าหนดมาให ้ ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑส์ าหรับถุงมือยาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีขายทัว่โลก เน่ืองจากลูกคา้ตอ้งการบรรจุภณัฑท่ี์เป็นมาตรฐานสากล อยา่งไรก็ตาม มีสินคา้
บางส่วนท่ีบริษทัยอ่ย เป็นผูคิ้ดคน้ออกแบบและน าเสนอใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงนบัเป็นบริการเสริมท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้ 
ส าหรับการจ าหน่ายสินคา้นั้น บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยติดต่อจ าหน่ายสินคา้โดยตรงกบัลูกคา้ 

การท่ีบริษทัฯ มีโรงงานอยู ่2 แห่ง ทั้งในจงัหวดัสงขลา และในกรุงเทพฯ ส่งผลใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยโรงงานของบริษทัฯ ท่ีจงัหวดัสงขลานั้นเป็นโรงงานผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษรายใหญ่ใน 14 
จงัหวดัภาคใตข้องประเทศไทย และยงัเป็นโรงงานรายใหญ่แห่งแรกในภาคใต ้ และเน่ืองจากบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตราย
เดียวในพ้ืนท่ีภาคใตท่ี้สามารถผลิตกล่องพิมพอ์อฟเซตได ้ท าใหบ้ริษทัฯ ไดเ้ปรียบคู่แข่งในการผลิตและจ าหน่าย 
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กล่องพิมพอ์อฟเซตไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งขนส่งสินคา้มาจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท าเลท่ีตั้งของโรงงานท่ีอยู่
ใกลแ้หล่งผลิตสินคา้ประเภทถุงมือยาง อาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋อง ท าใหมี้ความไดเ้ปรียบในการเขา้ถึงลูกคา้
และการจ าหน่ายสินคา้ ส าหรับลูกคา้ของบริษทัฯ ในเขตกรุงเทพฯ และเขตภาคกลางนั้น บริษทัฯ จะวา่จา้งบริษทั
ยอ่ย ท่ีตั้งโรงงานอยูใ่นกรุงเทพฯ เป็นผูผ้ลิตสินคา้ให ้ ซ่ึงการท่ีมีโรงงานทั้ง 2 แห่งน้ีส่งผลใหมี้ความคล่องตวัทั้งใน
ดา้นการผลิตสินคา้ และการบริการลูกคา้ทั้งในภาคใต ้กรุงเทพฯ และจงัหวดัขา้งเคียงในภาคกลาง     

2.2.7 สภาวะการแข่งขัน  
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา กระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดข้ยายตวัเพ่ิมมากข้ึนไปทัว่โลก ส่งผลใหบ้รรจุ

ภณัฑก์ระดาษซ่ึงผลิตมาจากพืชท่ีง่ายต่อการยอ่ยสลาย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน ากระดาษเก่ากลบัมา 
ใชไ้ดอี้ก (Recycle) ไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึนแทนท่ีบรรจุภณัฑท่ี์ยากต่อการยอ่ยสลาย อยา่งไรก็ตาม ตลาดบรรจุ
ภณัฑก์ระดาษในประเทศไทยนั้นยงัไม่สามารถเติบโตไดด้ว้ยตนเอง เพราะผูผ้ลิตยงัไม่สามารถผลิตบรรจุภณัฑ์
กระดาษแลว้น าไปวางจ าหน่ายไดร้วมถึงไม่มีตราสินคา้ท่ีเป็นจุดขายของตนเอง เน่ืองจากเป็นการผลิตบรรจุภณัฑ์
ใหก้บัตราสินคา้ของลูกคา้ ท าใหก้ารเติบโตของตลาดบรรจุภณัฑต์อ้งอาศยัอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมีการใชบ้รรจุภณัฑ์
กระดาษ ดงันั้นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเหล่านั้นจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อแนวโนม้การเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษดว้ยเช่นกนั 

ทั้งน้ีการบริโภคบรรจุภณัฑก์ระดาษนั้นมีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้พ่ือความสะดวกในการขนส่ง เพ่ือเก็บ
รักษาสินคา้ เพ่ือความสวยงามและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัผูผ้ลิตสินคา้โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้
ในระดบักลาง (Mid-end) และระดบับน (Hi-end) มุ่งเนน้การใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มีความสวยงามเพ่ือเป็นการเสริม
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ใหดู้ดี และเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ของตนดว้ย เน่ืองจากบรรจุภณัฑท่ี์สวยงามจะช่วย
ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค และก่อใหเ้กิดความประทบัใจซ่ึงท าใหเ้กิดความตอ้งการแก่ผูพ้บเห็น นอกจากน้ียงัมี
การน าตราสินคา้ (Branding) มาเป็นส่ือโฆษณาถึงสรรพคุณ ขอ้ดีของสินคา้ บ่งบอกถึงช่ือเสียงของผูผ้ลิต และ
คุณสมบติัของสินคา้ ณ จุดขาย ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหค้วามตอ้งการในการบริโภคบรรจุภณัฑก์ระดาษมีแนวโนม้
เพ่ิมสูงข้ึน     

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถึงคุณสมบติัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบรรจุภณัฑก์ระดาษ ท าใหบ้รรจุภณัฑ์
กระดาษไดรั้บความนิยม ซ่ึงจากรายงานของกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ ระบุวา่สดัส่วนการบริโภค
บรรจุภณัฑก์ระดาษ ซ่ึงไดแ้ก่ กล่องกระดาษ และถุงกระดาษ ในประเทศไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณ
การบริโภคบรรจุภณัฑท์ั้งหมดในปัจจุบนั  

ธุรกิจการผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษนั้นเป็นการผลิตตามค าสัง่ของลูกคา้ (Made-to-order) โดยผลิตภณัฑ์
หลกัๆ ในธุรกิจบรรจุภณัฑก์ระดาษ ไดแ้ก่ กล่องกระดาษลูกฟกู และกล่องพิมพอ์อฟเซต ซ่ึงประกอบดว้ยกล่อง
พบัแขง็ธรรมดา และกล่องพบัแขง็ปะลอน โดยมีกลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์ ซ่ึงเป็นกลุ่มบริษทัในเครือบริษทั 
ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในการผลิตกล่องนอกหรือกล่องลูกฟกูเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์
กระดาษรายใหญ่ของประเทศ ส าหรับบริษทั เอส.แพค็ แอนด ์ พร้ินท ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั สหกิจบรรจุ
ภณัฑ ์จ ากดั นั้นมียอดขายรวมกนัจดัอยูใ่นกลุ่ม 20 อนัดบัแรกของผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษในประเทศไทย ในปี 
2559 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกคาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยงัคงขยายตวั แมว้า่เศรษฐกิจของ
หลายๆ ประเทศจะชะลอตวัจากปี 2558 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยงัคงขยายตวั โดยปัญหาวา่งงานลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
เศรษฐกิจสหภาพยโุรปขยายตวั แต่ยงัคงมีปัญหาอตัราการวา่งงานท่ีอยูใ่นระดบัสูง นอกจากน้ียงัคงมีความกงัวล 
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ในเร่ือง Brexit ท่ีอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจสหภาพยโุรป เศรษฐกิจญ่ีปุ่นขยายตวัเลก็นอ้ย ส่วนเศรษฐกิจประเทศจีน
ยงัคงชะลอตวัต่อเน่ือง 

สถานการณ์ราคาน ้ ามนัโลกในปี 2559 ยงัคอยูใ่นระดบัต ่า อนัเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศโอเปกตดัสินใจ
คงก าลงัการผลิต และยงัมีผูผ้ลิตน ้ ามนัดิบจากชั้นหินดินดาน (Shale Oil) ในสหรัฐฯ และแคนาดา ท าใหอุ้ปทาน
น ้ ามนัโลกยงัคงลน้ตลาด ส าหรับราคาน ้ ามนัโลกปี 2560 คาดวา่ราคาน ้ ามนัปรับตวัเพ่ิมข้ึน  

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศหรือ GDP ในไตรมาส 3 ของปี 2559 ขยายตวัร้อยละ 3.2 โดยปัจจยัท่ีท า
ใหข้ยายตวัเป็นบวกเน่ืองจากผลกระทบจากภยัแลง้เร่ิมผอ่นคลายลง การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัร้อยละ 0.9 
ดา้นการใชจ่้าย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตวัร้อยละ 3.5 และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 1.4 การ
ส่งออกสุทธิเพ่ิมข้ึน โดยมีปริมาณการส่งออกสินคา้และบริการขยายตวัร้อยละ 3.4 ขณะท่ีการน าเขา้สินคา้และ
บริการลดลงร้อยละ 1.3 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ คาดวา่เศรษฐกิจไทยใน
ปี 2560 คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.0-4.0  โดยแนวโนม้ภาคอุตสาหกรรมไทยปี 2560 จะทยอยฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ 
ของเศรษฐกิจโลก และการคา้โลก รายจ่ายการลงทุนภาครัฐท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัเร่งข้ึนโดยเฉพาะการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคม และการด าเนินงานภายใตแ้ผนงานพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
(Eastern Economic Corridor Development: EEC)  

เยือ่กระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพ ์ การผลิตเยือ่กระดาษ และกระดาษปี 2559 คาดวา่จะขยายตวัเม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยเยือ่กระดาษ กระดาษพิมพเ์ขียน กระดาษแขง็ กระดาษคราฟท ์ และกระดาษลูกฟกู มี
ดชันีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.84 0.65 11.90 3.48 และ 0.07 ตามล าดบั ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการบรรจุ
ภณัฑส์ าหรับอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอางค ์ ปูนซีเมนต ์ ท่ีเพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการบริโภค
ภายในท่ีขยายตวัมาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการเร่งการลงทุนภาครัฐ ประกอบกบัเหตุการณ์ส าคญัท่ี
กระตุน้ใหค้วามตอ้งการกระดาษประเภทต่างๆ ขยายตวั เช่นการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
รัชกาลท่ี 9 การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เป็นตน้ รวมถึงการขยายการผลิตเพ่ือรองรับการส่งออกกระดาษและ
ผลิตภณัฑก์ระดาษไปยงัประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีมีแนวโนม้ขยายตวั การน าเขา้กระดาษจากตา่งประเทศส่วน
ใหญ่จะเป็นเยือ่กระดาษใยยาว เพ่ือน ามาผสมกบักระดาษ Recycle ท่ีปัจจุบนัในประเทศมีปริมาณท่ีลดลง จนตอ้ง
น าเขา้มาเช่นกนั อุตสาหกรรมการพิมพไ์ดรั้บผลกระทบจากการส่ือสารในยคุดิจิตอลค่อนขา้งมาก ดงันั้นโรงพิมพ์
ต่างๆ ไดห้นัมาผลิตบรรจุภณัฑแ์ทนส่ิงพิมพห์ลายโรง ท าใหก้ารแข่งขนับรรจุภณัฑจ์ากกระดาษมีมากข้ึน โอกาส
ผูผ้ลิตรายใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาสู่ธุรกิจน้ีจึงเป็นไปไดอ้ยา่งสูง และหากพิจารณาแยกตามรายผลิตภณัฑแ์ลว้ ผลิตภณัฑ์
ประเภทกระดาษลูกฟกู และกล่องลูกฟกูจะมีผูผ้ลิตจ านวนค่อนขา้งมาก เน่ืองจากสามารถผลิตไดง่้าย ท าให้
ผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีมีการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งสูง และอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีไม่สูงนกั โดยผูผ้ลิตกลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
กลุ่มสยามบรรจุภณัฑ ์ นอกจากนั้นก็เป็นผูผ้ลิตรายยอ่ยๆ ทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความ
ไดเ้ปรียบในการจ าหน่ายกล่องลูกฟกู เน่ืองจากมีการผลิตทั้งกล่องลูกฟกูและกล่องพบัแขง็ธรรมดาท่ีตอ้งบรรจุ
กล่องลูกฟกูอีกทอดหน่ึงเพ่ือการขนส่ง ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ าหน่ายสินคา้ไดท้ั้งสองอยา่งในขณะท่ี
ผูผ้ลิตกล่องลูกฟกูทัว่ไปจะไม่สามารถบริการไดค้รบวงจรทั้งสองผลิตภณัฑ ์

ส าหรับกล่องพบัแขง็ธรรมดา หรือ กล่องใน นั้น สภาพการแข่งขนัค่อนขา้งสูง มีผูผ้ลิตประมาณ 200-
300 ราย เน่ืองจากกระบวนการผลิตเนน้การใชเ้ทคโนโลยกีารพิมพเ์ป็นหลกั ไม่มีความซบัซอ้นมากนกั อยา่งไรก็
ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตกล่องพิมพอ์อฟเซตรายใหญ่เพียงรายเดียวใน 14 จงัหวดัภาคใต ้ท าใหบ้ริษทัฯ มี
ความไดเ้ปรียบในการเขา้ถึงลูกคา้และความคล่องตวัในการใหบ้ริการ นอกจากน้ี ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษส่วน 
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ใหญ่จะมีการแบ่งกลุ่มลูกคา้ (Segmentation) ค่อนขา้งชดัเจน กล่าวคือ ผูผ้ลิตกล่องสินคา้อุปโภคบริโภคก็จะไม่
ผลิตกล่องเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์ใชก้ล่องกระดาษมีค่อนขา้งหลากหลายท าใหผู้ผ้ลิตกล่อง
พบัแขง็ค่อนขา้งกระจายไปตามกลุ่มลูกคา้ท่ีตนมีความถนดั และกลายเป็นการแข่งขนักบัคู่แข่งในวงท่ีแคบลง  
 

ผลิตภณัฑป์ระเภทกล่องพบัแขง็ปะลอนนั้น บริษทัยอ่ย เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตกล่องพบัแขง็ปะลอนรายใหญ่
ไม่ก่ีรายในประเทศไทย ทั้งน้ีเน่ืองจากการผลิตกล่องพบัแขง็ปะลอน (Offset and Flute) ตอ้งการการผลิตท่ีครบวงจร
และมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น จึงจ าเป็นท่ีผูผ้ลิตจะตอ้งมีศกัยภาพสูงทั้งในดา้นเคร่ืองจกัรและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในการผลิต โดยลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะเป็นลูกคา้ในตลาดบนท่ีมีก าลงัซ้ือสูงและเลือกใชบ้รรจุภณัฑท่ี์เสริมภาพลกัษณ์
ของสินคา้และตราสินคา้ของตน โดยคู่แข่งทีมีศกัยภาพใกลเ้คียงกบับริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ บริษทั สยามทบพนัแพคเกจจ้ิง 
จ ากดั 

 

ในระยะหลงั แนวโนม้การใชบ้รรจุภณัฑก์ระดาษของผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ไดมี้
การเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละรูปแบบผลิตภณัฑ ์ ส าหรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบบรรจุภณัฑ์
นั้นเกิดจากการท่ีสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น โทรทศันข์นาดใหญ่ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในส านกังาน ฯลฯ เร่ิมนิยมใช้
กล่องพบัแขง็ปะลอนแทนการใชก้ล่องลูกฟกูมากข้ึน เน่ืองจากมีความสวยงามกวา่กล่องลูกฟกู ในขณะท่ีมีความ
แขง็แรงเช่นเดียวกบักล่องลูกฟกู ท าใหส้ามารถใชเ้ป็นบรรจุภณัฑเ์พ่ือการขนส่งไดอี้กดว้ย ส าหรับการเปล่ียนแปลง
รูปแบบผลิตภณัฑน์ั้นเกิดจากการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น 
การรวมการท างานของเคร่ืองถ่ายเอกสาร-พร้ินทเ์ตอร์และโทรสารไวใ้นเคร่ืองเดียวกนั (Multi-function) เป็นตน้ ซ่ึง
ท าใหอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มีขนาดใหญ่ข้ึน จึงส่งผลใหต้อ้งการบรรจุภณัฑท่ี์มีขนาดใหญ่ข้ึน ซ่ึงดว้ยศกัยภาพของ 
บริษทัยอ่ย ท าใหมี้ความไดเ้ปรียบในการรองรับปริมาณการผลิตใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มน้ี เน่ืองจากบริษทัยอ่ย เป็นหน่ึง
ในผูผ้ลิตเพียงไม่ก่ีรายในประเทศไทยท่ีมีเคร่ืองจกัรท่ีสามารถผลิตกล่องขนาดใหญ่ได ้ ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
นอกเหนือจากความพร้อมทางดา้นเคร่ืองจกัรแลว้ การผลิตกล่องขนาดใหญ่จะตอ้งอาศยัทกัษะ ความเช่ียวชาญและ 
ประสบการณ์จากบุคลากรในการผลิต เน่ืองจากการผลิตกล่องขนาดใหญ่จะไม่มีเคร่ืองจกัรท่ีสามารถรองรับการ
ผลิตไดค้รบทุกขั้นตอน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อผูผ้ลิตรายใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาในอุตสาหกรรม   
 

ลูกคา้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคา้เพ่ือการส่งออก ดงันั้นความตอ้งการบริโภค
บรรจุภณัฑก์ระดาษจึงมีแนวโนม้ตามสภาวะการส่งออกสินคา้ของประเทศ โดยลูกคา้กลุ่มหลกัสามารถแบ่งไดเ้ป็น  
5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตถุงมือยาง ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ อาหารแช่แขง็ เคร่ืองกระป๋อง และ
อาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงใน 4 กลุ่มแรกจะเป็นการผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ในขณะท่ีลูกคา้ในกลุ่มอาหาร
และเคร่ืองด่ืมจะเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศเป็นหลกั จากดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing 
Production Index) ช้ีใหเ้ห็นวา่สินคา้ในกลุ่มท่ีมีการใชบ้รรจุภณัฑก์ระดาษจ านวนมากมีแนวโนม้ขยายตวัในอตัราท่ี
ชะลอตวัลง ในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอิเลค็ทรอนิกส์ท่ีลดลงอยา่งมาก ส่วนอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
การขยายตวัเพ่ิมข้ึน (ขอ้มูลดชันีอุตสาหกรรมชุดปรับปรุงใหม่ โดยมีการเปล่ียนปีฐานจากปี 2543 เป็นปี 2554 ซ่ึง
เป็นการปรับปรุงน ้ าหนกัท่ีใชใ้นการจดัท าดชันีอุตสาหกรรมใหส้ะทอ้นโครงการผลิตท่ีใกลเ้คียงปัจจุบนัมากข้ึน) 
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ท่ีมา: ดชันีอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเยือ่กระดาษ กระดาษ และส่ิงพิมพปี์ 2560 คาดวา่การผลิตเยือ่กระดาษและ
กระดาษ ในภาพรวมจะสามารถขยายตวัไดจ้ากเศรษฐกิจของประเทศท่ีมีทิศทางขยายตวั ยกเวน้กระดาษพิมพเ์ขียนท่ี
คาดวา่ จะมีดชันีผลผลิตท่ีลดลง เน่ืองจากหนงัสือ ส่ือโฆษณา ในรูปแบบกระดาถูกแทนท่ีดว้ยระบบดิจิทลั ส่งผลให้
การผลิตกระดาษพิมพเ์ขียนลดลง ประกอบกบัการน าเขา้กระดาษดงักล่าวส่วนหน่ึงจากต่างประเทศมาใชท้ดแทน 
โดยในกลุ่มเยือ่กระดาษและเศษกระดาษ มีมูลค่าการน าเขา้ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 7.66 ส่วนกระดาษและ
ผลิตภณัฑก์ระดาษมีมูลค่าลดลง โดยกระดาษแขง็และกระดาษพิมพเ์ขียนมีการน าเขา้ลดลง ซ่ึงเป็นผลมาจากการผลิต
กระดาษแขง็ภายในประเทศเพ่ิมข้ึน และเพียงพอกบัความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ ภาวะการผลิตอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในปี 2559 มีผลผลิตอยูท่ี่ระดบั 110.75 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.46 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยก
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.55 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจาก IC เป็นช้ินส่วนส าคญัในการ
พฒันาท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีสูงข้ึน ส่วนอุตสหกรรมไฟฟ้ามีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.71 เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศสามารขยายตวัไดท้ั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกหลกัต่อเน่ืองมาตั้งแต่ตน้ปี โดย
เร่ิมผลิตและส่งออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมท่ีผา่นมา การส่งออกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในปี 2559 มีมูลค่า 
53.37 ลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยการส่งออกปรับตวัลดลงเกือบทั้งหมด คาดวา่ในปี 
2560 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์มีการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกบัปีก่อน จากการฟ้ืนตวัของ
ตลาดในประเทศและการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ส าหรับอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์จะมีการผลิตเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจาก IC เป็นช้ินส่วนส าคญัในการพฒันาสินคา้ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีสูงข้ึน 

กลุ่มประมง คาดวา่มีมูลค่าการส่งออก 5,703.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ ปรับตวัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 3.85 
จากกลุ่มสินคา้อาหารทะเลกระป๋อง (ทูน่ากระป๋อง) และอาหารทะเลแช่เยน็แช่แขง็ (กุง้แช่แขง็ และปลาแช่แขง็) จาก
ปริมาณการผลิตและส่งออกเพ่ิมข้ึน ดว้ยไทยเร่ิมมีผลผลิตสินคา้กุง้มากข้ึน หลงัจากการฟ้ืนตวัจากโรค EMS และ
จากค าสัง่ซ้ือท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของประเทศผูน้ าเขา้เพ่ือทดแทนจากประเทศคู่แข่งท่ีประสบปัญหาท าใหผ้ลผลิตกุง้ลดลงอีก 
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ทั้งไดรั้บผลดีจากสหรัฐฯ ท่ีปรับระดบัการจดัอนัดบัการคา้มนุษยข์องไทยดีข้ึนจาก Tier 3 เป็น Tier 2 ในช่วงไตร
มาส 3 

 

 
                           ท่ีมา: การคา้ระหวา่งประเทศของไทย กระทรวงพาณิชย ์
 

 
 

2.3 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
2.3.1 การผลติ 
ปัจจุบนับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีโรงงานผลิตกล่องพิมพอ์อฟเซต และกล่องกระดาษลูกฟกู 2 แห่ง ดงัน้ี 

 

- โรงงานของบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
โรงงานแห่งน้ีประกอบดว้ย 2 โรงงานยอ่ย โดยอาคาร 1 ด าเนินการผลิตกล่องใน ในขณะท่ีอาคาร 2 

ด าเนินการผลิตกล่องลูกฟกู และกระดาษลูกฟกูขนาดลอน C และ B ซ่ึงเป็นลอนขนาดใหญ่ เพ่ือใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การผลิตบรรจุภณัฑท์ั้งกล่องลูกฟกูและกล่องพบัแขง็ปะลอน รวมทั้งเพ่ือจ าหน่ายเป็นกระดาษลูกฟกูใหก้บัผูผ้ลิตราย
อ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงบริษทัยอ่ยดว้ย เน่ืองจากโรงงานแห่งน้ีเป็นโรงงานผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษรายใหญ่ในพ้ืนท่ี 14 
จงัหวดัภาคใต ้และตั้งอยูใ่นแหล่งอุตสาหกรรมของจงัหวดัสงขลา จึงท าใหย้อดขายของโรงงานแห่งน้ีตอ้งพึ่งพิงการ 
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เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคใต ้ จากสถานการณ์สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ท าใหไ้ม่มีอุตสาหกรรม
ใหม่ๆ เกิดข้ึน อาศยัเพียงอุตสาหกรรมท่ีมีอยู ่ ในอุตสาหกรรมถุงมือยางแมว้า่ จะไดอ้านิสงคจ์ากราคาวตัถุดิบท่ีราคา
ลดลง ในปีท่ีผา่นมามีอตัราเติบโตข้ึน ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร ไดรั้บผลกระทบความตอ้งการบริโภคชะลอตวัลง 
ผนวกกบัขาดแคลนวตัถุดิบ ท่ีเป็นผลจากการยกเลิกสมัปทานประมงของประเทศอินโดนีเซีย ระดบัสินคา้ใน
ตลาดโลกปรับตวัลดลงตามราคาน ้ ามนั รวมถึงผลกระทบจากการตดัสิทธ์ิ GSP และการท าประมงผิดกฎ IUU ของ
สหภาพยโุรป ดว้ยเหตุน้ีจึงท าโรงงานด าเนินการผลิตอยูว่นัละหน่ึงกะคร่ึงต่อวนัหรือ 12 ชัว่โมงจากก าลงัผลิตเตม็ท่ี 
2 กะคร่ึงหรือ 20 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงดว้ยก าลงัการผลิตท่ียงัเหลืออยูข่องโรงงานแห่งน้ี ท าใหส้ามารถรองรับการ
ขยายตวัของยอดขายตามการเติบโตของลูกคา้ไดโ้ดยท่ียงัไม่มีความจ าเป็นในการลงทุนใหม่เพ่ือขยายก าลงัการผลิต
ของโรงงานแห่งน้ีในระยะเวลาอนัใกล ้ปัจจุบนัโรงงานแห่งน้ีมีก าลงัการผลิตดงัน้ี 

 

       บริษัท เอส. แพค็ แอนด์ พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน) 2557 2558 2559 

การพิมพอ์อฟเซ็ท  *       

ก าลงัการผลิตสูงสุด (แผน่/ปี) 63,290,800  63,290,800       63,290,800  

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 55.9% 61.06% 55.50% 
การผลิตกระดาษลูกฟกู       

ก าลงัการผลิตเตม็ก าลงั (ตร.ม./ปี)   39,961,800    39,961,800       39,961,800  
 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 41.6% 37.56% 38.18% 
                 

  หมายเหต ุ:  ก  าลงัการผลิตสูงสุดค านวณจาก 20 ชัว่โมง ปัจจุบนัโรงงานแห่งน้ีด าเนินการผลิตเฉล่ียวนัละ 12 ชัว่โมง 
       

- โรงงานของบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั ท่ีนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 
โรงงานแห่งน้ีผลิตกล่องในและกล่องพบัแขง็ปะลอนเป็นหลกั และผลิตกระดาษลูกฟกูลอน E ซ่ึงเป็นลอน

ขนาดเลก็ ในปัจจุบนั พ้ืนท่ีใชส้อยในการผลิตของโรงงานแห่งน้ีค่อนขา้งคบัแคบ เน่ืองจากตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการผลิต
กล่องพิมพอ์อฟเซต และกระดาษลูกฟกู รวมทั้งการเก็บสตอ็กสินคา้ภายในอาคารเดียวกนั ประกอบกบัสายการผลิต
ท่ีตอ้งใชแ้รงงานคนในบางขั้นตอน ส่งผลใหเ้กิดปัญหาคอขวดในบางสายการผลิต ดงันั้นดว้ยขอ้จ ากดัของจ านวน
บุคลากรและพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีไม่เพียงพอ ท าใหเ้คร่ืองจกัรไม่สามารถด าเนินการผลิตไดเ้ตม็ก าลงัการผลิต ปัจจุบนั  
โรงงานแห่งน้ีด าเนินการผลิตอยูว่นัละกะคร่ึง หรือ 12 ชัว่โมงต่อวนั จากก าลงัผลิตเตม็ท่ี 2 กะคร่ึงหรือ 20 ชัว่โมงต่อ
วนั อยา่งไรก็ตาม แมว้า่อตัราการใชก้ าลงัการผลิตของเคร่ืองจกัรยงัไม่เตม็ก าลงัการผลิต ทวา่อตัราการใชก้ าลงัการ
ผลิตในส่วนของแรงงานคนและพ้ืนท่ีใชส้อยนั้นเตม็ก าลงัการผลิตแลว้ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารช้ีแจงวา่หากสามารถขยาย
พ้ืนท่ีใชส้อยใหมี้มากข้ึนและจดัสายการผลิต (Work Flow) ใหมี้ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิง่ข้ึนแลว้ก็
จะสามารถน าก าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลืออยูม่าใชผ้ลิตสินคา้ไดม้ากข้ึน โดยโรงงานแห่งน้ีมีส่วนสูญเสียในการผลิต
ประมาณร้อยละ 5 ปัจจุบนัโรงงานแห่งน้ีมีก าลงัการผลิตดงัน้ี 
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บริษัท สหกจิบรรจุภณัฑ์ จ ากดั  2557 2558 2559 

การพิมพอ์อฟเซต       
 - เคร่ืองพิมพ์กล่องขนาดเลก็ 5 สี (2 เคร่ือง)       
ก าลงัการผลิตสูงสุด (แผน่/ปี)      56,722,550    54,000,000  54,000,000  

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 19.3% 14.2% 11.8% 

 - เคร่ืองพิมพ์กล่องขนาดใหญ่  5 สี, 6 สี (2 เคร่ือง)       
ก าลงัการผลิตสูงสุด (แผน่/ปี)    78,000,000   78,000,000 78,000,000  

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 16.3% 12.4% 8.8% 

การผลิตกระดาษลูกฟกู (ลอน B, C, E) (ลอน B, C, E)  (ลอนBC,C,B, E) 

ก าลงัการผลิตเตม็ก าลงั (ตร.ม./ปี) 38,880,000  38,880,000  38,880,000 

อตัราการใชก้ าลงัการผลิต 49.4% 51.9% 54.9% 
 

หมายเหตุ:   ก  าลงัการผลิตสูงสุดค านวณจาก 20 ชัว่โมง เคร่ืองใหญ่เฉล่ีย 3,500 แผน่/ชม.  เคร่ืองเล็กเฉล่ีย 2,900 แผน่/ชม 
  ปัจจุบนัโรงงานแห่งน้ีด าเนินการผลิตเฉล่ียวนัละ 12 ชัว่โมง 

 

ในปลายปี 2555 หลงัจากท่ีบริษทัยอ่ยไดย้า้ยสถานประกอบการไปยงันิคมอุตสาหกรรมสินสาคร บนเน้ือท่ี 41-
3-49.4 ไร่ซ่ึงตั้งอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาครแลว้ บริษทัไดด้ าเนินการบริหารจดัการก าลงัคนและสายการผลิตเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมมากข้ึน ทั้งน้ียงัส่งผลใหบ้ริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั ไดรั้บประโยชน์จากระบบ 
สาธารณูปโภค การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ โอกาสในเชิงธุรกิจผา่นเครือข่ายบริษทัต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุ
ภณัฑซ่ึ์งตั้งอยูใ่นนิคมดงักล่าวเป็นจ านวนมาก และสิทธิในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนซ่ึงอาจท าใหบ้ริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลายประการ อาทิ การไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการไดรั้บสิทธิพิเศษอ่ืนๆ  เป็นตน้  
 

2.3.2 การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
วตัถุดิบท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษ ประกอบดว้ย กระดาษคราฟทส์ าหรับผลิตกระดาษ 

ลูกฟกู และกระดาษดูเพลก็ซ์ส าหรับพิมพอ์อฟเซตในการผลิตกล่องใน และกล่องพบัแขง็ปะลอน ซ่ึงวตัถุดิบประเภท
กระดาษคิดเป็นสดัส่วนเฉล่ียประมาณร้อยละ 63 ของตน้ทุนรวม ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายใหค้วามส าคญักบั
การควบคุมคุณภาพของวตัถุดิบ เน่ืองจากกระดาษมีอายใุนการเก็บรักษา การเก็บกระดาษไวใ้นคลงัสินคา้นานเกินไปจะ 
ท าใหก้ระดาษดูดซบัความช้ืนจากอากาศ ท าใหคุ้ณภาพกระดาษเส่ือมถอยลง จึงอาจจะเปล่ียนแปลงเป็นสีเหลือง และมี
ความทนทานลดลง ดงันั้นเพ่ือป้องกนัการเส่ือมคุณภาพของกระดาษ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะตอ้งประมาณการการ
ผลิตและปริมาณกระดาษซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีจะตอ้งใชใ้นการผลิตใหใ้กลเ้คียง 
กบัความตอ้งการใชจ้ริง เพ่ือการบริหารคลงัสินคา้ใหเ้กิดประสิทธิภาพอนัจะส่งผลต่อคุณภาพของวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์
ของบริษทั 

บริษทัฯ ซ้ือกระดาษคราฟทแ์ละกระดาษดูเพลก็ซ์จากผูผ้ลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งรายใหญ 
และรายเลก็ ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผูผ้ลิตทุกรายและไดติ้ดต่อธุรกิจกนัมาเป็นเวลานาน โดย
ในบางคร้ังบริษทัฯ จะเป็นบริษทัตวัแทนซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์จากส่วนลดจากการซ้ือในปริมาณมาก (Economy  
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of Scale) แลว้น ามาขายต่อใหก้บับริษทัยอ่ย การน าเขา้กระดาษจากประเทศไตห้วนั และอินโดนีเซีย จะน าเขา้ท่ีท่าเรือ
จงัหวดัสงขลา โดยประมาณร้อยละ 59 ของปี 2559 เป็นกระดาษท่ีน าเขา้จากต่างประเทศ ทั้งน้ี แนวทางในการเลือกซ้ือ
วตัถุดิบจากผูผ้ลิตในประเทศหรือน าเขา้จากต่างประเทศนั้นข้ึนอยูก่บัราคาของวตัถุดิบเป็นหลกั โดยบริษทัฯ ไม่ไดผ้กูขาด
การซ้ือวตัถุดิบจากผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเฉพาะ ส าหรับวตัถุดิบอ่ืนๆ ท่ีเป็นวตัถุดิบใชส้ิ้นเปลือง เช่น หมึกพิมพ ์กาว เป็น
ตน้ เป็นสินคา้ท่ีสามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไป ท าใหไ้ม่มีปัญหาในการจดัหาวตัถุดิบ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากกระดาษเป็นสินคา้
ท่ีซ้ือขายกนัทัว่ไป (Commodity Product) ท าใหร้าคาขายของกระดาษอิงตามราคาเยือ่กระดาษโลก ซ่ึงในช่วง 2 ปีท่ีผา่น
มา ราคาเยือ่กระดาษปรับตวัเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในปลายปี 2559 ราคาเยือ่กระดาษปรับตวัสูงข้ึนถึงร้อยละ 30 ท าใหร้าคา
กระดาษทั้งในประเทศและต่างประเทศเร่ิมปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนตามไปดว้ย บริษทัฯ น าเขา้กระดาษจากต่างประเทศมากกวา่
ซ้ือในประเทศ เน่ืองจากราคากระดาษจากต่างประเทศถูกกวา่ในประเทศประมาณร้อยละ 12 ประกอบกบัค่าเงินบาทท่ี
อ่อนค่าและผนัผวนตลอดทั้งปี ท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งพิจารณาจดัสรรการสัง่ซ้ือวตัถุดิบในประเทศและต่างประเทศในอตัรา
ท่ีเหมาะสม มิฉะนั้นจะไม่สามารถบริหารตน้ทุนวตัถุดิบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามในปี 2559 ราคากระดาษ
จากต่างประเทศกยงัถูกกวา่ในประเทศ 
 

ส าหรับกระดาษอตุสาหกรรมเช่น กระดาษดูเพลก็ซ์ และกระดาษคราฟท ์ซ่ึงใชใ้นการผลิตบรรจุภณัฑ ์
กระดาษนั้นมีส่วนประกอบหลกัประมาณร้อยละ 85 เป็นเศษกระดาษท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ซ่ึงเศษกระดาษท่ีใช้
เป็นส่วนประกอบน้ีมีราคาถูกเม่ือเทียบกบัราคาเยือ่กระดาษใยยาวใยสั้นท่ีเติมลงไปผสม ซ่ึงโดยปกติแลว้ในกระบวนการ
ผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยนั้นก็มีเศษกระดาษเหลือจากการผลิตซ่ึงบริษทัฯ จะจ าหน่ายใหแ้ก่
โรงงานกระดาษเพ่ือน าไปผา่นกระบวนการผลิตเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) 
 

ในปี 2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยน าเขา้วตัถุดิบกระดาษจากประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย และ  
ไตห้วนัมากข้ึน เน่ืองจากเป็นบริษทัในกลุ่มโอจิ ท าใหบ้ริษทัสามารถบริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพราะมีตน้ทุน
การน าเขา้วตัถุดิบกระดาษจากต่างประเทศถูกกวา่ในประเทศ โดยการบริหารการสัง่ซ้ือจะควบคูไ่ปกบัการดูเร่ืองอตัรา
แลกเปล่ียนเสมอ หากเม่ือใดท่ีค่าเงินบาทอ่อนลงมาก ก็จะสัง่ซ้ือในประเทศใหม้ากข้ึน ท านองเดียวกนั หากเงินบาทแขง็
ค่าสดัส่วนการน าเขา้ก็จะเพ่ิมมากข้ึนตามล าดบั 
 

2.3.3 ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลติและวสัดุเหลือใช้ 

น า้เสีย 
บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดล้งทุนก่อสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสีย โดยน ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ น ้ า

ลา้งสี น ้ าลา้งกาว น ้ ากาว ซ่ึงมีประมาณ 5,000ลิตรต่อวนั บริษทัมีระบบบ าบดัน ้ าเสีย ดว้ยการก าจดัตะกอนเบ้ืองตน้
โดยใชส้ารเคมีชนิดโพลิเมอร์ ท าการแยกตะกอนโดยระบบ Filter Press ตะกอนท่ีไดจ้ะส่งเขา้ก าจดัโดยท าเช้ือเพลิง 
ผสมจากบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงาน น ้ าท่ีผา่นการตกตะกอนจะผา่นเขา้ระบบก าจดัแบบตะกอนเร่ง ก่อน
ระบายน ้ าท้ิงสู่ภายนอก 
  

 วสัดุเหลือใช้ ในบริษทั แยกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
 

1. วสัดุเหลือใชท่ี้กลบัมาหมุนเวยีนใชใ้หม่ได ้ ไดแ้ก่ เศษกระดาษ ทางบริษทั ไดส่้งเขา้ก าจดัโดย
บริษทัผูผ้ลิตกระดาษภายในประเทศ 
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2. วสัดุเหลือใชท้ัว่ไป เช่น ไมพ้าเลท ส่งกลบัใหบ้ริษทัคูค่า้ เพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ 
3. วสัดุเหลือใชท่ี้เป็นอนัตราย ทางบริษทัไดส่้งใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาต น าไปก าจดั ไดแ้ก่ กระป๋องสี ผา้

เช็ดสี หลอดไป 
 

การควบคุมอากาศเสีย 
 

ทางบริษทัไดท้ าการตรวจวดัค่าอากาศเสีย ในเคร่ืองบอยเล่อร์ เคร่ืองส ารองไฟ ปล่องระบายอากาศ 
ในเคร่ืองพิมพร์ะบบออฟเซ็ท โดยท าการตรวจปีละ 2 คร้ัง 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

1. ความเส่ียงเกีย่วกบัการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่เพียง 1-2 ราย หากมีปัจจยัท่ีท าใหลู้กคา้ไม่สามารถ 

ผลิตหรือชะลอการผลิต ยอ่มส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
2. มาตรการป้องกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ย ขยายส่วนแบ่งตลาดไปยงัลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ มากข้ึน โดยจดัสรรก าลงัการผลิตส่วน 
หน่ึงไปยงัลูกคา้รายอ่ืนๆ พร้อมทั้งกระจายยอดขายไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมใหห้ลากหลายข้ึน เม่ือดูจาก รายไดข้อง
บริษทัฯ ในปี 2559 ยงัมีการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่อยูโ่ดย มียอดซ้ือคิดเป็นร้อยละ 46.17  จากยอดขายของบริษทัฯ แต่
เม่ือเทียบกบัยอดรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 24.15 ในปี 2559 ลูกคา้รายใหญ่ 5 รายอนัดบัแรกมียอดการสัง่ซ้ือรวมทั้งส้ิน
ร้อยละ 44.63 ขณะท่ีปี 2558 ลูกคา้รายใหญ่ 5 รายแรก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ประจ าของบริษทัและบริษทัยอ่ยมียอด
การสัง่ซ้ือรวมกนัทั้งส้ินร้อยละ 46.51 และในปี 2557 อยูท่ี่อตัราร้อยละ 25.32 ของยอดการจ าหน่ายรวม ท าใหค้วาม
เส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเร่ิมมีแนวโนม้ลดลง ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัคง
ตอ้งกระจายยอดขายไปยงัลูกคา้รายอ่ืนใหม้ากข้ึน ขณะท่ีปัจจุบนั ลูกคา้ส่วนใหญ่มกัจะใชน้โยบายการ Share Supplier 
มาใช ้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในการสัง่ซ้ือ หาก Supplier รายใดไม่สามารถส่งของใหไ้ด ้ลูกคา้จะสามารถหาแหล่งท่ีจะ
สนองตอบต่อความตอ้งการในการผลิตได ้ ท าใหส้ายการผลิตไม่สะดุด หรือหยดุชะงกั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก็จะ
สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป  นบัวา่เป็นผลดีกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีจะไดห้ายอดขายจาก
ลูกคา้รายใหม่ ๆ อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมทุกประเภทยงัคงตอ้งอาศยัภาวะเศรษฐกิจโลกในการสนบัสนุนใหมี้การ
บริโภคเพ่ิมข้ึนและกระตุน้ใหธุ้รกิจเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตามความช่วยเหลือของภาครัฐในการกระตุน้
เศรษฐกิจก็ยงัมีความส าคญัไม่นอ้ย 

2. ความเส่ียงทีเ่กดิจากการมคู่ีแข่งรายใหม่ 
ปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยทีางโซเซียลมีเดียเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยสภาพการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน  

ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อส่ือสารผา่นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ท าใหโ้รงพิมพท่ี์ผลิตหนงัสือ นิตยสาร หรือ
หนงัสือพิมพห์ลายๆ โรง เร่ิมเปล่ียนการพิมพส่ื์อส่ิงพิมพม์าเป็นผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษ จึงก่อใหเ้กิดการแข่งขนั
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีลูกคา้ยงัมีอยูเ่ท่าเดิมหรือลดนอ้ยลงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยทัว่โลก การแข่งขนั
ท่ีมีมากข้ึน ท าใหส่้วนแบ่งตลาดกระจายไปยงัหลายๆ ผูผ้ลิต ประกอบกบัตน้ทุนแรงงานของประเทศไทยท่ีเพ่ิมข้ึน ท า
ใหป้ระเทศไทยมีขีดการแข่งขนัท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้น ดงันั้น อุตสาหกรรมบางประเภทไดย้า้ยฐานการ
ผลิตไปยงัประเทศเวยีดนาม ประเทศกมัพชูา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ เน่ืองจากตน้ทุนแรงงานท่ีถูกกวา่ ท าให้
ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑจ์ากต่างประเทศอาทิเช่น ประเทศมาเลเซียท่ีมีก าลงัการผลิตเหลืออยู ่  ก็เร่ิมเขา้มาหาลูกคา้ในประเทศ
มากข้ึน อีกทั้งการแขง่ขนัจากผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษท่ีปรับสายผลิตจากการพิมพส่ื์อส่ิงพิมพต์่างๆ ในประเทศและ
จากต่างประเทศมีความรุนแรงมากข้ึนเช่นกนั ในไตรมาสท่ี 4 ของปี ราคาเยือ่กระดาษถีบตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยมี
สาเหตุจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหนัไปใชส่ื้อทางอิเลค็ทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน เศษกระดาษรีไซเคิลลดลงอยา่งต่อเน่ือง  ผูผ้ลิต
กระดาษประสบปัญหาตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน จึงปรับราคากระดาษซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษถึงร้อยละ 
60 เพ่ิมสูงข้ึน แมว้า่นโยบายการปรับลดภาษีของเขตการคา้เสรีในประเทศแถบอาเช่ียนก่อใหเ้กิดผลดีต่อบริษทัฯ 
กล่าวคือ บริษทัฯ สามารถซ้ือวตัถุดิบ จากประเทศอินโดนีเซีย ไตห้วนั ไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต ่าลง เม่ือเทียบกบัราคาวตัถุดิบ
ในประเทศ และบริษทัฯ สามารถลดปริมาณการขนส่งกระดาษจากกรุงเทพฯ มายงัภาคใต ้ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีด
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ความสามารถในการแข่งขนักบัคูแ่ข่งรายใหม่จากมาเลเซีย และคู่แข่งอ่ืน ๆ ในประเทศได ้อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีการ
น าเขา้กระดาษจากบริษทัในกลุ่มโอจิ ของประเทศมาเลเซีย ท าใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในประเทศไดพ้อประมาณ 
แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญในการผลิตและความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัลูกคา้เป็นหลกั ซ่ึงบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยยงัคงตอ้งปรับตวักบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงต่อไป 

3.      ความเส่ียงจากการย้ายฐานการผลติของลูกค้าไปยงัประเทศอ่ืน 
 

จากการประกาศใชอ้ตัราค่าแรงขั้นต ่า 300 บาทของรัฐบาล ท าใหค้วามเส่ียงจากการยา้ยฐานการผลิต 
ของลูกคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัประเทศเวยีดนาม กมัพชูา 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตและค่าจา้งแรงงานของประเทศเหล่านั้นค่อนขา้งต ่า ซ่ึงได้
ส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีรุนแรงข้ึน  

แนวโนม้การยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเวยีดนาม กมัพชูา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์  
นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภณัฑใ์นกลุ่มตลาดล่าง (Low End) ในขณะท่ียงัมีแนวโนม้การลงทุนผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมุ่งเนน้ตลาดบน (High End) และตลาดกลาง (Mid End) ในประเทศไทย เน่ืองจากการผลิตใน
ประเทศไทยมุ่งเนน้คุณภาพและมีแรงงานท่ีมีฝีมือมากกวา่ จึงท าใหมี้การทดแทนของผลิตภณัฑใ์นกลุ่มตลาดบนและ
ตลาดกลางแทนสินคา้ในตลาดล่าง 

 

4.  ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 
ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศ โดยช าระค่าสินคา้เป็น US$ ซ่ึงเป็นการ 

ปิด L/C และ T/R (Trust Receipt) ระยะเวลา 120 วนั ท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน 
โดยในปี 2559 ค่าเงินบาทยงัคงทรงตวัอยูใ่นช่วง 35-36 บาต่อเหรียญสหรัฐ การท่ีบริษทัฯ น าเขา้วตัถุดิบจาก
ต่างประเทศ ท าใหมี้ตน้ทุนท่ีการผลิตท่ีค่อนขา้งน่ิง แมว้า่บริษทัฯ จะมีการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินของสถาบนัการเงิน 
แต่ในบางคร้ังการอ่อนค่าลงอยา่งรวดเร็วท าใหไ้ม่สามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนกั อยา่งไรก็ตาม พนกังาน
บริษทัฯ ทุกหน่วยงานร่วมกนัหามาตรการลดตน้ทุน โดยท าโครงการหลายโครงการ ท าใหใ้นปี 2559 บริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย สามารถรักษาตน้ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2558  ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียน จ านวน 0.30 ลา้นบาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
จ านวน 0.41 เหรียญสหรัฐ ขณะท่ีในปี 2558 มีจ านวน 0.58 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดงันั้นบริษทัมิไดท้ าสญัญาเพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงเน่ืองจากมีหน้ีสินท่ีไม่มากนกั ในปริมาณท่ีลดลง   
 

5. ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาวตัถุดบิ วสัดุส้ินเปลืองและเช้ือเพลงิ 
กระดาษ  วสัดุส้ินเปลืองและเช้ือเพลิง  ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกั (ร้อยละ 65)  ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มี

ราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามราคาตลาดโลก และมีความผนัผวนตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ปัจจยัดงักล่าวไม่อยูใ่น
ความควบคุมของบริษทัฯ จึงอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดด้ าเนินการป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าว โดยมีนโยบายการบริหารราคาวตัถุดิบผา่นการบริหารการจดัซ้ือวตัถุดิบ ควบคู่ไปกบัการเสนอขายสินคา้ 
เพ่ือใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถจ าหน่ายสินคา้ ในราคาท่ีเม่ือหกัตน้ทุนแลว้มีก าไรขั้นตน้ในระดบัหน่ึง นบัจาก
ปี 2556 การปรับค่าแรงขั้นต ่าของรัฐบาลท าใหต้น้ทุนแรงงานเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่วนในปี 2557 ความตอ้งการ
บริโภคกระดาษช่วงคร่ึงปีแรกเพ่ิมข้ึน ราคากระดาษยงัสูงอยู ่ แมว้า่ในคร่ึงปีหลงัราคากระดาษจะปรับตวัลดลงมา
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เลก็นอ้ย แต่เม่ือเทียบกบัตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน ท าใหก้ าไรของบริษทั และบริษทัยอ่ยลดลง ขณะท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถ
เพ่ิมราคาขายกบัลูกคา้ไดท้นักบัราคาวตัถุดิบและตน้ทุนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน บวกกบัผลกระทบทางดา้นการเงินและ
เศรษฐกิจของประเทศในแถบยโุรป เศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย ประชาชนบริโภคแต่ส่ิงท่ีจ าเป็น ท าใหอุ้ตสาหกรรม
เก่ียวกบัอิเลก็ทรอนิกส์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กระทบอยา่งรุนแรง แมว้า่ในปลายปีตน้ทุนพลงังานเร่ิมลดลง แต่ตน้ทุนอ่ืน
ไม่มีการลดลงแต่อยา่งใด ท าใหต้น้ทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ยงัคงสูงอยู ่ แมว้า่ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ียงัชะลอตวัลงอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัเศรษฐกิจของประเทศจีน ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค
รายใหญ่ของโลกถดถอย ปัจจยัภายในประเทศท่ีกระทบโดยตรงก็จะเป็นอุตสาหกรรมอาหารทะเล อาหารกระป๋อง 
เน่ืองจากประเทศไทยไดรั้บใบเหลืองจาก IUU ท าใหอุ้ตสาหกรรมอาหารทะเลขาดแคลนวตัถุดิบอยา่งหนกั แมว้า่
ตน้ทุนพลงังานจะลดลงก็ตาม ซ่ึงเป็นอตัราเพียงร้อยละ 1 ซ่ึงนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด ตลอดปี 2559 
เศรษฐกิจโลกยงัคงชะลอตวัลง ไม่มีปัจจยัอ่ืนใดมากระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจโตอยา่งกา้วกระโดด อตัราแลกเปล่ียนยงัทรงๆ 
อยูใ่นช่วง 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซ ้ าร้ายในไตรมาสท่ี 4 ของปี ราคากระดาษปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจากเยือ่กระดาษท่ี
มีราคาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหผู้ผ้ลิตกระดาษในประเทศและต่างประเทศเร่ิมปรับราคาขาย ส่วนหน่ึงมาจาก
กระดาษรีไซเคิลท่ีมีปริมาณลดลงเน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป จากการอ่านหนงัสือ หนงัสือพิมพ ์ เป็น
การอ่านจากส่ือมีเดียทางอิเลค็ทรอนิกส์ ท าใหร้าคากระดาษสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีบริษทัยงัไม่สามารถปรับราคา
ขายกบัลูกคา้ไดท้นั 
  มาตรการป้องกนั  

บริษทัควรดูแนวโนม้ราคากระดาษ หากพบวา่มีสญัญานท่ีราคาจะปรับข้ึน ตอ้งท าการส ารองสตอ็กไวร้ะดบั
หน่ึง พร้อมกบัตอ้งปรับราคาลูกคา้ใหท้นักบัราคาตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

6.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือความเส่ียงท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย จะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั 

ไดเ้ม่ือครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความ
ตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการจดัเตรียมวงเงินสินเช่ือท่ีคาดวา่เพียงพอในการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย ซ่ึงวงเงินดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 

7. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองมาจากเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน 

เบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงิน แต่เน่ืองจากสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากมีบริษทัแม่คือ โอจิ โฮลด้ิง เป็นผูค้  ้า
ประกนั ท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถใชว้งเงินโดยมีคา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีลดลงมาอยา่งตอ่เน่ือง ดงันั้นฝ่าย
บริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย เช่ือวา่ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะอยูใ่นระดบัต ่า จึง
มิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัทีส่ าคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2559 
 

                                         หน่วย : บาท 

ประเภท / ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มูลค่าทางบัญชี ภาระผูกพนั 

1 ท่ีดิน 1 แปลง เป็นท่ีตั้งโรงงาน เป็นเจา้ของ       30,178,782.00     
      จ  านองกบั TMBวงเงินจ านอง      
              293,500,000 บาท 
 จ  านองกบั BBL วงเงินจ านอง

4,000,000 บาท  
จ านองกบั KBANK วงเงินจ านอง 

509,000,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน 806,500,000 บาท 

 
 
 
                                              

  ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา     

  เน้ือท่ี 15 ไร่ 3 งาน 24.6 ตารางวา     

2 อาคารโรงงานตั้งอยูท่ี่อ  าเภอหาดใหญ่  เป็นเจา้ของ 12,467,658.61  

 จงัหวดัสงขลา   

3 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์-ท่ีติดภาระจ านอง เป็นเจา้ของ 81,608,862.97         

4 
ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 
จ.สมุทรสาครเน้ือท่ี 41 ไร่ 3 งาน 49.4 ตารางวา  

เป็นเจา้ของ 188,794,000.00 

5 อาคารโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เป็นเจา้ของ 225,289,985.15 

6 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และอ่ืน ๆ เป็นเจา้ของ 338,251,420.09  ไม่มี 

7 * ท่ีดิน 1 แปลง ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอนครไชยศรี (เมือง)  เป็นเจา้ของ   14,298,750.00  ไม่มี 

  จงัหวดันครปฐม เน้ือท่ี 28 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา       

 รวมท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ    890,889,458.82   
      
 หมายเหต:ุ * บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ าหน่ายท่ีดินแปลงน้ี ระหวา่งปี 2554 บริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคา
ท่ีดินใหม่ โดยผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก กลต. ราคาท่ีดินโดยรวมเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีเคย
ประเมินไวใ้นปี 2550 จ านวน 2,859,750 บาท บริษทัยอ่ยไดโ้อนกลบัค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นดงักล่าวแลว้                                                                                                                                                                           

5.1 นโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย 
 

บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจการผลิตกล่องกระดาษซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม แลว้แต่ประเภทของธุรกิจนั้นๆ 
โดย ณ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1 บริษทั คือบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั ซ่ึงบริษทั
ฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 จากมติการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2554 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554 อนุมติัใหซ้ื้อ
ท่ีดินเพ่ือส ารองการก่อสร้างและยา้ยโรงงานไปยงันิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เน้ือท่ี 41-3-
49.4 ตารางวา และอนุมติัขยายก าลงัการผลิตโรงงานออฟเซตของบริษทัฯ พร้อมทั้งขอการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2554 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน  2554 
อนุมติัก่อสร้างโรงงานดว้ยมูลค่า 175 ลา้นบาท และอนุมติัการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยจาก 200 ลา้นบาทเป็น 400 
ลา้นบาท ตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2554 ของบริษทัยอ่ยอนุมติัใหเ้พ่ิม
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ทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ลา้นบาทเป็น 400 ลา้นบาท โดยออกหุน้ใหม่จ านวน 2 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
บริษทัยอ่ยด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2554 และบริษทัฯ ไดล้งทุนใน
หุน้ออกใหม่ของบริษทัยอ่ยทั้งจ านวน ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 100  

ในไตรมาส 4 ของปี 2555 บริษทัยอ่ยไดย้า้ยสถานประกอบการและโรงงานจากเขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพมหานคร ไปยงันิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ซ่ึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมดา้นการพิมพท่ี์ จงัหวดัสมุทรสาคร 
บนเน้ือท่ีประมาณ 42 ไร่ 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ของบริษทั สหกิจ บรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
ไดมี้มติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 400 ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท โดยการเพ่ิมหุน้สามญัจาก 4 ลา้นหุน้เป็น 6 
ลา้นหุน้มูลค่าหุน้ละ 100 บาทเพ่ือเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม บริษทัฯ ไดซ้ื้อหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวทั้งจ านวน 
รวมเป็นเงิน 200 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2556 แลว้ 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
 

- ไม่มี      - 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

ช่ือบริษัท  บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ช่ือย่อ SPACK 

เลขทะเบียนบริษัทที ่         0107537001161         
 

ประกอบธุรกจิ                  ผลิตและจ าหน่ายกล่องกระดาษพบัแขง็ กล่องกระดาษพบัแขง็ปะลอน   
     กล่องลูกฟกู  

สถานทีต่ั้ง         119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ต.ท่าขา้ม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  

โทรศัพท์ 0-7426-0602-9  โทรสาร 0-7426-0600-1, 0-7444-7128 

E-mail: spackaccount@yahoo.com 

เวบ็ไซด์ www.spack.co.th 

ทุนจดทะเบียน หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 

ทุนช าระแล้ว หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 

บุคคลอ้างองิ 

นายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ชั้น 4, 6-7 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 เลขท่ี 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 

 โทรศพัท ์0-2009-9386 โทรสาร   0-2009-9991 เวบ็ไซด ์www.tsd.co.th 

ผู้สอบบัญชี ส านกังานปีติเสว ี

 เลขท่ี 8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวภิาวดีรังสิต 44 

 เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

 โทรศพัท ์0-2941-3584-6 โทรสาร 0-2941-3658  เวบ็ไซด ์ www.pitisevi.com 
 

http://www.spack.co.th/
http://www.tsd.co.th/
http://www.pitisevi.com/
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บคุคลอ้างองิอื่นๆ 
 

นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท์ 0-2009-9386 โทรสาร 0-2009-9991 
 เว็บไซด์ www.tsd.co.th 
 

ผู้สอบบญัชี :  นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาติ 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4712 
 ส านกังานปีติเสว ี
 หรือนางสาววนัเพญ็ อุน่เรือน 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 7750 
 เลขที่ 8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวิภาวดี 44 
 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงลาดยาว 

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2941-3584-6 โทรสาร 0-2941-3658 
เว็บไซด์  www.pitisevi.com 

 
ที่ปรึกษากฎหมาย : ส านกักฎหมาย จรินทร์ บญุเกิด 
   เลขที่ 1 ซอย 8 ถนนคลองเรียน 2  
   ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
   จงัหวดัสงขลา 90110 
   โทรศพัท์ 074-356333, 256666 โทรสาร 074-356888 
   Email: jarinlawyer@gmial.com 
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 
 

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 300 ลา้นบาท ณ 24 
มีนาคม 2547 แบ่งเป็นหุน้สามญั 60 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 

ในระหวา่งปี 2548 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2548 ไดมี้มติใหแ้ปลง
มูลค่าหุน้ จากมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท จ านวน 60 ลา้นหุน้ เป็นเงิน 300 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ละ 1 บาท จ านวน 300 
ลา้นหุน้ โดยจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2548 

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2546 Thailand Equity Fund (กองทุนเพ่ือการร่วมลงทุน) ไดเ้ขา้ถือหุน้ของบริษทัฯ 
จ านวน 70 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 23.33 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั  

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2554 กองทุนเพ่ือการร่วมลงทุนไดข้ายหุน้ท่ีถือจ านวน 70,000,000 หุน้ใหก้บั 

บริษทั โอจิ เปเปอร์ จ ากดั เน่ืองจากกองทุนจะหมดอายลุงในปี 2555 จ าเป็นตอ้งขายหุน้เพ่ือน าเงินคืนต่างประเทศ 
จ ากดั ท าใหบ้ริษทั โอจิ เปเปอร์ จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการ  

บริษทั โอจิ เปเปอร์ จ ากดัเป็นบริษทัท่ีมียอดขายอนัดบัหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจกระดาษ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกียวและโอซากา้ (รหสัเลขท่ี 3861) นบัวา่เป็น
ผลดีกบับริษทัฯ เพราะจะไดพ้ฒันาเทคโนโลยดีา้นการพิมพแ์ละขยายฐานไปยงักลุ่มลูกคา้ญ่ีปุ่นได ้ดา้นการบริหารงาน 
โอจิไดส่้งผูช้  านาญการมาร่วมบริหารจ านวน 3 ท่าน โดยประจ าอยูท่ี่บริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือเตรียมโครงการขยาย
ก าลงัผลิตไปยงันิคมอุตสาหกรรมสินสาคร   

 ต่อมาในวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555 บจ.โอจิ โฮลด้ิงส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (Oji Holdings Corporation ) (“Oji”) 
(เดิมช่ือ บริษทั โอจิ เปเปอร์ จ ากดั) ไดซ้ื้อหุน้จากนายยทุธ ชินสุภคักลุ ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัวของนายยทุธ 
ชินสุภคักลุและผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ จ านวน 81,000,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของ
บริษทัฯ โดยมีราคาซ้ือขาย 4.00 บาทต่อหุน้ การซ้ือหุน้ในจ านวน 81 ลา้นหุน้ ดงักล่าวของ Oji  เม่ือน ามารวมกบัหุน้
ของบริษทัฯจ านวน 70 ลา้นหุน้ ท่ีถือโดย Oji  ก่อนหนา้การไดม้าคร้ังน้ี ท าให ้Oji ถือหุน้ในบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 151 
ลา้นหุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 50.33 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ดงันั้น  Oji มีหนา้ท่ีตอ้งท าค า
เสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ ของจ านวนหุน้ท่ีเหลือ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ืองหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พ่ือครอบง ากิจการ ในการ
น้ี Oji เสนอราคาซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของกิจการท่ีราคา 4.00 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ี Oji ไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

 หลงัจากท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ แลว้ (16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 น.) ผลการซ้ือ
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ปรากฏวา่ Oji สามารถซ้ือหุน้ของบริษทัฯ ไดอี้กจ านวน 76,156,360 หุน้ เม่ือรวมกบัหุน้เดิมท่ี 
Oji ซ้ือไวแ้ลว้ ท าให ้Oji ถือหุน้บริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 227,156,360 หุน้หรือคิดเป็นร้อยละ 75.72 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ทั้งหมดของกิจการ 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้รายใหญ่ ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี  28 มีนาคม 2560 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุน้ สดัส่วนการถือหุน้ 

1. บริษทั โอจิ เปเปอร์ จ ากดั 227,156,360 75.72% 

2. บริษทั บิสเนส เซิร์ฟ จ ากดั 7,000,000 2.33% 

3. นายพีรพศั ลีมธรรมมหิศร 6,350,000 2.12% 

4. นายประเสริฐ เนาถาวร 3,000,000 1.00% 

5. บริษทั เพรซิเดนทโ์ฮลด้ิง จ ากดั 2,937,540 0.98% 

6. โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 2,042,700 0.68% 

7. นายดวงพหล ลีมธรรมมหิศร 2,000,000 0.67% 

8. นายสมิทธิ เนาถาวร 1,952,800 0.65% 

9. นายภูรพศั ลีมธรรมมหิศร 1,900,000 0.63% 

   10. นายพรณรงค ์กวญีาณ 1,660,000 0.55% 

  ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนๆ 44,000,600 14.67% 

  จ านวนหุน้ทั้งหมด 300,000,000 100.00% 
 

หมายเหต ุ:  1. บริษทั โอจิ เปเปอร์ จ ากดั เป็นบริษทัฯ ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจกระดาษ 

     ทุกประเภทในประเทศญ่ีปุ่น ก่อตั้งมานานกวา่ 130 ปี จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกียวและ 

     โอซากา้ (รหสัเลขท่ี 3861) มียอดขายและก าไรเป็นอนัดบัหน่ึงในทวปีเอเชีย (ยอดขายเป็นอนัดบัท่ี 4 

     ในโลก) มีบริษทัในเครือกวา่ 300 บริษทั มีแผนการขยายกิจการในภาคพ้ืนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง     

2. บริษทั บิสเนส เซิร์ฟ จ ากดั เดิมด าเนินธุรกิจใหกู้ย้มืเงินปัจจุบนัไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัและอยูร่ะหวา่ง
การด าเนินการช าระบญัชี 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่าหวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ และหกั
ส ารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยจ่ายเงินปันผลปีละ 2 คร้ัง  ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการ / ประชุมผูถื้อหุน้  เวน้แต่บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินเพ่ือการขยายกิจการ 

 
-  
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- ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานประจ าปี 2559 จ านวนหุน้ละ 0.019 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 5.70 ลา้นบาทบริษทัฯ ไม่ 
ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล  ดงันั้นบริษทัจะจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.019 บาทในวนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ีตอ้งรอมติอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซ่ึงจะจดัประชุม
ในวนัท่ี  27  เมษายน 2560 

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล จากผล
การด าเนินงานปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินปันผจ่ายทั้งส้ิน 3.6 
ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559  

- ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 13สิงหาคม 2558 มีมติอนุมติัใหมี้การ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากการด าเนินงานตั้งแตเ่ดือนมกราคม – มิถุนายน ในอตัราหุน้ละ0.016 
บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 4.80 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 11 กนัยายน 
2558 
 

ตารางเปรียบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 
 

1. ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 11,008,604.66 16,796,207.31 
2. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.019 0.028 
      2.1 เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 0.000 0.016 
      2.2 เงินปันผลประจ าปี    0.019 * 0.012 
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 5,700,000 8,400,000 
4. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 51.78 50.01 

 

 

* ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลจ านวนหุน้ละ 0.019 บาท ยงัคงตอ้งรอมติอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
   คร้ังท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 น้ี 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 รายช่ือกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายยาสุโอะ  นาคานิชิ ประธานกรรมการและ กรรมการ 
2. นายยทูากะ อิโตะ รองประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร 
3. นายเคนอิจิ คามิโมโต กรรมการ 

4.  นายจุน โทมิตะ กรรมการและกรรมการบริหาร 
5. นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ กรรมการและกรรมการบริหาร 
6. รศ. ดร.สณัห์ชยั กล่ินพิกลุ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. นายสุมิตร  กาญจนมัพะ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ 
8. พล.ต.ต. อมัพร ภยัล้ี กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

9. นายเศวต รมฤทธา กรรมการ 

10. นางวริษฐากาญจน ์ ทองประดบั เลขานุการคณะกรรมการ 
 

โครงสร้างกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายช่ือและขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัทฯ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทัฯ ปัจจุบนัคือ นายยทูากะ อิโตะ หรือนายจุน โทมิตะ หรือนาย 

  โยสุเกะ ยะมะโมะโตะ คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือรวมกนัสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ  
 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั 

ของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความสุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ 
ของบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุมก ากบัดูแลการบริหาร 
และการจดัการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีซ่ึงคณะ 
กรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติอนุมติั 
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบาง 
ส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์ 
สนธิหรือขอ้บงัคบั รวมถึงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือและขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑข์องตลาด 
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ก าหนด 

 

 
 



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ                                                                                                 
                                                                                            

ส่วนท่ี 2 หนา้ 29 

8.2 ผู้บริหาร 

       ผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน  8 คน ประกอบดว้ย 
 

 
อ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดไว ้และ 

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
1. มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนดไว ้

และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝ่ายบริหารจดัท าเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริหาร 

พิจารณาอนุมติั รวมทั้งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 
3. พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ 

 ไม่วา่จากภายในหรือภายนอกบริษทัฯ 
4. มีอ านาจสัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ 

ของบริษทัฯ 
5. พิจารณาการเขา้ท าสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสญัญาต่างๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ในกิจการ 

ของบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวธีิการจดัท าสญัญาดงักล่าว ซ่ึงไม่เกินวงเงิน 20 ลา้นบาท โดย 
ใหน้ าเสนอกรรมการบริหารและกรรมการบริษทัเพื่อทราบดว้ย 

6. พิจารณาการน าสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปก่อภาระผกูพนัใดกบับุคคล บริษทั หา้งร้าน หรือ 
สถาบนัการเงิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

7. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจ าปี 
 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

8. ด าเนินการใดๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามการใหอ้ านาจจากคณะกรรมการบริษทั  
ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการ 

ต าแหน่ง

1 นายยทูากะ อิโตะ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

2 นายจุน โทมิตะ กรรมการบริหาร

3 นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ กรรมการบริหาร

4 นายสุรัช นาวีการ ผูจ้ดัการทัว่ไป

5 นายสิทธิชยั ทะวาย ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1

6 นายประพจน์ ปรีดาวรานนท์ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2

7 นางวริษฐากาญจน์ ทองประดบั ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์

8 นายธวชัชยั ปานเดช ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด

ช่ือ-นามสกุล
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ทั้งน้ี อ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าใหป้ระธานเจา้ 

หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผล 

ประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัและตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด)  

ท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชดัเจน 

การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร    

  แมว้า่บริษทัฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แตบ่ริษทัฯ มีนโยบาย 
ท่ีจะสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งพิจารณาจากปัจจยัหลายประการ 
ประกอบ เช่น ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั้งและ 
ถอดถอนกรรมการดงัน้ี 

 

1.    คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน 
   กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมาย 
  ก าหนด 

2. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม  
 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ด
จะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดย
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

3.    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ตง่ตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
    3.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
    3.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน  

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3.3         บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน 

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบั 
ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4.    ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี 
   คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายมหาชนเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งในการ 
   ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือนบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการ 
   แทนตามวรรคหน่ึง จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน มติของคณะ 
   กรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

5.    ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ดว้ยคะแนนเสียง 
  ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
   ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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โครงสร้างองค์กรบริษัท เอส. แพค็ แอนด์์ พริ้นท์ จ ากดั (มหาชน) ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2559 
 

CEO  

COO  

Compliance

Factory GM  

 

Safety QMS(ISO9001)  

 EMS  

Finance  Sales Human Resource Maintenance Planning 1 Planning 2

Accounting Sales assistant     

   

Q.A Printing1 Prepress 2

Purchasing CAD & A/W   
 

  

Environment Finishing 1 Corrugate

Prepress   
 

 

 Finishing 2

 

 

SET

 

    

Purchasing(R/M)  

&  Estimate

Warehouse &  

Delivery

SPACK Board of Directors

Strategic Planning

Audit Committee

Marketing Technical Production 1 Production 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 กรรมการผูจ้ดัการ ดูแลบริษทัยอ่ยเป็นหลกัและเป็นกรรมการผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย โดยรายงานข้ึนตรงต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน ดูแลการด าเนินงานของบริษทัแม่เป็นหลกั โดยรายงานข้ึนตรงต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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โครงสร้างองค์กรบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ์ จ ากดั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

 

  

   
Board of Director   
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Auto Glue 
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Delivery 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ                                                                                                

 ส่วนท่ี 2 หนา้ 33             29/3/2017 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแตง่ตั้งใหน้างวริษฐากาญจน์ ทองประดบั ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
บริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2551 โดยคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏใน
เอกสารแนบ 1 

8.4   ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
8.4.1   ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

a. กรรมการ 

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และปี 2558 บริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการจ านวน 4 ท่าน เป็นจ านวนเงินปีละ 336,000.00 บาทและ 336,000 บาทตามล าดบั ในปี 
2559 บริษทัฯ จ่ายโบนสัใหแ้ก่กรรมการ 4 ท่าน จ านวน 33,600 บาท ส่วนปี 2558 บริษทัฯ จ่าย
โบนสัใหแ้ก่กรรมการจ านวน 4 ท่าน เป็นจ านวนเงิน 39,200 บาท ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบนั
กรรมการชาวญ่ีปุ่นไม่ประสงคจ์ะรับเงินเบ้ียประชุมและเงินโบนสัเน่ืองจากงบการเงินรวมยงั
ประสบผลขาดทุน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 รายช่ือกรรมการ            ต  าแหน่ง                    ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ 

      บริษทั 

คณะกรรมการ 

   ตรวจสอบ 

        รวม 

นายยาสุโอะ นาคานิชิ** ประธานกรรมการ             -           -              - 

นายยทูากะ อิโตะ รองประธานกรรมการ   2,016,000.00 -    2 ,016,000.00 

นายจุน โทมิติ  * กรรมการ   1,260,000.00 -     1,260,000.00 

นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ กรรมการ   1,260,000.00 -     1,260,000.00 

นายเคนอิจิ คามิโมโต ** กรรมการ - - - 

         นายสุมิตร กาญจนมัพะ กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

ประธานกกรมการตรวจสอบ 

      92,400.00       26,000.00        118,400.00 

        พล.ต.ต.อมัพร ภยัล้ี กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

      92,400.00           26,000.00         118,400.00 

ร      รศ.ดร.สณัห์ชยั กล่ินพิกุล กรรมการ 

กรรมการอิสระ 

      92,400.00        19,500.00         111,900.00 

นายเศวต รมฤทธา * กรรมการ   1,498,800.00 -       1,498,800.00 

 
 

* เป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย และรับค่าตอบแทนท่ีบริษทัยอ่ย 

**ไม่ไดรั้บเงินค่าตอบแทนใดๆ จากบริษทั เน่ืองจากไม่ไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
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-  กรรมการตรวจสอบ 

ส าหรับปี 2559 บริษทัฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการตรวจสอบกรณีท่ีมีการ
ประชุมนดัพเิศษจ านวนเงิน 6,500 บาทต่อการประชุม 1 คร้ัง โดยมีการประชุมจ านวน 4 
คร้ังและมีการจ่ายค่าเบ้ียประชุมจ านวน 71,500 บาท ในปี 2558 มีการประชุมจ านวน 5 คร้ัง
และจ่ายค่าเบ้ียประชุม 6,500 บาทต่อการประชุมเป็นจ านวนเงิน 97,500 บาท ตามตาราง
ขา้งตน้ 

-       กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร 

ในปี 2559 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนอนัประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร
จ านวน 7 รายเป็นจ านวนทั้งส้ิน 10.48 ลา้นบาทและในปี 2558 บริษทัฯ มีการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผูบ้ริหารทั้ง 7 ท่านในรูปเงินเดือนและโบนสั เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 9.54 
ลา้นบาท  

8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ส าหรับกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร 

- บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหาร เร่ิมตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม  

2546 เป็นตน้มา โดยผูบ้ริหารจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3-5 ของค่าจา้งทุกเดือน  

ในขณะท่ีบริษทัฯ จะจ่ายเงินสมทบในอตัราเท่ากนั โดยในปี 2559 มีการจ่ายเงินสมทบ 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผูบ้ริหาร 7 ท่านจ านวนเงิน 0.32 ลา้นบาท ในปี 2558 
จ านวน 6 ท่านเป็นเงิน 0.28 ลา้นบาท 

8.5 บุคลากร  

บริษทัมีพนกังานทั้งหมด 240 คน โดยในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจ านวนทั้งส้ิน 
57.78 ลา้นบาท ซ่ึงผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนสั ค่าเบ้ียขยนั ค่าอาหารกะกลางคืน 
เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

 

หน่วยงาน ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

2. ฝ่ายผลิต 215 217 

3. ฝ่ายการตลาด 7 7 

4. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 10 10 

5. แผนกบุคคลและธุรการ 8 8 

จ านวนพนักงานรวม (คน) 240 242 

เงนิเดือนและโบนัส (ล้านบาท) 44.20 43.10 

ค่าเฉลีย่ผลตอบแทน (ล้านบาท) 0.184 0.178 
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 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังาน เร่ิมตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 

2546 เป็นตน้มา โดยพนกังานจะจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3-5 ของค่าจา้งทุกเดือน ในขณะท่ีบริษทัฯ 
จะจ่ายเงินสมทบในอตัราเท่ากนัคา่ใชจ่้ายในส่วนของบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนหน่ึงมาจากการปรับอตัรา
ประจ าปีของพนกังานประมาณร้อยละ 5 

  ส าหรับในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมี
นยัส าคญัและไม่เคยมีขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้พึง

ปฏิบติัท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงจะสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

9.1 นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการ 
          บริษทัฯ ก าหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการดงัน้ี 

 

1. ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษทั
แลว้ อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอ่ืนได ้นอกจากน้ี ใหมี้การก าหนดบทบาท หนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 

3. ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งชดัเจนและเพียงพอ
ในเวลาท่ีเหมาะสม 

4. ด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นความเส่ียง ใหมี้การประเมิน วางกล
ยทุธ์แกไ้ข และติดตามบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

5. สร้างส านึกในการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรมและถูกตอ้งชอบธรรมใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน 
9.2   คณะกรรมการชุดย่อย 

นอกจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ บริษทัฯ ยงัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 
 โดยไดมี้การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยขา้งตน้ไวอ้ยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจาก
โครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ไม่ซบัซอ้น 

9.2.1คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วม 

ประชุมปี 2559 

1. นายสุมิตร กาญจนมัพะ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ 4/4 

2. พลต.ต.อมัพร ภยัล้ี กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 4/4 

3. รศ.ดร.สณัห์ชยั กล่ินพิกลุ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3/4 
 

ทั้งน้ีกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  
              คือ นายสุมิตร กาญจนมัพะ ดว้ยประสบการเป็นผูจ้ดัการเขตลูกคา้ธุรกิจ หวัหนา้ศูนยธุ์รกิจ SME ภูมิภาค 
             ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) มีความรู้ และความเช่ียวชาญ ในการวเิคราะห์งบการเงิน และ 
              ธุรกิจต่างๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และถ่องแท ้
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อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
 

1. สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปีร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี  
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ระบบบญัชีและรายงานทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ และ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สอบทานใหบ้ริษทั และบริษทัในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบ
การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทัฯ 

4. สอบทานหลกัฐานหากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือ
การฝ่าฝืนกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษทัฯ 

5. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ 
ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านกัตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึง
ประสบการณ์ของบุคคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้ง
เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

7. สอบทานความถูกตอ้งและประสิทธิผลของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงาน
การเงิน และการควบคุมภายใน 

8. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบรายงานทางการเงินใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานบญัชีสากล 
9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
10. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงใหค้  าแนะน าในเร่ือง

งบประมาณ และก าลงัพลของแผนการตรวจสอบระบบงานภายในและประเมินผลการ
ปฏิบติังานประจ าปีของผูต้รวจสอบภายใน 

11. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

12. คณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรึกษาทางวชิาชีพอ่ืนใดเม่ือ
เห็นวา่จ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี การ
ด าเนินการวา่จา้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้ก าหนดของบริษทัฯ 

13. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
เพ่ือช้ีแจงในเร่ืองเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
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14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
15. ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอใน

หลายมิติทั้งดา้นการบริหาร การผลิต เทคโนโลย ีและความเส่ียงจากภยัต่าง ๆ 
16. ปฏิบติังานใหมี้ความโปร่งใส และเป็นแนวร่วมในโครงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
17. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้ง
ของบริษทัฯ และในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดงัท่ีกล่าวมาน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจ านวน 
3 ท่าน ดงัน้ี 

 

 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร  
1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และหลกัในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
2. จดัท าโครงสร้างองคก์ร อ านาจบริหารองคก์ร โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดการคดัเลือก การ

วา่จา้ง การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานบริษทั ยกเวน้ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

3. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารน าเสนอ เพ่ือกลัน่กรองก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมติั 

4. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีก าหนดเอาไวใ้ห้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

5. มีอ านาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจหลกัก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้มืเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ไม่เกิน 50 ลา้น
บาท รวมถึงการเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ย โดยใหน้ าเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบดว้ย 
หากเกินวงเงินท่ีก าหนด ใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

7. ก าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีตอ่ลูกคา้ โดยจดัใหมี้การคดัเลือกคูค่า้ การบรรจุคูค่า้ไวใ้นสาระบบของบริษทัฯ 
การประเมินคู่คา้ และมีการ Complain คู่คา้หากพบวา่ไดรั้บสินคา้ไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้
 

ต ำแหน่ง

1 นำยยทูำกะ อิโตะ รองประธำนและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร

2 นำยจุน โทมิตะ กรรมกำรบริหำร

3 นำยโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ กรรมกำรบริหำร

ช่ือ-นำมสกลุ
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8. มีอ านาจพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

9. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานท่ีประกอบการ โดยเนน้ใหเ้กิด
อุบติัเหตุเป็นศูนย ์(Zero Accident) 

10. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีดีและมีสุขอนามยัท่ีดีในสถานท่ีท างาน 
รวมถึงการปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม อนัตรายจากสารเคมี และอ่ืนๆ อยา่ง
เคร่งครัด 

11. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายทุกฉบบั 
12. ปฏิบติังานอยา่งโปร่งใน และสนบัสนุนในโครงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งดา้นนโยบายและ

การปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม 
13. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงใหพ้นกังานระดบับริหารของบริษทัมีอ านาจอนุมติัทางการ
เงินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพจิารณาเห็นสมควร 

อน่ึง การอนุมติัรายการใดๆ ขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีท าใหค้ณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการ
ก าหนดขอบเขตชดัเจน โดยไดมี้การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยขา้งตน้ไวอ้ยา่งชดัเจน อยา่งไร
ก็ตาม บริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 
เน่ืองจากโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ไม่ซบัซอ้น 

9.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
  (1) กรรมการอิสระ 

แมว้า่บริษทัฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แตบ่ริษทัฯ 
มีนโยบายท่ีจะสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีสามารถเอ้ือประโยชนต์อ่ธุรกิจของบริษทัฯ ได ้ ทั้งน้ี จะตอ้ง
พิจารณาจากปัจจยัหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
เป็นตน้ โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดงัน้ี 

 

1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติั
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม 
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น 
ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็น
ผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้
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3. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
3.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
3.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3.3 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบั
ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายมหาชนเขา้เป็นกรรมการแทน
ต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้ง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ยโดยมีการส่งบุคคลท่ีเป็นกรรมการบริษทัไป
เป็นกรรมการท่ีบริษทัยอ่ย โดยกรรมการชุดหน่ึงเป็นกรรมการร่วมกบับริษทั ทั้งน้ีเพ่ือก าหนด
ระเบียบขอ้บงัคบั นโยบายต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษทั และหากมีการท ารายการระหวา่ง
กนั การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ใช้
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการลกัษณะดงักล่าวเฉกเช่นเดียวกบัหลกัเกณฑ์
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ มีนโยบายและวธีิการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน 
รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

 

1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั 
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และจดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ ในวนัเดียวกบั
วนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. บริษทัฯ จะด าเนินการส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้ม
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยบริษทัฯ ไดว้างมาตรการลงโทษส าหรับกรณีท่ี
ผูบ้ริหารฝ่าฝืนนโยบายการน าขอ้มูลภายในไปใช ้ โดยบทลงโทษจะข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการน า
ขอ้มูลภายในไปใช ้เร่ิมจาก การตกัเตือนดว้ยวาจา ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร และออกจากงาน ตามล าดบั 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 อนุมติัแต่งตั้ง

นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4712 หรือนางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7750 ของส านกังานปีติเสว ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบบญัชีปี 2559 
ดว้ยค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 910,000 บาท โดยมีค่าสอบบญัชีและค่าใชจ่้ายอ่ืนดงัน้ี 

 

สรุปเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าสอบบญัชี 950,000.00 910,000.00 800,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 184,737.04  149,636.78   141,829.95 
     รวม 1,184,737.04 1,059,636.78 941,829.95 

 
ทั้งน้ี ส านกังานปีติเสวใีนฐานะผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ยนืยนัความเป็นอิสระ

ของผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
- การมีส่วนไดเ้สียทางการเงิน 

หุน้ส่วนซ่ึงรับผดิชอบในงานตรวจสอบบญัชีของบริษฯั และบริษทัยอ่ย  
ทุกคน ทั้งผูส้อบบญัชีและหุน้ส่วนอ่ืนๆ ของส านกังานฯ ตลอดจนสมาชิก 
ในทีมตรวจสอบทุกคน รวมถึงคูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
มิไดถื้อหุน้ในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 

- การใหบ้ริการดา้นอ่ืนซ่ีงมิใช่งานตรวจสอบบญัชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส านกังานฯ มิไดใ้หบ้ริการอ่ืนแก่ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

- การมีส่วนไดเ้สียทางการคา้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส านกังานฯ มิไดจ้ดัซ้ือสินคา้และ 
บริการจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแต่ประการใด 
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9.7  ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีภายใน (Internal Audit fee) 
จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 อนุมติัแต่งตั้งนาย

พิชยั ล้ิมรสเจริญ อดีตเคยเป็นผูจ้ดัการอาวโุสดา้นตรวจสอบบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ บริษทั ส านกังาน 
เอสจีว ี ณ ถลาง จ ากดั ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับรอบบญัชีปี 2559 ดว้ย
ค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 168,000 บาทต่อบริษทัฯ โดยมีค่าสอบบญัชีและค่าใชจ่้ายอ่ืนดงัน้ี 

 

สรุปเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีภายใน 
 

 
 
  
 

 
 

บริษทั ส านกังานพิชยั แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั และผูต้รวจสอบภายในของบริษทั
และบริษทัยอ่ย ยนืยนัความเป็นอิสระของผูส้อบภายในดงัน้ี 

 

- การมีส่วนไดเ้สียทางการเงิน 
หุน้ส่วนซ่ึงรับผดิชอบในงานตรวจสอบบญัชีของบริษฯั และบริษทัยอ่ย  
ทุกคน ทั้งผูส้อบบญัชีและหุน้ส่วนอ่ืนๆ ของส านกังานฯ ตลอดจนสมาชิก 
ในทีมตรวจสอบทุกคน รวมถึงคูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  
มิไดถื้อหุน้ในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 

- การใหบ้ริการดา้นอ่ืนซ่ีงมิใช่งานตรวจสอบบญัชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส านกังานฯ มิไดใ้หบ้ริการอ่ืนแก่ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

- การมีส่วนไดเ้สียทางการคา้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส านกังานฯ มิไดจ้ดัซ้ือสินคา้และ 
บริการจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแต่ประการใด 

9.7 การปฏบิัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืน ๆ 
 ตลอดเวลาท่ีผา่นมาบริษทัมีการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน
ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดในเร่ืองอ่ืนๆ นอกจากท่ีไดเ้ปิดเผยไว ้
นอกจากน้ีบริษทัยงัมีหลกัการก ากบัดูแลท่ีดีในเร่ืองอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

9.7.1 ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทยีมกนั  

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทุก ๆ คน อยา่งเท่าเทียมกนั เช่น บริษทั
จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงความคืบหนา้การด าเนินงานของบริษทั อยา่งสม ่าเสมอ และในการประชุม
ผูถื้อหุน้บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของ 

 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าสอบบญัชีภายใน 168,000.00 160,000.00 160,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ    5,099.49    11,733.97      4,699.96 
     รวม 173,099.49 171,733.97 164,699.96 
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บริษทัฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ส าหรับรายงานการประชุมผูถื้อหุน้
นั้น ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้แลว้เสร็จภายใน 7 วนัหลงัการประชุมผูถื้อ
หุน้ โดยไดจ้ดัเก็บรายงานการประชุมอยา่งเป็นระเบียบเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้ 

9.7.2 สิทธิของผู้มส่ีวนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

1. พนกังาน บริษทัฯปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมเป็นธรรมและให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

2. คู่คา้และเจา้หน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคูค่า้และเจา้หน้ีอยา่ง เป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการคา้ และ/หรือ ขอ้ตกลงในสญัญาท่ีท าร่วมกนั 

3. ลูกคา้ บริษทัฯ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ โดย
ใหค้วามส าคญักบัการบริการและความตรงต่อเวลาควบคู่กนัไป 

4. คู่แข่ง บริษทัฯ ประพฤติตามกติกาการแข่งขนัท่ีดี และหลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือ
ท าลายคู่แข่ง 

  

 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ขา้งตน้เป็นอยา่งดี 

9.7.3 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ ค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ โดยไดจ้ดัการประชุมในสถานท่ีท่ี
สะดวกต่อการเดินทาง ซ่ึงไม่ขดัตอ่ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดน้ าส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้
พร้อมระเบียบวาระการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ตามท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบอ านาจให้
กรรมการอิสระเป็นตวัแทนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได ้ ภายหลงัจากท่ี
บริษทัฯ เสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไป เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอีกทาง
หน่ึง นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้
คณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั พร้อมทั้งมีการประชาสมัพนัธ์ใน
เร่ืองการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทางเวบ็ไซคข์องบริษทั รวมถึงการใหต้ั้งค  าถามล่วงหนา้ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ี
ประสงคจ์ะทราบในรายละเอียดของเร่ืองต่างๆ 

9.7.4 ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์  
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ

ด าเนินธุรกิจ ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษทัฯ ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริตระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ และความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ห ้
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ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหร้ะบบการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงุดต่อบริษทัฯ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัเป็นผู ้
พิจารณาการก าหนดและการแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่งชดัเจน 

9.7.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์    

เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูอ้นุมติั
รายการระหวา่งกนั ดงัรายละเอียดในขอ้ 11 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหวา่ง
กนัท่ีเกิดข้ึนในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด 

นอกจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัฯ ยงัมีการดูแลเร่ืองการ
ใชข้อ้มูลภายใน โดยบริษทัฯ มีนโยบายใหผู้บ้ริหารปฏิบติัตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และหา้มการใชข้อ้มูลภายในเพื่อผลประโยชนข์องตนเอง  

9.7.6 จริยธรรมธุรกจิ 
บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการบริษทัปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน 

(Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งทราบ 
ถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบวา่ จะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต และ
ค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัการท างานเพ่ือใหพ้นกังานทัว่ไปยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต 
ซ่ึงในขอ้บงัคบัดงักล่าวมีการก าหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัดว้ย 

9.7.7 การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน โดย ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 7 คน เป็นกรรมการท่ี
ไม่ไดเ้ป็นลูกจา้งของบริษทัฯ จ านวน 5 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน หรือคิดเป็นกวา่ 1 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

9.7.8 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
ในปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานคณะกรรมการบริหารและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยไม่เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ และไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทัฯ ดงันั้นจึงมีความเป็น 
อิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี การท่ีบริษทัแตง่ตั้งนายยาสุโอะ นาคานิชิ ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการและนายยทูากะ อิโตะ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ เป็นการแบ่งหนา้ท่ีกนัไปเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั  อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดบทบาทและหนา้ท่ี
ของทั้ง 2 ต าแหน่งดงักล่าวแยกไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ท าหนา้ท่ีในการถ่วงดุลและตรวจทานการ
บริหารงานของบริษทัอีกดว้ย 
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9.7.9 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2546 ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ร่ิมจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ 
คณะกรรมการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2546 โดยค่าตอบแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้วา่มีความ
เหมาะสมเม่ือค านึงถึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากคณะกรรมการและอยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงได้
กบัของอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ส าหรับค่าตอบแทนของผูบ้ริหารนั้น เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดมี้การ
พิจารณาคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เน่ืองจากโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ไม่ซบัซอ้น 
ดงันั้น ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัจึงเป็นผูก้  าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารโดยเช่ือมโยงกบัผล
การด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารส าหรับงวดปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 และ ปี 2228 แสดงไวใ้นขอ้ 8.4.1 แลว้ 

9.7.10 การประชุมคณะกรรมการ 
  ขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดให ้บริษทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั 3 เดือนต่อคร้ัง ซ่ึง
ในปี 2559 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยในแต่ละคร้ังมีคณะกรรมการเขา้ร่วม
เกินกวา่ร้อยละ 60 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความสะดวกในการเขา้
ร่วมประชุมโดยจดัการประชุมท่ีส านกังานของบริษทัฯ หรือสถานท่ีอ่ืนใด ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 
และไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดน้ าส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการพร้อม
ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมตา่งๆ ใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 
ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบับริษทั และหากมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ กรรมการ
จะแจง้บริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วนั 

รายช่ือ การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (คร้ัง) 
1.  นายยาสุโอะ  นาคานิชิ                                          2/4 

 

2. นายยทูากะ อิโตะ                                          4/4 
 

3. นายจุน โทมิตะ                                         4/4 
 

4. นายเคนอิจิ คามิโมโต                                         3/4 
 

5. นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ                                         3/4 
 

6. นายสุมิตร กาญจนมัพะ                                         4/4 
 

7. รศ.ดร.สณัห์ชยั กล่ินพิกลุ                                        3/4 
 

8. พล ต.ต.อมัพร ภยัล้ี                                        4/4 
 

9.  นายเศวต รมฤทธา                                        4/4 
 

           ล าดบัท่ี 1 และ 4 กรรมการมิไดมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  



ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ                                                                                                 

 ส่วนท่ี 2 หนา้ 46             29/3/2017 

 

ในปี 2560 ก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการดงัน้ี 

  ประชุมงบการเงินไตรมาสท่ี 1 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560  

  ประชุมงบการเงินไตรมาสท่ี 2 วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 

ประชุมงบการเงินไตรมาสท่ี 3 วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 

  ประชุมงบการเงินไตรมาสท่ี 4 วนัท่ี13 พฤศจิกายน 2560 

 ซ่ึงก็จะประชุมพร้อมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

9.7.11 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 บริษทัฯใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในส าหรับทั้งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ 

จึงไดก้ าหนดภาระหนา้ท่ีและอ านาจในการด าเนินการของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการ
ควบคุมดูแลการใชท้รัพยสิ์นใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด และยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเงิน 
โดยจดัใหมี้รายงานทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง
ฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ เพื่อท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและระบบการเงิน รวมถึงตรวจสอบการ
ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดย บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งบริษทั ส านกังาน พิชยั แมเนจ
เมน้ท ์ คอนซลัแทนท ์ จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบบญัชีและการเงิน (Internal Control) โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหฝ่้ายตรวจสอบและพฒันาระบบมีความเป็นอิสระ สามารถ
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ส าหรับการบริหารความเส่ียงนั้น บริษทัฯ จดัใหมี้การประเมินความ
เส่ียงอยา่งสม ่าเสมอไม่วา่จะเป็นความเส่ียงทางธุรกิจและความเส่ียงทางการเงินโดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารซ่ึงจดัข้ึนทุกๆ 2 สปัดาห์ ซ่ึงนอกจากการประเมินความเส่ียงแลว้ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดกล
ยทุธ์ และมาตรการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง 
และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการบริหาร 
 

9.7.12 รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
โดยงบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ี 
มีความเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการ 
จดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษทัจะเป็น 
ผูรั้บผดิชอบในสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย 
กรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจะเป็นผูดู้แลรับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม 
ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน 
รายงานประจ าปี 
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9.7.13 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 
  ในการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ทั้งใน 
ดา้นขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์(แบบ 69-1) และร่าง 
หนงัสือช้ีชวนต่อผูล้งทุน อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัของบริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยและปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุน 
ทัว่ไปตามมาตรฐานและเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแมว้า่ 
บริษทัฯ จะยงัไม่มีการจดัตั้งหน่วยงานเก่ียวกบันกัลงทุนสมัพนัธ์ แต่ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็น 
ผูรั้บผดิชอบในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์ ผูล้งทุนและผูท่ี้สนใจทัว่ไป  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 บริษทั โอจิ โฮลด้ิงส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั เดิมช่ือ บริษทั โอจิ เปเปอร์ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมียอดขายอนัดบัหน่ึงของ

ประเทศญ่ีปุ่น มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินธุรกิจกระดาษ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยโ์ตเกียวและโอ

ซากา้ (รหสัเลขท่ี 3861) เขา้มาลงทุนโดยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกิจการในอตัราร้อยละ 75.72  

 ดว้ยนโยบายจากบริษทั โอจิ โฮลด้ิงส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองของ การเป็นหุน้ส่วนธุรกิจ ทั้งคู่คา้ และ

ลูกคา้ การดูแลเอาใจใส่ต่อผูถื้อหุน้ พนกังาน  ต่อชุมชนรอบดา้น ต่อประชาคม ดว้ยการปฏิบติัทุกอยา่งใหอ้ยูใ่นกรอบของ

กฎหมายโดยคลอบคลุมทุกประเภท ดงันั้นในส่วนของคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายตามบริษทัแม่ โดยเนน้การด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ใหเ้ป็นไปดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย หุน้ส่วนธุรกิจ 

โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองนวตักรรม การใหค้วามเคารพ การท างานเป็นทีม ซ่ึงทั้งน้ีทั้งนั้นทุกอยา่งด าเนินอยูบ่นพ้ืนฐานของความ

ถูกตอ้ง ซ่ือสตัย ์สุจริต ตรงไปตรงมา และปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชทุ้กฉบบัอยา่งเคร่งครัด  

10.1 Compliance 

เม่ือวนัท่ี 24-25 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัโอจิโฮลด้ิงส์ ไดป้ระกาศเร่ิมตน้ (Kick-off) Compliance ระบบการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั จริยธรรม และการต่อตา้นการทุจริต โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มโอจิใน

ภาคพ้ืนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ประชุม ก าหนดนโยบายต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติั และจากนั้นจะส่ือสารถึงพนกังานทุกระดบั 

พร้อมทั้งมีข่าวสารในเร่ือง Compliance ทุกเดือน โดยมีการน าเอาเหตุการณ์ เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งมาส่ือสารใหท้ราบ

ตลอดเวลา โดยเน้ือหาประกอบดว้ยเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

10.1.1 การปฏิบติังานใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

10.1.2 การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

10.1.3 การละเมิดการปฏิบติัเร่ืองการติดสินบน การทุจริต  

10.1.4 การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั โดยเนน้วา่ หากมีการละเมิด

กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัอาจตอ้งเผชิญกบับทลงโทษทางอาญา หรือทางแพง่ และต่อมาก็จะส่งผลกระทบไปยงั

ครอบครัวได ้ ดงันั้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทันั้น เป็นขั้นตอนแรกท่ีส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจในการ

ปฏิบติัตาม  

 10.2 Collective Action Coalition แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติใหบ้ริษทัฯ เขา้ร่วมโครงการ “แนวร่วม

ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition) ซ่ึงสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการและองคก์รสนบัสนุนด าเนินโครงการ โดยบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการการท างาน 

ในองคก์ร เพ่ือใหก้ารต่อตา้นการทุจริตด าเนินไปอยา่งเป็นรูปธรรม โดยจะตอ้งปลูกฝังในพนกังานในองคก์รทุกคน

ตระหนกัถึงการด าเนินงานอยา่งสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้ บริษทัไดรั้บหนงัสือตอบรับจากสมาคมสถาบนัส่งเสริม

กรรมการบริษทัไทยเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
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 ในปี 2559 บริษทัไดจ้ดัทีมท างานดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่จากหลายหน่วยงาน พร้อมทั้งประกาศ

นโยบายดงัน้ี 

1. บริษทัด าเนินงานโดยยดึหลกัความโปร่งใส และหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบั ท าการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่วา่โดยการน าเสนอ การให้ค  ามัน่สัญญา การขอ การเรียกร้อง การเรียกหรือรับ
ผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน หรือคนรู้จกั ทั้ งน้ี
ผลประโยชน์จากการเรียกไม่ใช่เฉพาะในรูปของตวัเงินเท่านั้น ยงัหมายความรวมถึงผลประโยชน์
อ่ืนใดท่ีมิใช่ตวัเงินดว้ย 
 

2. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การให้
เงินสนบัสนุน การจ่ายเงินค่าของขวญั ค่าบริการ ตอ้นรับ การบริจาคเพ่ือการกศุล การช่วยเหลือทาง
การเมือง ฯลฯ 

 

3. พฒันาระบบการบริหารจัดการบุคคลากร เพ่ือให้บุคคลากรมีขีดความสามารถท่ีเอ้ือต่อการ
ด าเนินงาน ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์รในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ นอกจากน้ียงัมีการส่ือสารและเผยแพร่ความรู้ใหก้บัพนกังานทุกคน รับทราบและเขา้ใจ
ถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติในด้านจริยธรรมและการมี
พฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

 

4. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและจ าเป็น เพ่ือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชัน่ และการ
ด าเนินงานท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

5. หากพนกังานพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายการติดสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวกบับริษทั 
จะตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยมิชกัชา้ หรือรายงานผา่นช่องทางการรายงานตามท่ี
ก าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) 

ขั้นตอนการท าโครงการของบริษทั ยงัอยูใ่นระยะจดัเตรียมเอกสารใหค้รบวาระทั้ง 71 หวัขอ้พร้อมทั้ง 

ประเมิณความเส่ียงอนัอาจจะเกิดข้ึนในแต่ละหน่วยงาน และเร่ิมมีการใชร้ะบบการแจง้เบาะแส ร้องเรียนกรณีการทุจริต

คอร์รัปชัน่ โดยคาดวา่ จะสามารถท าโครงการและไดรั้บใบรับรองภายในปี 2560 

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยเนน้เร่ืองการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของทุกเร่ือง ทั้งกฎหมาย

แรงงาน กฎระเบียบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ การปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   การ

ปฏิบติัตามกฎและขอ้บงัคบัของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 

ฯลฯ อยา่งเคร่งครัด ในปีท่ีผา่นมาบริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการเสริมสร้างองคก์รสุขภาวะ ของสภาอุตสาหกรรม จงัหวดัสงขลา  

เพื่อน าสภาวะการท างานท่ีมีความสุขมาสู่พนกังาน ดว้ยสโลแกนท่ีวา่  Happy Workplace เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสุขใน

สถานท่ีท างานแก่พนกังาน โดยเนน้ในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

10.3 ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการผลิตและวสัดุเหลือใช ้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 
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10.3.1. น ้าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไดแ้ก่ น ้ าลา้งสี น ้ ากาว ซ่ึงมีปริมาณ 5,000 ลิตรต่อวนั บริษทั

และบริษทัยอ่ย มีระบบบ าบดัน ้ าเสีย โดยก าจดัตะกอนเบ้ืองตน้ดว้ยการใชส้ารเคมีชนิดโพลีเมอร์ ท าการแยกตะกอนโดย

ระบบ Filter Press ตะกอนท่ีไดจ้ะส่งเขา้ก าจดัโดยท าเช้ือเพลิงผสมจากบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงาน น ้ าท่ีผา่นการ

ตกตะกอนจะผา่นเขา้ระบบก าจดัแบบตะกอนเร่ง ก่อนระบายน ้ าท้ิงสู่ภายนอก ทางบริษทัไดว้ดัค่าพารามิเตอร์ใหไ้ด้

มาตรฐานน ้ าท้ิงตามท่ีกฎหมายก าหนดดงัน้ี 

ทางบริษทัไดต้รวจค่าพารามิเตอร์ใหไ้ดม้าตรฐานน ้ าท้ิงตามท่ีกฎหมายก าหนด ดงัน้ี 
 

พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ค่าตรวจวดั 
pH 

BOD (Biochemical Oxygen Demand) 
COD (Chemical Oxygen Demand) 

SS (Suspended Solid) 
Oil & Grease 

5.5 – 9.0 
ไม่เกิน  20 mg/L 
ไม่เกิน 120 mg/L 
ไม่เกิน  50 mg/L 
ไม่เกิน  5 mg/L 

6.14 
13.5 
96 
10  
2 

 

10.3.2 วสัดุเหลือใชใ้นบริษทั  

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวสัดุเหลือใชจ้ากการผลิตบริษทั 3 ประเภท คือ 

- วสัดุเหลือใชท่ี้น ากลบัมาหมุนเวยีนใชใ้หม่ได ้ไดแ้ก่ เศษกระดาษ ทางบริษทัส่งเขา้

ก าจดัโดยบริษทัผูผ้ลิตกระดาษภายในประเทศ เพื่อน ากลบัไปหมุนเวยีน (Recycle) ซ่ึง

สามารถลดการตดัไม่เพ่ือน าเยือ่กระดาษมาผลิตไดร้ะดบัหน่ึง 

- วสัดุเหลือใชท้ัว่ไป เช่นไมพ้าเลท ส่งใหบ้ริษทัภายนอกเพ่ือน ากลบัมาใชซ้ ้ า 

- วสัดุเหลือใชท่ี้เป็นอนัตราย ทางบริษทัส่งใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตน าไปก าจดั 

ไดแ้ก่ กระป๋องสี กากสี ผา้เช็ดสี หลอดไฟ แบตเตอร่ี ถงับรรจุภณัฑ ์ฯลฯ มีการขออนุญาต

น าส่งปฏิกลูหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบริเวณโรงงาน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

อยา่งถูกตอ้ง 

10.3.3 การควบคุมอากาศเสีย 

  บริษทัท าการตรวจวดัค่าอากาศเสียในเคร่ืองบอยเลอร์ เคร่ืองส ารองไฟ และปล่องระบาย

อากาศในเคร่ืองพิมพร์ะบบออฟเซ็ท โดยท าการตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

10.3.4 การควบคุมเร่ืองเสียง 

  บริษทัมีการตรวจวดัค่าความถ่ีของเสียงทุกปี ซ่ึงค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

10.3.5 การวดัค่าความเขม้ของแสง มีการตรวจวดัค่าในจุดปฏิบติังานหลายๆ จุด หากพบวา่จุดใดไม่ผา่น

จะท าการเพ่ิมหลอดไฟ/ขยบัไฟใหต้รงกบัจุดท่ีใชง้าน มีการปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

เร่ืองการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มและเร่ืองอนุรักษพ์ลงังาน มีการจดัประชุมทุกเดือน เพ่ือ 

            ติดตามงานในดา้นต่างๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและส่ือสารเหตุการณ์ต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจุบนัทัว่ทั้งองคก์ร  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษทั 
 

บริษทั ไดว้า่จา้งผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในคือ บริษทั ส านกังานพิชยั แมเนจเมน้ท ์
คอนซลัแทนท ์จ ากดั เพ่ือตรวจสอบและจดัท าระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในขอบเขตดงัน้ี 

 

- สอบทานความเช่ือถือได ้และความครบถว้นของขอ้มูลทางการเงิน 
- สอบทานระบบงานท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อการด าเนินงานวา่ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบาย 

แผนงาน ระเบียบปฏิบติั 
- สอบทานความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลรักษาสินทรัพย ์
- ประเมินการใชท้รัพยากรวา่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- สอบทานการด าเนินการหรือแผนงานวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ และมี

การปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด 
- สอบทานการปฏิบติังานวา่ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- สอบทานเร่ืองการประเมินความเส่ียงจากการควบคุมภายในของกิจการ โดยครอบคลุมถึงเร่ือง

การจดัท าแผนธุรกิจ แผนการด าเนินงานและงบประมาณ รวมถึงการจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ 
และจริยธรรมของกิจการ 
 

โดยในปีท่ีผา่นมา ส านกังานพิชยั แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแทนท ์มีความเห็นในระบบต่างๆ ท่ีไดต้รวจสอบ
แลว้ พบวา่ บริษทัและบริษทัยอ่ย มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีไดว้างไว ้ มิไดมี้เหตุอ่ืนใดอนัอาจเช่ือไดว้า่ มีการท างาน
นอกเหนือจากระบบท่ีไดว้างไว ้ จะมีเพียงขอ้ผดิพลาดเลก็ๆ นอ้ยๆ ซ่ึงไม่เป็นสาระส าคญัท่ีจะกระทบต่อการควบคุม
ภายในท่ีดี หากจะมีขอ้บกพร่องก็มกัจะเป็นการลืมเซ็นเอกสารของผูจ้ดัท า หรือไม่มีลายเซ็นผูมี้อ  านาจกระท าการ ซ่ึงก็
เป็นรายการเลก็นอ้ย อาทิเช่น การเบิก-จ่ายวตัถุดิบ ฯลฯ  

11.2   บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการ
อิสระ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546 เพ่ือดูแลใหร้ะบบการควบคุมภายในเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และจดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ การท่ีบริษทัยงัไม่ไดเ้ปล่ียนกรรมการตรวจสอบซ่ึง
ปฏิบติัหนา้ท่ีเกิน 3 วาระแลว้ ดว้ยสาเหตุท่ีวา่ บริษทัใหญ่ตั้งอยูใ่นทอ้งถ่ินภาคใต ้การจะสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้อนั
หลากหลาย มีความสามารถ มีประสบการณ์ และขอ้ส าคญัมีความสมัพนัธ์ท่ีดีในแวดวงนกัธุรกิจ นกัอุตสาหกรรมใน
ระดบัทอ้งถ่ิน หาไดค้่อนขา้งยาก ท าใหย้งัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน บริษทัไดป้ระโยชนจ์าก
ความรู้อนักวา้งขวาง ความสมัพนัธ์ท่ีดีในกลุ่มอุตสาหกรรมจงัหวดัสงขลา หลายต่อหลายเร่ืองมีการท าแบบคู่ขนานกนั
ไปโดยท่ีบริษทัด าเนินการอยา่งโปร่งใส ตรงไปตรงมา เร่ืองความไม่อิสระก็จะกลายเป็นความอิสระโดยทนัที  

  คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นเพ่ิมเติมวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการควบคุมภายในเร่ืองการ
ท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และการตรวจสอบภายในท่ี
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เพียงพอ ดงันั้นคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นไม่ต่างไปกบัผูต้รวจสอบภายใน ทั้งน้ีไดแ้นบความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบไวท้า้ยแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีน้ีแลว้ 

11.3 หวัหนา้งานส านกังานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของ
บริษทั หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยคือ นายพิชยั ล้ิมรสเจริญ อดีตเคยเป็นผูจ้ดัการอาวโุส
ดา้นการตรวจสอบบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ ของบริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จ ากดั  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2559 ไดแ้ต่งตั้งบริษทั ส านกังานพิชยั 
แมเนจเมน้ท ์ คอนซลัแทนท ์ จ ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบของบริษทั ซ่ึงบริษทั ส านกังานพิชยั แมเนจเมน้ท ์
คอนซลัแทนท ์ จ ากดั ไดม้อบหมายใหน้ายพิชยั ล้ิมรสเจริญ ต าแหน่งหุน้ส่วนผูจ้ดัการ เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคุณสมบติัของส านกังานพิชยั แมเนจเมน้ท ์ คอนซลัแทนท ์  และนาย
พิชยั ล้ิมรสเจริญแลว้เห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากมีความอิสระ และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบับริษทั มาเป็นระยะเวลากวา่ 40 
ปี โดยเป็นทั้งผูส้อบบญัชีภายใน (CIPA) และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งผา่นการอนุมติั หรือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบติั
ของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 

ตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ก าหนดใหผู้ท้  าบญัชีของบริษทัซ่ึงเป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญัใน
การจดัท างบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัใหมี้ความครบถว้นและถูกตอ้ง ซ่ึงผูท้  าบญัชีของบริษทัคือ นาง 
วริษฐากาญจน์ ทองประดบั เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามก าหนดของผูท้  าบญัชี ทั้งน้ียงัไดรั้บการอบรม
ทางดา้นบญัชีอยา่งต่อเน่ืองตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัทุกปี 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์ หน้ีสิน รายได ้ และค่าใชจ่้าย 
ส่วนหน่ึงของบริษทัฯ เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือ
หุน้และ/หรือการเป็นกรรมการร่วมกนั ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 โดยมีโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

                                                          ลกัษณะ 
                                                          ความ                            ด าเนินกิจการ                       อตัราส่วนการถือหุน้ร้อยละ      
        บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 สมัพนัธ์       ประเภทธุรกิจ                 ในประเทศ        ปี 2558                  ปี 2557      
บจ. โอจิ โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่               1    ผลิตและจ าหน่าย                 ญ่ีปุ่น                -                            -                                                              
                                                                              ผลิตภณัฑจ์าก 
                                                                              กระดาษทุกประเภท 
 

บจ.สหกิจบรรจุภณัฑ ์                           2             โรงพิมพ ์ผลิตและ                ไทย               100                       100 
                                                                              จ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์    
     

บจ.บ๊อก เอเชีย กรุ๊ปอินเตอร์                 3               ผลิตกระดาษและจ าหน่าย     ไทย                  -                           - 
เนชัน่แนล                                                              บรรจุภณัฑ ์
 

GS Paper & Packaging Sdn. Bhd.        3              ผลิตกระดาษและจ าหน่าย      มาเลเซีย           -                           - 
                                                                              บรรจุภณัฑ ์      
  

บจ.ยเูน่ียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็     3              ผลิตกระดาษและจ าหน่าย      ไทย                  -                           -  
                                                                              บรรจุภณัฑ ์       
     

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

Oji Industrial Material  3              บริหารจดัการ                          ญ่ีปุ่น               -                           - 
Management Co., Ltd. 
Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. 3 บริหารจดัการ    มาเลเซีย            -                          -                           
 

    ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายการก าหนดราคา กบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี: 
 

1. เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัฯ คิดคา่ธรรมเนียมค ้าประกนัสินเช่ือใหก้บับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 
0.2 ต่อปีของจ านวนเงินกูค้งเหลือในแต่ละไตรมาส 
 

2. เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ก าหนดราคาซ้ือขายวตัถุดิบและเคร่ืองจกัร โดยใชต้น้ทุนบวกอตัราผลตอบแทนท่ี
ตกลงร่วมกนั ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 10-15 

 

3. เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่  
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บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในกลุ่มเดียวกนั ซ้ือขายสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบในราคาตลาด บริษทัยอ่ยเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

                                                                                                 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีท่ีมีการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต 
บริษทัฯ จะเสนอใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัรายการระหวา่งกนั โดยตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล ยติุธรรม และมีนโยบายการก าหนดราคา
ท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว 
 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2547 วนัท่ี 8 มกราคม 2547 มีมติก าหนดมาตรการอนุมติัรายการระหวา่ง
กนั โดยพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติและตอ่เน่ือง 
และรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัเป็นดงัน้ี 

 

1. รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 
รายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ เช่น การจา้งพิมพห์นงัสือ การขายวตัถุดิบ เป็นรายการท่ีจะยงัคงเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็นรายการคา้ปกติธุรกิจ ดงันั้น บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางใน
การปฏิบติัส าหรับรายการดงักล่าว โดยระบุเง่ือนไขการท ารายการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 
ในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยติุธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้ โดยน าเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัในหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว 
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการตรวจสอบวา่รายการดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามนโยบายท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัไว ้
 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 
รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว เช่น การขายเคร่ืองจกัร เป็นตน้ บริษทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาท่ี
เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันั้น บริษทัฯ 
จะจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดงักล่าว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัการท ารายการของ
คณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   

รายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเขา้ท าการตรวจสอบรายการระหวา่งกนัทุกประเภทรายการ ดงันั้นบริษทัฯ ยงัคงเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  
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13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
  

13.1 งบการเงนิ 
 

(ก) ผู้สอบบัญชี ผูส้อบบญัชีของบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 
 

ปี 2557 นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7750  
ส านกังานปีติเสว ี

ปี 2558 นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7750  
ส านกังานปีติเสว ี

ปี 2559 นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4712 
 ส านกังาน ปีติเสว ี 

 
 

(ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์ พร้ินท ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ใน

ระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาสรุปไดด้งัน้ี  
 

งบการเงนิปี 2557 
 เป็นรายงานงบแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีวรรคเนน้ 
 งบแสดงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 แสดงสินทรัพย์

รวมจากปี 2556 จ านวน 1,553.69 ลา้นบาทเป็น 1,366.45 ลา้นบาทในปี 2557 ลดลงจ านวน 187.24 ลา้นบาทเกิด
จากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 11.05 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือจากจ านวน 151.82 ลา้นบาทในปี 
2556 เป็นจ านวน 135.84 ลา้นบาทในปี 2557 ลดลงจ านวน 15.98 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการบริหารจดัการท่ีดีในเร่ือง
สินคา้คงเหลือของบริษทัยอ่ย ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จากจ านวน 1,174.71 ลา้นบาทในปี 2556 เป็นจ านวน 
981.88 ลา้นบาทในปี 2557 ลดลงไปจ านวน 192.83 ลา้นบาท เกิดจากบริษทัยอ่ยขายท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างโรงงานเดิม
ท่ีเขตบางขนุเทียนจ านวนเงิน 132.53 ลา้นบาทและตดัค่าเส่ือมราคาจ านวน 73.02 ลา้นบาท หน้ีสินรวมลดลงจาก 
912.55 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 815.55 ลา้นบาทในปี 2557 ลดลงจ านวน 97 ลา้นบาท เกิดจากการช าระคืนเงินกูย้มื
สถาบนัการเงิน จ านวน 128.51 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 22.86 ลา้นบาทในปี 2557 ส่วนของผู ้
ถือหุน้ลดลงจาก 641.14 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 550.91 ลา้นบาทในปี 2557 ลดลงจ านวน 90.23 ลา้นบาท
เน่ืองจากผลขาดทุนของบริษทัยอ่ย เกิดจากผลมีการตั้งส ารองค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพจ านวน 13.99 ลา้นบาท ผล
ขาดทุนจากการขายท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างโรงงานเดิมจ านวน 2.53ลา้นบาท และจ่ายค่านายหนา้ขายท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง
จ านวน 3.9 ลา้นบาท งบการเงินของบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จ านวน 
1,018.73บาท และ 1,203.45 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 75 และ 77 ตามล าดบั และมีรายไดแ้ต่ละปีส้ินสุด ณ 31 
ธนัวาคม 2557 และ 2556 จ านวน 463.98 ลา้นบาท และ 462.13 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 48.46 และ 49.13 
ตามล าดบัของรายไดร้วม 
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งบการเงินรวมปี 2557 น้ีน าเสนอตามเกณฑท่ี์ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) 
เร่ือง “การน าเสนองบการเงิน” และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง “ก าหนด
รายการยอ่ท่ีตอ้งมีใหง้บการเงิน พ.ศ. 2554” ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543  

 

งบการเงนิปี 2558 
 เป็นรายงานงบแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีวรรคเนน้ 
 งบแสดงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 แสดงสินทรัพย์

รวมจากปี 2557 จ านวน 1,366.45 ลา้นบาทเป็น 1,260.31 ลา้นบาทในปี 2558 ลดลงจ านวน 106.14 ลา้นบาทเกิด
จากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 31.03 ลา้นบาทเน่ืองจากมีประสิทธิภาพท่ีดีในการจดัเก็บหน้ีและ
ยอดขายท่ีลดลง สินคา้คงเหลือสุทธิจากจ านวน 135.84 ลา้นบาทในปี 2557 เป็นจ านวน 111.43 ลา้นบาทในปี 2558 
ลดลงจ านวน 24.41 ลา้นบาทเกิดจากการบริหารสินคา้คงคลงัท่ีดีและมีการบริหารจดัการน าสตอ็กท่ีคา้งนานมา
ผลิต โดยจะสัง่วตัถุดิบเฉพาะท่ีตอ้งน ามาผลิตใหลู้กคา้เท่านั้น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจากจ านวน 981.88 
ลา้นบาทลดลงเป็น 914.98 ลา้นบาทลดลงจ านวน 66.90 ลา้นบาทเน่ืองจากการตดัค่าเส่ือมราคาจ านวน 66.89 ลา้น
บาท ในปี 2558 มีทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึนจ านวน 14.37 ลา้นบาทซ่ึงเป็นค่าโปรแกรม ERP ของบริษทั ฟจิูตสึ 
ซีสเตม็ (ประเทศไทย) จ ากดั หน้ีสินรวมลดลงจาก 815.55 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 753.65 ลา้นบาทในปี 2558 
ลดลงจ านวน 61.90 ลา้นบาท เกิดจากการช าระคืนเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน จ านวน 61.94 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้
และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 8.39 ลา้นบาทในปี 2558 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจ านวน 5.61 ลา้น
บาท ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 550.91 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 506.65 ลา้นบาทในปี 2558 ลดลงจ านวน 44.26 
ลา้นบาทเน่ืองจากผลขาดทุนของบริษทัยอ่ยจ านวน 52.93 ลา้นบาทและจ่ายเงินปันผลจ านวน 9 ลา้นบาทในปี 2558  
งบการเงินของบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จ านวน 926.93 ลา้นบาท และ 
1,018.73 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 73.55 และ 74.55 ตามล าดบั และมีรายไดแ้ต่ละปีส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2558 และ 
2557 จ านวน 463.98 ลา้นบาท และ 463.98 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 48.05 และ 48.46 ตามล าดบัของรายไดร้วม  

 

งบการเงนิปี 2559 
 เป็นรายงานงบแบบไม่มีเง่ือนไขและไม่มีวรรคเนน้ 
 งบแสดงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แสดงสินทรัพย์

รวมจากปี 2558 จ านวน 1,260.31 ลา้นบาทเป็น 1,230.58 ลา้นบาทในปี 2559 ลดลงจ านวน 29.73 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 2.36 เกิดจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 0.98 ลา้นบาทเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลง สินคา้
คงเหลือสุทธิจากจ านวน 111.43 ลา้นบาทในปี 2558 เป็นจ านวน 136.90 ลา้นบาทในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจ านวน 25.47 
ลา้นบาทเกิดจากการส ารองสตอ็กเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากราคากระดาษท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
สุทธิจากจ านวน 914.98 ลา้นบาทลดลงเป็น 876.59 ลา้นบาทลดลงจ านวน 38.39 ลา้นบาทเน่ืองจากการตดัค่าเส่ือม
ราคาจ านวน 64.37 ลา้นบาท ในปี 2559 และซ้ือทรัพยสิ์นถาวรจ านวน 26.35 ลา้นบาท ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนจาก
จ านวน 14.37 ลา้นบาทในปี 2558 ลดลงเป็น 13.03 ลา้นบาทลดลง 1.34 ลา้นบาทเกิดจากการตดัจ าหน่ายจ านวน 
2.99 ลา้นบาทและซ้ือเพ่ิมจ านวน 1.65 ลา้นบาท (โปรแกรม ERP) หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนจาก 753.65 ลา้นบาทในปี 
2558 เป็น 760.02 ลา้นบาทในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจ านวน 6.37 ลา้นบาท เกิดจากการช าระคืนเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 
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จ านวน 6.23 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 16.04 ลา้นบาทในปี 2559 เน่ืองจากสตอ็ก
วตัถุดิบเพ่ิมข้ึน ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลงจ านวน 0.25 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 506.65 
ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 470.56 ลา้นบาทในปี 2559 ลดลงจ านวน 36.09 ลา้นบาทเน่ืองจากผลขาดทุนของบริษทั
ยอ่ยจ านวน 46.58 ลา้นบาทและจ่ายเงินปันผลจ านวน 3.6 ลา้นบาทในปี 2559  งบการเงินของบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์น
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จ านวน 902.65 ลา้นบาท และ 926.93 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 73.35 และ 
73.55 ตามล าดบั และมีรายไดแ้ตล่ะปีส้ินสุด ณ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จ านวน 431.53 ลา้นบาท และ 452.01 
ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 48.28 และ 48.05 ตามล าดบัของรายไดร้วม  

 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 
 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 

(จดัประเภทใหม่) 
ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 
   ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

 
 

17.69 
158.21 
136.90 

 
3.70 
0.33 

- 

 
 

1.44% 
12.86% 
11.12% 

 
0.30% 
0.03% 

- 

 
 

31.40 
159.18 
111.43 

 
4.00 
0.94 

- 

 
 

1.70% 
12.63% 
8.84% 

 
0.32% 
0.07% 

- 

 
 

29.01 
190.22 
135.84 

 
3.13 
0.37 

- 

 
 

2.12% 
13.92% 
9.94% 

 
0.23% 
0.03% 

- 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 316.83 25.75% 306.95 24.36% 358.57 26.24% 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 
- 
- 

2.36 
876.59 

13.03 
14.30 
6.60 
0.87 

 
- 
- 

0.19% 
71.23% 
1.06% 
1.16% 
0.54% 
0.07% 

 
0.02 

- 
2.79 

914.97 
14.37 
14.30 
6.34 
0.55 

 
0.19% 

- 
0.19% 

71.86% 
1.14% 
1.13% 
0.50% 
0.04% 

 
2.62 

- 
2.64 

981.88 
- 

14.30 
6.43 
0.01 

 
0.19% 

- 
0.19% 

71.86% 
- 

1.05% 
0.47% 
0.00% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 913.75 74.25% 953.35 75.64% 1,007.88 77.97% 
รวมสินทรัพย์ 1,230.58 100% 1,260.31 100% 1,366.45 100% 
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจาก 
   สถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 
ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 
เงินปันผลคา้งจ่าย 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

 
 

196.38 
 

81.00 
0.02 

 
 

46.10 
0.16 
0.97 

20.53 
0.83 

 
 

15.96% 
 

6.58% 
0.00% 

 
 

3.75% 
0.01% 
0.08% 
1.63% 
0.06% 

 
 

202.60 
 

64.95 
3.76 

 
 

- 
0.16 
0.97 

20.53 
0.83 

 
 

16.08% 
 

5.15% 
0.30% 

 
 

- 
0.01% 
0.08% 
1.63% 
0.06% 

 
 

264.54 
 

73.34 
1.05 

 
 

- 
- 

1.15 
20.53 
0.72 

 
 

19.36% 
 

5.37% 
0.08% 

 
 

- 
- 

0.08% 
1.50% 
0.05% 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 347.29 28.22% 293.82 23.31% 361.33 26.44% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
383.90 

28.83 

 
31.20% 
2.34% 

 
430.00 

29.83 

 
34.12% 
2.37% 

 
430.00 

24.22 

 
31.47% 
1.77% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 412.73 33.54% 459.83 36.49% 454.22 33.24% 
รวมหนีสิ้น 760.02 61.76% 753.65 59.80% 815.55 59.68% 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ทุนเรือนหุน้  
   ทุนจดทะเบียนหุน้สามญั    
   300,000,000หุน้มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
   หุน้สามญั 300,000,000หุน้ มูลค่า 
   หุน้ละ 1 บาท 
ส่วนเกินทุน 
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม จดัสรรแลว้ 
   ส ารองตามกฎหมาย 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 

30.0 
(137.82) 

 
 
 
 
 
 

24.38% 
 

22.62% 
 

2.44% 
(11.20%) 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 

30.0 
(101.72) 

 
 
 
 
 
 

23.80% 
 

22.09% 
 

2.38% 
(8.07%) 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 

30.00 
(57.47) 

 
 
 
 
 
 

21.95% 
 

20.37% 
 

2.20% 
(4.21%) 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

470.56 
- 

38.24% 
- 

506.65 
- 

40.20% 
- 

550.90 
- 

40.32% 
- 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 470.56 38.24% 506.65 40.20% 550.90 40.32% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,230.58 100% 1,260.31 100% 1,366.45 100% 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2559, 2558 และ 2557 
  

 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
 

31 ธ.ค. 2557 
(จดัประเภทใหม่) 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้ริการ 

 
893.73 

 

 
100% 

 

 
940.69 

 

 
100% 

 

 
957.43 

 

 
100% 

 
รายไดอ่ื้น 
   ดอกเบ้ียรับ 
   อ่ืนๆ 

 
0.41 
3.13 

 
0.03% 
0.25% 

 
0.58 
2.62 

 
0.06% 
0.28% 

 
0.50 
1.37 

 
0.05% 
0.14% 

รวมรายได ้ 897.27 100.40% 943.89 100.34% 959.30 100.20% 
ค่าใชจ่้าย 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการ
ใหบ้ริการ 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์

 
811.45 

 
34.34 
60.27 

- 

 
90.79% 

 
3.84% 
6.74% 

- 

 
850.77 

 
40.87 
60.03 

- 

 
90.44% 

 
4.34% 
6.38% 

- 

 
906.87 

 
43.71 
55.93 

- 

 
94.72% 

 
4.57% 
5.84% 

- 
รวมค่าใชจ่้าย 906.06 101.38% 951.67 101.17% 1,006.50 105.12% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุน
ทางการเงินและภาษีเงินได ้
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
(8.79) 

(24.69) 

 
(0.98%) 
(2.76%) 

 
(7.78) 

(26.01) 

 
(0.83%) 
(2.76%) 

 
(47.21) 
(28.72) 

 
(4.93%) 
(3.00%) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้

(33.47) 
(1.65) 

(3.74%) 
(0.18%) 

(33.79) 
(2.29) 

(3.59%) 
(0.24%) 

(75.93) 
14.30 

(7.93%) 
(1.49%) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั: 
- ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดั

มูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน 

- ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไร
(ขาดทุน)ตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

(35.12) 
 
 
 

3.29 
 
 

(0.66) 

(3.93%) 
 
 
 

0.37% 
 
 

(0.07%) 

(36.08) 
 
 
 

1.03 
 
 

(0.21) 

(3.84%) 
 
 
 

0.11% 
 
 

(0.02%) 

(90.23) 
 
 
 

1.12 
 
 

(0.22) 

(9.42%) 
 
 
 

0.12% 
 
 

(0.02%) 
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 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 
 

31 ธ.ค. 2557 
(จดัประเภทใหม่) 

ลา้นบาท  % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รวม 2.63 0.29% 0.83 0.09% 0.90 0.09% 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปี 

(32.49) (3.64%) (35.26) (3.75%) (89.33) (9.33%) 

 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุน้) 
 

(0.12) 
  

(0.12) 
  

(0.30) 
 

 
 

 

งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2559,  2558 และ 2557 
 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 26.52 82.82 35.10 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (30.22) (9.42) 115.03 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (10.01) (71.01) (129.59) 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (13.71) 2.39 20.54 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 31.40 29.01 8.47 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 17.69 31.40 29.01 
 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม  
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซ้ือสินทรัพยโ์ดยการก่อหน้ี                                         19                  3,763        1,052   
โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 -                    8,514             -               
จ านวนท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องวงเงินสินเช่ือท่ีอาจจะน ามา 
   ใชเ้พ่ือกิจกรรมด าเนินงานในอนาคต (หน่วย: ลา้นบาท)                           1,184                      970           885 
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บริษัท เอส. แพค็ แอนด์ พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

   

 

2559 
 

2558 
 

2557 
(ปรับปรุงใหม่) 

 

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

1 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.91 1.04 0.99 

2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)  0.52 0.67 0.62 

3 อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (คร้ัง) 5.94 6.17 5.42 

4 ระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 61 59 66 

6 อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (คร้ัง) 6 8 7 

7 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 61 48 54 

8 อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 11 11 11 

9 ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 36 33 35 

10 Cash Cycle (วนั) 87 73 86 

  อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)    

11 อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 9.21% 9.56% 5.28% 

12 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (3.41%) (2.61%) (3.57%) 

13 อตัราก าไรอ่ืน - - - 

14 อตัราก าไรสุทธิ (%) (3.93%) (3.84%) (9.42%) 

15 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) (7.46%) (7.12%) (16.38%) 

  อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    

16 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) (2.85%) (2.86%) (6.60%) 

17 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) (3.84%) (3.78%) (8.95%) 

18 อตัราส่วนการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.73 0.75 0.70 

19 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.62 1.49 1.48 

20 อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เท่า) (0.36) (0.30) (1.64) 

21 อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 51.78% 50.01% 50.97% 
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บริษัท เอส. แพค็ แอนด์ พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

อตัราส่วนทางการเงนิ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

    2559 2558 2557 

  อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)    

  ขอ้มูลต่อหุน้ (Per Share Analysis)    

22 จ านวนหุน้ (พนัหุน้) 300,000 300,000 300,000 

23 ราคาพาร์ต่อหุน้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 

24 มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 1.57 1.69 1.84 

25 ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) (0.12) (0.12) (0.30) 

  อตัราการเจริญเติบโต (Growth Ratio)    

26 สินทรัพยร์วม (%) (2.36%) (7.77%) (12.05%) 

27 หน้ีสินรวม (%) 0.84% (7.59%) (10.63%) 

28 รายไดจ้ากการขาย (%) (4.99%) (1.75%) 1.81% 

29 ตน้ทุนขาย (%) (4.62%) (6.19%) 5.59% 

30 ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (%) (6.24%) 1.27% 3.65% 

31 ก าไรสุทธิ (%) (2.66%) (60.01%) (86.36%) 
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

14.1 บทสรุปผู้บริหาร 
 

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) ฯ และบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกล่อง 
กระดาษ และรับจา้งพิมพห์นงัสือ โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑก์ล่องกระดาษไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กล่องพิมพพ์าณิชย ์ 
(Folding Carton) และกล่องลูกฟกู (Corrugated Container) ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ทั้งส้ิน 300 ลา้น

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จ านวน 300 ลา้นหุน้ มูล 
ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท   
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีโรงงานอยู ่2 แห่ง โดยบริษทัฯ มีโรงงานตั้งอยูท่ี่อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ด าเนินการผลิตกล่อง
พิมพพ์าณิชย ์ กล่องลูกฟกู และกล่องพิมพอ์อฟเซตปะลอนลูกฟกู โดยมีก าลงัการผลิตการพิมพอ์อฟเซ็ทได ้63.29 ลา้นแผ่นต่อปี 
และก าลงัการผลิตกระดาษลูกฟกู 39.96 ลา้นตารางเมตรต่อปี ซ่ึงฐานลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นเขตภาคใต ้และลูกคา้
บางส่วนในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลาง ส าหรับบริษทัยอ่ยมีโรงงานตั้งอยูท่ี่เขตนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 
เนน้ฐานลูกคา้ในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลาง ด าเนินธุรกิจผลิตกล่องพิมพพ์าณิชย ์กระดาษลูกฟูกและกล่องพิมพอ์อฟเซตปะ
ลอนลูกฟกู โดยมีก าลงัการผลิตการพิมพอ์อฟเซ็ทได ้101.24 ลา้นแผน่ต่อปี และก าลงัการผลิตกระดาษลูกฟกู (ลอน E)  9.01 ลา้น
ตารางเมตรต่อปี จุดแข็งของบริษทัย่อยคือ มีความสามาถอย่างเหนือชั้นในการผลิตกล่องพิมพอ์อฟเซตปะลอนลูกฟูก เพราะ
สามารถผลิตไดอ้ยา่งสวยงาม ดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ซ่ึงหาท่ีอ่ืนเปรียบมิได ้ปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ไดรั้บการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 และบริษทัยอ่ยไดรั้บมาตรฐาน BRC (The British Retail Consortium) 
เป็นสมาคมผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกแห่งสหราชอาณาจกัร เป็นมาตรฐานความปลอดภยัทางอาหาร (food safety) ซ่ึงมาตรฐาน
ดงักล่าวประกอบดว้ย 6 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 

 HACCP system 
 ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) 
 มาตรฐานการควบคุมสภาพแวดลอ้มของสถานประกอบการ(Factory Environment Standards) 
 การควบคุมผลิตภณัฑ ์(Product Control) 
 กระบวนการ(Process Control) 
 บุคลากร (Personnel) 

ดงันั้น นบัเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีบริษทัยอ่ยจะสามารถขยายตลาดไปยงักลุ่มอาหารท่ีตอ้งการไดรั้บใบรับรองดงักล่าว 
อยา่งไรก็ตามนบัเป็นการเปล่ียนถ่ายจากเดิมท่ีลูกคา้รายใหญ่คือกลุ่มอิเล็คทรอนิกส์ ต่อจากน้ีไป ก็จะสามารถหันมามุ่งเนน้การ
ขายไปยงักลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมไดอี้กหน่ึงช่องทาง 
 

บริษทัฯ มีสดัส่วนยอดจ าหน่ายภายในประเทศทั้งส้ิน แมว้า่ลูกคา้ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นผู ้ผลิต
สินคา้เพ่ือการส่งออก ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงเป็นผูส่้งออกทางออ้ม (Indirect Export) โดยลูกคา้ของบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยเป็นผูผ้ลิตสินคา้ในตลาดบน (Hi-End) และตลาดกลาง (Mid-End) ซ่ึงลูกคา้กลุ่มหลกัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยไดแ้ก่ 
ผูผ้ลิตถุงมือยาง ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผูผ้ลิตอาหารแช่แข็ง ซ่ึงดว้ยท าเลท่ีตั้งของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ย ท าใหเ้อ้ือประโยชน์ในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี 
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                    14.2  ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ด้านรายได้ 
 

ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 893.73 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัจ านวน 
940.69 ลา้นบาทในปี 2558 ลดลง 46.96 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.99 สาเหตุท่ีลดลงมาจากหลายๆ ปัจจยัดงัน้ี 

 

- กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในปี 2559 มีภาวะการผลิตเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 
6.46 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ปรับตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.55 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจาก IC 
เป็นช้ินส่วนส าคญัในการพฒันาสินคา้ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีสูงข้ึน ส่วนอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับตวั
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.71 เม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศสามารถขยายตวัไดท้ั้งตลาดใน
ประเทศและตลาดส่งออกหลกั ตอ่เน่ืองมาตั้งแต่ตน้ปี และเคร่ืองซกัผา้มีการขยายตวัอยา่งมากในไตรมาส
ท่ี 3 เน่ืองจากผูผ้ลิตบางรายมีการขยายก าลงัการผลิต โดยเร่ิมผลิตและส่งออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมท่ีผา่นมา 
การส่งออกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 1.1 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยการ
ส่งไปยงัตลาดหลกัปรับตวัลดลงเกือบทั้งหมด ไดแ้ก่ อาเชียน สหภาพยยโุรป จีนและญ่ีปุ่น ยกเวน้
สหรัฐอเมริกาท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน 
 

- อุตสาหกรรมอาหาร ภาพรวมการผลิตของอตุสาหกรรมอาหารปี 2559 คาดวา่มีปริมาณการผลิตท่ีลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 0.94  เน่ืองจากการผลิตน ้ ามนัพืช น ้ าตาล และประมง สาเหตจุากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ี
ยงัมีความผนัผวน ประกอบกบัแนวโนม้เศรษฐกิจในประเทศยงัคงชะลอตวัจากความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ
ของผูบ้ริโภคยงัไม่ดีนกั การส่งออกปรับตวัลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.87 จากสินคา้กลุ่มน ้ าตาลและกลุ่ม
อาหารอ่ืนๆ จากค าสัง่ซ้ือของประเทศผูน้ าเขา้ลดลง ดว้ยแนวโนม้เศรษฐกิจโลกมีการฟ้ืนตวัท่ีไม่ชดัเจน 
ส่งผลใหก้ารลงทุนซบเซาตามไปดว้ย เน่ืองจากการชะลอตวัลงของเศรษฐกิจจีนและญ่ีปุ่นท่ีเป็นประเทศคู่
คา้หลกั นอกจากน้ียงัมีปัจจยัลบตา่งๆ ท่ีตอ้งเฝ้าระวงั เช่น ผลกระทบของ Brexit ผา่นค่าเงินปอนดส์เตอริง 
และยโูรท่ีอ่อนค่าลง นโยบายจีนเก่ียวกบัการระบายสตอ็กขา้วโพดจจากการท่ีแผนการพฒันาพลงังาน
ทดแทนท่ีใชม้นัส าปะหลงัเป็นวตัถุดิบไดส้ิ้นสุดลง ปัญหาการใชแ้รงงานผิดกฎหมาย และการท าประมง
ผิดกฎ IUU Fishing จากสหภาพยโุรป ซ่ึงส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้ไทย ความผนัผวนของอตัรา
แลกเปล่ียน การแข่งขนัดา้นราคาในตลาดโลก รวมทั้งระดบัราคาสินคา้ในตลาดโลกผนัผวนตามราคา
น ้ ามนั ท าใหก้ารส่งออกของไทยไดรั้บผลกระทบ แมจ้ะมีปัจจยับวกในช่วงปลายปีจากนโยบายกีดกนัทาง
การคา้ของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ในการยกเลิกขอ้ตกลง TPP ผลดีจากสหรัฐฯ ท่ีปรับการจดั
อนัดบัการคา้มนุษยข์องไทยดีข้ึนจาก Tier 3 เป็น Tier 2 รวมทั้งการกลบัมาไดรั้บสิทธิน าเขา้ไก่สดแช่เยน็
แช่แขง็จากเกาหลีใต ้ 

 

- อุตสาหกรรมผลิตภณัฑย์าง (ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง ยางรัดของ หลอด และท่อสานพานล าเลียงและสง
ก าลงั ผลิตภณัฑย์างท่ีใชใ้นทางเภสชักรรม ยางวลัคาไนซ์ และผลิตภณัฑย์างอ่ืนๆ) ในปี 2559 ลดลงจากผี
ก่อนร้อยละ 5.07  โดยเฉพาะในส่วนของยางคอมพาวดค์าดวา่มีมูลค่าการส่งออกท่ีลดลงถึงร้อยละ 54.78 
จากปีก่อน เป็นผลจากการท่ีจีนปรับปรุงมาตรฐานการผลิตยางคอมพาวดใ์หม่ตั้งแตเ่ดือนกรกฎาคม 2558 
ท่ีผา่นมา ท าใหภ้าพรวมการส่งออกผลิตภณัฑย์างของไทยหดตวัลงอยา่งมาก และคาดวา่จะลดลงอีกอยา่ง 
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ต่อเน่ืองในปีน้ี ซ่ึงนอกจากยางคอมพาวดแ์ลว้ การส่งออกถุงมือยางก็มีแนวโนม้จะลดลงเช่นกนั เน่ืองจาก
ไทยมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงกวา่มาเลเซียค่อนขา้งมาก ท าใหไ้ม่สามารถแข่งขนัได ้

 

ปัจจยัความเส่ียงดา้นความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก แมว้า่เศรษฐกิจโลกจะมีแนวโนม้
ปรับตวัดีข้ึนและสนบัสนุนใหภ้าคการส่งออกในปี 2560 เร่ิมกลบัมาขยายตวัก็ตาม แต่ยงัมีปัจจยัท่ีจะส่งผลใหร้ะบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกมีความผนัผวนซ่ึงตอ้งติดตามและประเมินสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดอนัประกอบดว้ย 

1. ทิศทางและแนวนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ  
2. ผลการลงมติรัฐธรรมนูญในอิตาลีวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2559 
3. การใชอ้ านาจตามมาตรา 50 ภายใตส้นธิสญัญาสิสบอน ฉบบัปี 2552 ของสหราชอาณาจกัรเพื่อขอแยกตวั

ออกจากสหภาพยโุรปในเดือนมีนาคม 2560 
4. การคาดการณ์และผลการเลือกตั้งในฝร่ังเศสในวนัท่ี 23 เมษายน 2560 
5. การคาดการณ์การเลือกตั้งในเยอรมนัในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2560  
6. ปัญหาความอ่อนแอของสถาบนัการเงินในยโุรป 
7. ปัญหาในภาคการเงินและภาคอสงัหาริมทรัพยข์องจีน 

 

ปัจจยัสนบัสนุนส าหรับเศรษฐกิจไทย 
- การกลบัมาขยายตวัอยา่งชา้ๆ ของภาคการส่งออก ซ่ึงไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากแนวโนม้การปรับตวัดีข้ึน

ของเศรษฐกิจประเทศส าคญัต่างๆ และการเพ่ิมข้ึนของราคาสินคา้ส าคญัๆ ในตลาดโลก  
- แนวโนม้การฟ้ืนตวัและการขยายตวัเร่งข้ึนของผลิตภาคการเกษตร โดยภาคเกษตรเร่ิมกลบัมาขยายตวัใน

ไตรมาส 3 ของปี 2560 หลงัจากไดรั้บผบกระทบอยา่งรุนแรงจากภาวะเอลนีโญ (El Nino)  
- รายจ่ายการลงทุนภาครัฐท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัเร่งข้ึน ตามความคืบหนา้ของการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน

ดา้นการคมนาคม 20 โครงการ วงเงินหน่ึงพนัส่ีร้อยลา้นเศษ  
- แรงขบัเคล่ือนจากภาคการท่องเท่ียวยงัมีแนวโนม้ท่ียงัอยูใ่นเกณฑดี์ โดยในสามไตรมาสของปี 2559 

ขยายตวัร้อยละ 12.40 จากปี 2558 ท่ีขยายตวัร้อยละ 20.6 และคาดวา่ในปี 2560 คาดวา่ผลกระทบจากความ
กงัวลของนกัท่องเท่ียวต่อเร่ืองมาตรการแกไ้ขเร่ืองทวัร์ศูนยเ์หรียญของภาครัฐ จ าท าใหภ้าคการท่องเท่ียว
กลบัมาขยายตวัในเกณฑท่ี์น่าพอใจและสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง* 
    *ข้อมูลจากส านักกาานัศรษฐกกจจอตสสากกษษมกกษทรษงาอตสสากกษษม 

 

  รายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ าแนกไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  
                                         

;

 
   
 
 
 
 
 
 

           หน่วย : ลา้นบาท

รายได้
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %

รายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
     - กล่องพิมพอ์อฟเซ็ท 405.86   45.41 474.84   50.48 464.47   48.51
     - กล่องลูกฟกู 471.25   52.73 465.77   49.51 459.70   48.01
     - วตัถุดิบ 16.62     1.86 0.09       0.01 33.26     3.47

รวมรายได้ 893.73   100.00 940.70   100.00 957.43   100.00

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2557

งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558
งบการเงินรวม
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 รายได้จากการจ าหน่ายกล่องพมิพ์ออฟเซ็ท (Folding Carton)  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายไดห้ลกัมาจากการจ าหน่ายกล่องพิมพอ์อฟเซ็ท มีอตัราท่ีลดลงโดยในปี 2558 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายกล่องพิมพพ์าณิชย ์405.86 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 45.41 ขณะท่ีในปี 2558 ยอดจ า
น่ายมีมูลค่า 474.84 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 50.48 ท่ีลดลงเน่ืองจากการขายกล่องบรรจุถุงมือยางมียอดขาย
ท่ีลดลงจากปีก่อนๆ สาเหตหุน่ึงมาจากยอดส่งออกท่ีลดลง ท าใหค้วามตอ้งการของตลาดมีไม่มากนกั 
 

 รายได้จากการจ าหน่ายกล่องลูกฟูก (Corrugated Container) 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายกล่องลูกฟกูของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 เน่ืองจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ท่ีใชบ้รรจุภณัฑไ์ดรั้บผลจากการภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมปรับตวัดีข้ึน และการเพ่ิมข้ึนของราคาผลิตภณัฑ ์ท าให้
ช่วงปลายปีมีแรงซ้ือเขา้มาค่อนขา้งมาก ท าใหย้อดจ าหน่ายกล่องพิมพลู์กฟกูเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2559 มียอด
จ าหน่ายจ านวน 471.25 ลา้นบาทขณะท่ีในปี 2558 มียอดจ าหน่าย  465.77 ลา้นบาท เพ่ิมข้ีน 5.48 ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.18 
 

 รายได้จากการจ าหน่ายวตัถุดบิ 
รายไดจ้ากการขายวตัถุดิบ ยอดขายเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนโดยในปี 2559 มีรายได ้16.61 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
1.86 ของยอดขายรวม ขณะท่ีปี 2558 มีรายได ้0.09 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.01 

 

 รายได้อ่ืน 
 

- ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 3.54 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากจ านวน 3.20 ลา้นบาทในปี  2558  

เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 

- ปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 3.20 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากจ านวน 1.87 ลา้นบาทในปี 2557 
จ านวน 1.33 ลา้นบาท เน่ืองจากปี 2558 บริษทัยอ่ยเรียกเก็บค่าเพลทจากลูกคา้ 

-  ปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดอ่ื้นๆ จ านวน 1.87 ลา้นบาทลดลงจากจ านวน 5.54 ลา้นบาทในปี  

2556 เน่ืองจากปี 2556 บริษทัยอ่ยไดป้รับยอดขายเศษกระดาษและเศษวสัดุจากการผลิตเขา้ไปในรายไดจ้าก  

การขายและการใหบ้ริการ เน่ืองจากถือเป็นส่วนหน่ึงของรายไดจ้ากการไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน และยอด  

รายไดอ่ื้นท่ีลดลงเกิดจากบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
  

         ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 
 

 ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและใหบ้ริการจ านวน 811.45 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 90.79 ของ
รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 0.35 เกิดจากในไตรมาสท่ี 4 ของปี ราคาตน้ทุน
วตัถุดิบเร่ิมปรับตวัข้ึน ขณะท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไม่สามารถปรับราคาลูกคา้ได ้ ท าใหต้อ้งแบกรับภาระ
ตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน แมว้า่ บริษทัจะมีนโยบายในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัในกลุ่มโอจิท่ีมีราคาถูกก็ตาม ส่วน
หน่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงตอ้งสัง่ซ้ือกระดาษจากในประเทศ กรณีเป็นงานท่ีเขา้มาด่วน และไม่มีสตอ็ก
กระดาษท่ีเพียงพอ 



ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน                                                                                                                                  

 สว่นท่ี 3 หน้า 67  
 

 

 ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการจ านวน 850.77 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
90.44 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ สาเหตุท่ีอตัราตน้ทุนลดลงเน่ืองมาจากมีการซ้ือวตัถุดิบจากบริษทั
ในกลุ่มโอจิท่ีราคาถูกกวา่ และมีการบริหารการลดตน้ทุนในทุกแผนก ท าใหอ้ตัราวตัถุดิบใชไ้ปลดลงถึงร้อยละ 
5.73 ในขณะท่ีตน้ทุนแรงงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.51 เน่ืองจากการปรับอตัราค่าแรงประจ าปี  
 

 ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการจ านวน 907.52 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 
94.79 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ โดยสาเหตท่ีุตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจ านวนมากสืบเน่ืองมาจากมีค่าเผื่อ
สินคา้เส่ือมสภาพจ านวน 14.0 ลา้นบาท และตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.12 

 

         ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 
 

 ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีคา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร 94.61 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.59 จาก
ยอดขาย ลดลงจากปี 2558 เน่ืองจากปี 2558 มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 1.75 ลา้นบาท ขณะท่ีปี 
2559 มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 0.32 ลา้นบาท 

 

 ปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 100.90 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
10.73 จากยอดขาย สาเหตท่ีุเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเน่ืองจากมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 1.82 ลา้นบาท 
แมว้า่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดป้้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนไวแ้ลว้ แต่ในบางช่วงความผนัผวนของ
ค่าเงินบาทท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ท าใหไ้ม่สามารถป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และบริษทัยอ่ยมีคา่ใชจ่้ายจาก
การเปล่ียนใชโ้ปรแกรม ERP จ านวน 1.19 ลา้นบาท  

 ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 99.97 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
10.41 จากยอดขาย ส่วนหน่ึงเกิดจากขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโรงงานเดิมของบริษทัยอ่ย
ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เขตบางขนุเทียนจ านวน ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ จ านวนเงิน 132.53 ลา้นบาทโดยขายในราคา 130 ลา้นบาท มี
ผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นจ านวน 2.53 ลา้นบาทและช าระคา่ธรรมเนียมการขายจ านวน 3.9 ลา้นบาทซ่ึง
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายขายและบริหารแลว้ 

 

        ต้นทุนทางการเงิน 
 

 ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 24.69 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 ต่อยอดขาย
เป็นอตัราท่ีเท่ากบัปี 2558 

 ปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 26.01 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 ของ
ยอดขายรวม นบัวา่เป็นตน้ทุนทางการเงินท่ีใกลเ้คียงกบัธุรกิจอ่ืนๆ ในหมวดเดียวกนั แมว้า่บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยยงัคงมีการใชว้งเงินกบัสถาบนัทางการเงินจ านวนมาก แต่สามารถบริหารใหเ้กิดตน้ทุนทางการเงินท่ีต ่าลง
เน่ืองจากการค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากบริษทัแม่ (บริษทั โอจิโฮลด้ิงส์ จ ากดั) โดยใชว้งเงินของสถาบนั 
การเงินจากประเทศญ่ีปุ่น ถึงแมว้า่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตอ้งเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 ของวงเงินสินเช่ือท่ีใช้
ไปใหก้บับริษทัแม่ท่ีประเทศญ่ีปุ่นก็ตาม 
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 ปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 28.72 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3 จากยอดขาย 
ลดลงจากปี 2556 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 5.25 หากปี 2556 หกัรายการค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนเงินกูก่้อนก าหนดแลว้จะ
เป็นร้อยละ 3.82 ลดลงไปร้อยละ 0.82 จากยอดขาย 

 

         ก าไรสุทธิ 
 

 ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิจ านวน 35.12 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีขาดทุนจ านวน 36.08 
ลา้นบาทขาดทุนลดลง 0.96 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.66 สาเหตุหลกัคือยอดขายท่ีลดลงร้อยละ 4.99  

 ปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิจ านวน 36.08 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีขาดทุน 91.03 ลา้น
บาท ขาดทุนลดลง 54.95 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 60.36 สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง แมว้า่ 
ยอดขายจะลดลงจากปี 2557 ก็ตาม 

 ปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิจ านวน 91.03 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีขาดทุนสุทธิจ านวน 
48.42 ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 42.61 ลา้นบาท 
 

ฐานะการเงนิ 
 

         สินทรัพย์ 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,230.58 ลา้นบาทลดลงจากปี 2558 
จ านวน 29.73 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.36 เน่ืองจาก 
 

o ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 0.98 ลา้นบาทลดลงเลก็นอ้ย 
o สินคา้คงเหลือข้ึนจาก 111.43 ลา้นบาทเป็น 136.90 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจ านวน 25.47 ลา้นบาท

เน่ืองจากการสตอ็กวตัถุดิบจากสาเหตุท่ีราคาวตัถุดิบมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนและหายาก อนัเกิดจาก
การความตอ้งการบริโภคค่อนขา้งมากจากประเทศจีนและราคาเยือ่กระดาษท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

o ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 38.39 ลา้นบาทเกิดจากการตดัค่าเส่ือมราคา จ านวน 64.37 
ลา้น บาทและซ้ือทรัพยสิ์นถาวร 26.37 ลา้นบาท 

o ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนลดลงจ านวน  1.34 ลา้นบาทเกิดจากการตดัจ าหน่ายจ านวน 2.99 
ลา้นบาท และซ้ือทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 1.65 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,260.31 ลา้นบาทลดลงจากปี 2557 
จ านวน 106.14 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.77 เน่ืองจาก 
 

o ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 31.03 ลา้นบาท โดยลูกหน้ีการคา้ลดลง 24.38 ลา้นบาทลูกหน้ือ่ืน
ลดลง 6.65 ลา้นบาทเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงและความมีประสิทธิภาพในการเก็บหน้ี ค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน 1.66 ลา้นบาทเป็นการตั้งส ารองหน้ีท่ีอายเุกิน 1 ปี โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะ
ตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญกรณีท่ีลูกหน้ีคา้งช าระเกินกวา่ 1 ปี  

o สินคา้คงเหลือลดลง 24.47 ลา้นบาทเกิดจากวตัถุดิบลดลง 19.85 ลา้นบาท สินคา้ส าเร็จรูปและงาน
ระหวา่งท าลดลง 11.25 ลา้นบาท และค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพลดลงจ านวน 6.85 ลา้นบาท เน่ืองจากมี 
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การบริหารการใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัจะบริหารวตัถุดิบท่ีมีอยูเ่ดิมเพ่ือใชใ้น
การผลิต และสัง่ซ้ือเพ่ิมเม่ือจ าเป็นตอ้งใชเ้พ่ือการผลิต การตั้งค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพก็จะตั้งจาก
สินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวนานเกิน 1 ปี หากเป็นรายการท่ีอายเุกินกวา่ 1 ปี แต่ยงัมีการเบิกใชอ้ยูจ่ะ
ไม่มีการตั้งส ารองไว ้เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในการใชข้องสินคา้แต่ละรายลูกคา้แตกต่างกนัออกไป  หาก
ลูกคา้เปล่ียนขอ้ก าหนดของสินคา้ซ่ึงท าใหมี้สตอ็กคา้งอยู ่ บริษทัฯ ตอ้งหาทางน าวตัถุดิบท่ีมีอยูผ่ลิต 
และน าเสนอขายใหก้บัลูกคา้รายอ่ืนต่อไป ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการบริหารจดัการ 

o  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 66.91 ลา้นบาทเกิดจากการตดัค่าเส่ือมราคาจ านวน 66.89 ลา้นบาท 
o สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึนจ านวน 14.37 ลา้นบาทในปี 2558 เป็นค่าโปรแกรมโปรเนส 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,366.45 ลา้นบาทลดลงจากจ านวน 
1,553.69 ลา้นบาทในปี 2556 หรือลดลงจ านวน 187.24 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการจ าหน่ายท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง
โรงงานเดิมของบริษทัยอ่ยท่ีเขตบางขนุเทียนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิจ านวน 132.53 ลา้นบาท ตดัค่าเส่ือมราคาจ านวน 
73.02 ลา้นบาท สินทรัพยภ์าษีเงินไดล้ดลงจ านวน 13.36 ลา้นบาทเกิดจากปรับลดผลขาดทุนสะสมทางภาษี
จ านวน 14.66 ลา้นบาทของบริษทัยอ่ย 

 

         หนี้สิน 

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจ านวน 760.02 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจาก 
     จ านวน 753.65 ลา้นบาทในปี 2558 เพ่ิมข้ึน 6.37 ลา้นบาทเกิดจาก  
 

o เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลงจาก 202.60 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น
จ านวน 196.37 ลา้นบาทลดลงจ านวน 6.23 ลา้นบาทเกิดจากการช าระคืนเงินกูย้มื 

o เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากจ านวน 64.95 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น จ านวน 
81.00 ลา้นบาทในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจ านวน 16.05 ลา้นบาทเกิดจากการซ้ือวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 753.65 ลา้นบาทลดลงจาก 815.55 ลา้น
บาทในปี 2557 ลดลงไปจ านวน 61.90 ลา้นบาทเกิดจาก 
 

o เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 61.94 ลา้นบาท เน่ืองจากช าระคืนเงินกู ้
o เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนจ านวน 2.71 ลา้นบาท เป็นค่าโปรแกรโปรเนสและค่ารถฟอลค์

ลิฟทท่ี์ยงัมิไดช้ าระ 
o ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจ านวน 5.62 ลา้นบาท 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจ านวน 815.55 ลา้นบาทลดลงจากจ านวน 
912.55 ลา้นบาทในปี 2556 หรือลดลงจ านวน 97 ลา้นบาท เกิดจากการช าระคืนเงินกูจ้  านวน 128.51 ลา้นบาท
และภาระผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจ านวน 6.68 ลา้นบาท 
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         ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 470.56 ลา้นบาทลดลงจาก
จ านวน 506.65 ลา้นบาทปี 2558 ลดลงจ านวน  36.09 ลา้นบาทเน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลเม่ือตน้ปี 3.6 
ลา้นบาทและก าไรของบริษทัลดลง ขณะท่ีบริษทัยอ่ยยงัคงเกิดผลขาดทุนจ านวน 46.37 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 506.65 ลา้นบาทลดลงจากจ านวน 
550.91 ลา้นบาทของปี 2557 ลดลงจ านวน 44.26 ลา้นบาทส่วนหน่ึงเกิดจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 จ านวน 
9.0 ลา้นบาท แมว้า่บริษทัฯ จะมีก าไร16.80 ลา้นบาทเม่ือรวมกบัขาดทุนของบริษทัยอ่ยจ านวน 52.93 ลา้นบาท 
ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้มีจ านวนลดลงดงักล่าว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 550.91 ลา้นบาทลดลงจากจ านวน 
641.14 ลา้นบาทของปี 2556 หรือลดลงจ านวน 90.23 ลา้นบาท เกิดจากผลขาดทุนของปี 2557 

 

     งบกระแสเงินสด 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 17.69 ลา้นบาทเกิดจากกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 26.52 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 33.47 ลา้นบาท 
บวกกลบัดว้ยค่าเส่ือมราคาสินทรัพยจ์ านวน 64.37 ลา้นบาท คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ซอฟแวร์)
จ านวน 2.99 ลา้นบาท ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ(โอนกลบั)จ านวน 3.41 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
ลดลง 1.03 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 23.04 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 15.63 ลา้นบาท ขณะท่ีเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ปจ านวน 30.22 ลา้นบาท เกิดจากการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรจ านวน 26.35 ลา้นบาท ซ้ือ
ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนจ านวน 1.65 ลา้นบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลง 10.01 ลา้นบาทเกิดจาก
การช าระคืนเงินกูย้มืแก่สถาบนัการเงินจ านวน 6.42 ลา้นบาทและจ่ายเงินปันผลจ านวน 3.6 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 31.40 ลา้นบาทเกิดจาก กระแสเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 82.82 ลา้นบาทโดยท่ีขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ จ านวน 33.79 ลา้นบาท บวก
กลบัดว้ยค่าเส่ือมราคาจ านวน 66.89 ลา้นบาท หน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน 1.66 ลา้นบาท (เป็นการตั้งส ารองเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากหน้ีเกินก าหนดช าระ 1 ปี) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 29.37 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ
ลดลง 31.26 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ลดลง 8.55 ลา้นบาท ช าระดอกเบ้ียจ านวน 25.85 ลา้นบาท ขณะท่ีกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจ านวน 9.42 ลา้นบาทเกิดจากการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรและทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนจ านวน 
10.64 ลา้นบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 71.01 ลา้นบาทเกิดจากช าระคืนเงินกูจ้  านวน 
62.01 ลา้นบาทและจ่ายปันผลจ านวน 8.99 ลา้นบาท 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 29.01 ลา้นบาท มาจากกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 35.10 ลา้นบาท เกิดจากขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 76.93 ลา้นบาท บวก
กลบัค่าเส่ือมราคาจ านวน 73.02 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 10.76 ลา้นบาท สินคา้
คงเหลือลดลงจ านวน 11.55 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 24.71 ลา้นบาท ช าระดอกเบ้ียจ านวน 30.60 ลา้น
บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึนจ านวน 115.03 ลา้นบาทเกิดจากรับเงินสดจากการขายท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างโรงงานเดิมท่ีเขตบางขนุเทียนจ านวน 130.17 ลา้นบาท ซ้ือทรัพยสิ์นถาวรจ านวน 12.26 ลา้นบาท  
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 129.59 ลา้นบาท เกิดจากการคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
จ านวน 128.69 ลา้นบาทและจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.90 ลา้นบาท 
 

         สภาพคล่อง 
       ปี 2559  

 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจาก 1.04 เท่าในปี 2558 เป็น 0.91 เท่าในปี 2559เน่ืองจาก
ในปี 2559 สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 9.88 ลา้นบาท ขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวยีนก็เพ่ิมข้ึนในสดัส่วนท่ีมากกวา่
โดยเพ่ิมข้ึน 53.46 ลา้นบาท (เกิดจากเงินเบิกเกินบญัชีและหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เพ่ิมข้ึน 39.87 
ลา้นบาท) และเจา้หน้ีเพ่ิมข้ึน 16.05 ลา้นบาท ท าใหอ้ตัรส่วนลดลงดงักล่าว 

 ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2558 จาก 59 วนัเป็น 61 วนัในปี 2559 เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 
 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจาก 1.49 เท่าในปี 2558 เป็น 1.62 เท่าในปี 2559 สาเหตุคือหน้ีสิน

รวมเพ่ิมข้ึนและส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 
 อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจาก (0.30) เท่าในปี 2558 เป็น (0.36) เท่าในปี 2559 เพ่ิมข้ึน

เลก็นอ้ย   
 

           ปี 2558 

 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจาก 0.99 เท่าในปี 2557 เป็น 1.04 เท่าในปี 2558 
เน่ืองจากในปี 2558 หน้ีสินหมุนเวยีนลดลงจ านวน 67.41 ลา้นบาทขณะท่ีทรัพยสิ์นหมนุเวนีลดลงเพียง 56.62 
ลา้นบาทท าใหส้ภาพคล่องดีข้ึนกวา่ปี 2557  

 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจาก 67 วนัในปี 2557 เป็น  59 วนัในปี 2558 เกิดจากความมีประสิทธิภาพในการเก็บหน้ี 
ท าใหอ้ตัราการหมุนของลูกหน้ีเพ่ิมข้ึนจาก 5.42 คร้ังเป็น 6.17 คร้ังในปี 2558  ระยะเวลาในการขายสินคา้ของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยจาก 54 วนัในปี 2557 เป็น 48 วนัในปี 2558 ลดลงไป 6 วนัท าใหอ้ตัราหมุนเวยีนของ 
เจา้หน้ียงัคงเท่าเดิมคือ 11 คร้ังเท่ากบัปี 2557  ระยะเวลาในการช าระหน้ีจาก 35 วนัในปี 2557 เป็น 33 วนัในปี 
2558 บริษทัฯช าระหน้ีเร็วข้ึน 2 วนัเน่ืองจากตอ้งการส่วนลดเงินสด 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจาก 1.48 เท่าในปี 2557 เป็น 1.49 เท่า ในปี 2558 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของสินทรัพยเ์ท่ากบัปี 2557 คือ 0.60 เท่า 

 อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจาก (1.64) ในปี 2557 เป็น (0.30) ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากผล
ขาดทุนท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557  
 

              ปี 2557 

 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจาก 0.38 เท่าในปี 2556 เป็น 0.99 เท่าในปี 2557 
เน่ืองจากในปี 2557 มีการจดัประเภทหน้ีสินหมุนเวยีนกบัหน้ีสินระยะยาว โดยหน้ีสินระยะสั้นไวใ้ชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีนของบริษทั ส่วนหน้ีสินระยะยาวใชส้ าหรับการลงทุน 

 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจาก 61 วนัในปี 2556 เป็น  67 วนัในปี 2557 เกิดจากการช าระหน้ีท่ีล่าชา้ของลูกคา้ราย
หน่ึง ซ่ึงบริษทัด าเนินการฟ้องร้องในความผดิฐานผิดสญัญาซ้ือขายจ านวนเงิน 11.60 ลา้นบาท ท าใหอ้ตัราการ
หมุนของลูกหน้ีลดลงจาก 5.93 คร้ังเป็น 5.42 คร้ัง ระยะเวลาในการขายสินคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาก 64  
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วนัในปี 2556 เป็น 54 วนัในปี 2557 ลดลงไป 10 วนัท าใหอ้ตัราหมุนเวยีนของเจา้หน้ีลดลงจาก 15 คร้ังเป็น 11 
คร้ัง ส่วนระยะเวลาในการช าระหน้ีจาก 24 วนัในปี 2556 เป็น 35 วนัในปี 2557 บริษทัไดย้ดืระยะเวลาการช าระ
หน้ีออกไปพอสมควร 

 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจาก 1.42 เท่าในปี 2556 เป็น 1.48 เท่า อตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเช่นกนั จาก 0.59 เท่าในปี 2556 เป็น 0.60 เท่าในปี 2557 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจาก (0.17) ในปี 2556 เป็น (1.68) ในปี 2557 เกิดจากผลขาดทุนท่ี
เกิดข้ึน เม่ือเทียบกบัการช าระดอกเบ้ียจึงติดลบ  
 

         อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
 

 ปี 2559 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจากร้อยละ 9.56 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 9.21 ในปี 2559 
ลดลงเลก็นอ้ย เน่ืองจากราคาวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 4 ขณะท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไม่สามารถปรับราคา
ขายใหลู้กคา้ไดท้นั 

 ปี 2558 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 5.28 (ปรับปรุงงบปี 2557) เป็นร้อยละ 
9.56 ในปี 2558 เกิดจากความมีประสิทธิภาพท่ีดีในการจดัการดา้นวตัถุดิบท่ีใช ้ ทั้งหาแหล่งซ้ือท่ีมีราคาถูกจาก
บริษทัในกลุ่มโอจิ และการควบคุมการผลิตใหมี้ของเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด แมว้า่ค่าใชจ่้ายแรงงานจะเพ่ิมข้ึนทุกปี 
ประกอบกบัความร่วมมือร่วมแรงในการท าโครงการลดตน้ทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ปี 2557 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจากร้อยละ 8.68 ในปี 2556 เป็น ร้อยละ 5.21 ในปี 
2557 เกิดจากการตั้งค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพจ านวน 13.70 ลา้นบาทและตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน อตัราก าไรสุทธิ
จากร้อยละ (5.15) ในปี 2556 เป็นร้อยละ  (9.51) ในปี 2557 สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจากขาดทุนจากการจ าหน่าย
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโรงงานเก่าท่ีเขตบางขนุเทียนของบริษทัยอ่ยจ านวน 2.53 ลา้นบาท และค่านายหนา้
จากการขายจ านวน 3.9 ลา้นบาท 

 

       อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ปี 2559 

 จากขาดทุนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2558 จ านวน 36.08 ลา้นบาทเป็นขาดทุนสุทธิจ านวน 35.12 
ลา้นบาทในปี 2559 ขาดทุนลดลง 0.96 ลา้นบาทท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมร้อยละ (2.86) ในปี 
2558 เป็นร้อยละ  (2.85) ในปี 2559 ลดลงเลก็นอ้ย รวมถึงอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้จากร้อยละ 
(7.12) ในปี 2558 ลดลงเป็นร้อยละ (7.46) ในปี 2559 

 

ปี 2558 

 จากขาดทุนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2557 จ านวน 90.23 ลา้นบาทเป็นขาดทุนสุทธิจ านวน 36.08 
ลา้นบาทในปี 2558 ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมร้อยละ (6.60) เป็นในปี 2557 เป็น (2.86) ในปี 
2558 รวมทั้งอตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้จากร้อยละ (16.38) ในปี 2557  เป็นร้อยละ  (7.12) ในปี 
2558 แมว้า่จะลดลง แต่ก็ยงัขาดทุน 
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ปี 2557 

 จากขาดทุนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2556 จ านวน 48.42 ลา้นบาทเป็นขาดทุนสุทธิจ านวน 91.03 ลา้น
บาทท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมร้อยละ (3.12) ในปี 2556 เป็น (6.66) ในปี 2557 รวมถึงอตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้จากร้อยละ (7.55) ในปี 2556 เป็นร้อยละ (16.52) ในปี 2557 

 

 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 
 

 ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการใชว้งเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีลดลง ท าใหต้น้ทุนทางการเงินลดลง
เช่นกนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถลดตน้ทุนทางการเงินจากจ านวน 26.01 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น
จ านวน 24.69 ลา้นบาทในปี 2559 ลดลงจ านวน 1.32 ลา้นบาทแมว้า่หากคิดเป็นร้อยละต่อยอดขายจะอยูท่ี่อตัรา
ร้อยละ 2.76 เท่ากนัทั้งสองปี 
 

 ปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการใชว้งเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีลดลงท าใหต้น้ทุนทางการเงินก็ลดลงไป
ดว้ย โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถลดตน้ทุนทางการเงินจากจ านวน 28.72 ลา้นบาทในปี 2557 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.00 จากยอดขาย เป็นจ านวน 26.01 ลา้นบาทในปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 จากยอดขาย นบัวา่เป็น
การลดตน้ทุนทางการเงินไดอ้ยา่งดี  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้จาก 1.48 เท่าในปี 2557 เป็น 1.49 เท่า
ในปี 2558 เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ส าหรับอตัราหน้ีสินต่อส่วนของสินทรัพยร์วมยงัเป็น 0.60 เท่าซ่ึงเท่ากบัปี 2557 

 

 ในปี 2557 นบัวา่เป็นการด าเนินนโยบายท่ีดี โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถลดตน้ทุนทางการเงินจากร้อยละ 
5.25 จากยอดขายในปี 2556เป็นร้อยละ 3.0 จากยอดขายในปี 2557 ซ่ึงหากไดป้รับค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนเงิน
ก่อนก าหนดออกไปจ านวน 13.50 ลา้นบาทในปี 2556 ซ่ึงจะท าใหต้น้ทุนทางการเงินของปี 2556 เป็นร้อยละ 
3.82 ท าใหท้า้ยท่ีสุดแลว้บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถลดตน้ทุนทางการเงินลงไปถึงร้อยละ 0.82 จากยอดขาย 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้จาก 1.42 เท่าในปี 2556 เป็น 1.48 เท่าเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเช่นเดียวกบั
อตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจาก 0.59 เท่าในปี 2556 เป็น 0.60 เท่าในปี 2557 

  

14.3 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัทีอ่าจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
 

  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัคือ บริษทั โอจิโฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงถือหุน้ถึงร้อยละ 75.72 ท าใหบ้ริษทัฯ อาจจะมี
ความเส่ียงในลกัษณะการครอบง ากิจการ และปัญหาพิทกัษสิ์ทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทั โอจิโฮลด้ิง จ ากดั ก็
เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงตอ้งปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล ความโปร่งใสเฉกเช่นเดียวกนั
กบัตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย ฉะนั้น สิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ยอ่มไดรั้บการพิทกัษใ์หเ้ป็นไปตามหลกัสากลของตลาด 

หลกัทรัพยท์ัว่ไป การท่ีโอจิ โฮลด้ิงจะกระท าการใดๆ ก็ตาม ยอ่มอยูภ่ายใตก้ฎระเบียบ กฎหมายทุกฉบบัไม่วา่ ในประเทศญ่ีปุ่น
หรือประเทศใดๆ ท่ีไปถือหุน้อยู ่ 

  ในเร่ืองกฎระเบียบต่างๆ ท่ียดึถือปฏิบติั ทางกลุ่มโอจิเองมีการส่ือสารอยา่งเป็นระบบใหแ้ต่ละบริษทัฯ ท่ีตนไป
ถือหุน้อยู ่ มีการประชุมร่วมกนัในภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิกอยูเ่นืองๆ ทั้งดา้นกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ การใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชทุ้กฉบบั รวมถึงคู่คา้ของบริษทัฯ การต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ มีเอกสารส่ง
มาทุกเดือน ยกตวัอยา่งกรณีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ตลอดถึงความปลอดภยั  ซ่ึงกลุ่มโอจิเนน้หนกัในเร่ืองน้ี มีการส่ือสารอยา่งทัว่ทั้งองคก์ร 
โดยออกมาเป็นจดหมายถึงผูบ้ริหารแต่ละบริษทัฯ เพ่ือจะไดส่ื้อสารลงไปยงัฝ่ายปฏิบติัการอยูเ่นืองๆ โดยเนน้หนกัในเร่ืองท่ีวา่ หาก 
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เกิดอุบติัเหตใุนเร่ืองใดแลว้ ไม่ควรเกิดซ ้ าในเร่ืองเดียวกนัอีกต่อไป โดยเนน้ใหมี้มาตรการแกไ้ข ป้องกนัท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะท าให้
เกิดประสิทธิผลอยา่งชดัเจน 

  ส าหรับการใชสิ้ทธิทางภาษีของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิ ยงัมีการใชสิ้ทธิตามท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยเร่ิมมีการใชสิ้ทธิตั้งแตปี่ 
2557 เป็นตน้มา 

  ปัจจยัท่ีอาจจะกระทบกบัการด าเ นินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยโดยทัว่ไป ส่ิงท่ีกระทบมกัเป็นปัจจยั
ภายนอก อาทิเช่น  

 เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ท าใหบ้ริษทัฯ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

 อตัราแลกเปล่ียนท่ีผนัผวน เน่ืองจากบริษทัฯ น าเขา้วตัถุดิบจากตา่งประเทศกวา่ร้อยละ 50 ท าให้
เกิดผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนได ้และท าใหต้น้ทุนเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งแน่นอน  

 อตัราค่าแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน หากมีการเพ่ิมค่าแรงขั้นต ่า ก็จะกระทบถึงตน้ทุนโดยตรงและ
ความสามารถแข่งขนักบัประเทศในกลุ่ม AEC อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ยา้ยฐานไปยงั
ประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีตน้ทุนค่าแรงท่ีถูกกวา่  

 ตน้ทุนพลงังานท่ีลดลง ไม่สามารถท าใหก้ารแขง่ขนัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์เน่ืองจากเป็นตน้ทุนเพยีง
ร้อยละ 1 ของตน้ทุนรวมทั้งหมด ขณะท่ีค่าไฟฟ้ายงัไม่มีทีท่าจะลดลงเลย 

 การแกไ้ขการท าผิดกฎหมายของการท าประมง หากยงัไม่ไดแ้กไ้ขอยา่งเป็นรูปธรรม อุตสาหกรรม
อาหารทะเล อาหารทะเลแปรรูปจะไดรั้บผลกระทบเร่ืองขาดแคลนวตัถุดิบ และไม่สามารถแข่งขนั
กบัประเทศเพ่ือนบา้น  

 ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากราคาเยือ่กระดาษโลกท่ีสูงข้ึนถึงกวา่ร้อยละ 30 
คาดวา่จะยงัคงเพ่ิมสูงข้ึนและมีแนวโนม้วา่จะขาดแคลน ซพัพลายมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใช ้
ซ่ึงจจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าใหร้ะดบัการแขง่ขนัรุนแรงยิง่ข้ึน 
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 หนา้ 75   

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัฯ 
ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใน
สาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

(2)  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้  
บริษทัฯ ไดม้อบหมายให ้นายยทูากะ อิโตะ เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ช่ือของ นายยทูากะ อิโตะ  ก ากบัไว ้ บริษทัฯ จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความถกูตอ้งของขอ้มูลไวแ้ลว้
ดงักล่าวขา้งตน้” 

 
                      ช่ือ                ต าแหน่ง                               ลายมือช่ือ 
 
 
1.   MR. YUTAKA ITO              รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร           ....................................................... 
 
 

2.   MR. JUN TOMITA                                กรรมการบริหาร                         ...................................................... 
 
                                                                               

                                                                        ผู้รับมอบอ านาจ 
 
                      ช่ือ                ต าแหน่ง                               ลายมือช่ือ 
 

 
1.   MR. YUTAKA ITO              รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร            ...................................................... 
 
 



         บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน)                                                         เอกสารแนบ 1     
        

เอกสารแนบ 1 - 1 

1. รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

(1.1)    รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทัตามตาราง ดงัน้ี 
 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานทีผ่่านมา คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

 
1. นายยทูากะ อิโตะ 
    MR. YUTAKA ITO 
  กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
   ผกูพนับริษทั กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

- ไม่มี – 
 

 
56 

 
-ไม่มี- 

 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2556  - ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
2529 – 2556 
 
 
 
 

 
กรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ, 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ กรรมการ
และกรรมการบริหาร 
General Manager, Oji 
Management Office 
(Packaging Innovation Center) 
 
 

 
บจ.บอ๊ก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ 
เนชัน่แนล 
บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
 
บจก. สหกิจบรรจุภณัฑ ์
 
Oji  Paper Co., Ltd. 
 
 
 
 
 

 
Rochester Institute of Technology, 
NY/USA. 
Packaging Science/BS. 



         บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน)                                                         เอกสารแนบ 1     
        

เอกสารแนบ 1 - 2 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานทีผ่่านมา คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

 
2. นายยาสุโอะ นาคานิชิ 
MR. YASUO NAKANISHI 
ประธานกรรมการ กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

- ไม่มี – 
 
 

 
65 

 
-ไม่มี-  

 
พ.ค.2557-ปัจจุบนั 
เม.ย.2557 - 
ปัจจุบนั 
มิ.ย.2552 – มี.ค. 
2557 

 
 
 

 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการและประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. 
 
Oji Interpack Co., Ltd. 
 
 

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



         บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน)                                                         เอกสารแนบ 1     
        

เอกสารแนบ 1 - 3 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

 
3. นายสุมิตร กาญจนมัพะ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการและกรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

-  ไม่มี - 

 
63 

 
-ไม่มี- 

 
2546 - ปัจจุบนั 

 
ต.ค.55-ก.ย. 2558 
 
 
ก.พ.54 –มิ.ย.55 
2548 – ม.ค. 54 
 

 
2522 - 2548 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการและกรรมการอิสระ 
ผูอ้  านวยการ 
ผูจ้ดัการโครงการเสริมสร้าง
องคก์รสุขภาวะ 
กรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT 
ผูจ้ดัการเขตลูกคา้ธุรกิจ 
ส านกังานเขตลูกคา้ธุรกิจ 
หาดใหญ่ 
หวัหนา้ศูนยธุ์รกิจ SME ภูมิภาค 
และ หวัหนา้ศูนยธุ์รกิจ  SME 
หาดใหญ่ 
 
 
 
 

 
บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
 
สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา 
สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา 
 
สภาธุรกิจ IMT-GT 
บมจ.ธนาคารทหารไทย 
 

 
บมจ. ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ 

 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
อบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 



         บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน)                                                         เอกสารแนบ 1     
        

เอกสารแนบ 1 - 4 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

  
4. พล.ต.ต. อมัพร ภยัล้ี 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 
                              - ไม่มี - 

 
76 

 
-ไม่มี- 

 
2546 - ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 
ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 
 
2548 - 2551 
 
2544 
2541 - 2543 

 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
ท่ีปรึกษาสมาคมต ารวจ 
นายกสมาคมเกิดมาตอ้งตอบ
แทนบุญคุณแผน่ดิน 
ผูท้รงคุณวุฒิคณะกรรมการ
พฒันาเทศบาลนครหาดใหญ่ 
ท่ีปรึกษาส่วนตวั
นายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ผูช่้วยผูบ้ญัชาการต ารวจภูธร
ภาค 8 
ผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั
สงขลา 
 

 
บมจ. เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
 
สมาคมต ารวจ ถ.วภิาวดี กทม. 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 
 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 
 

 
ปริญญาตรี  
รัฐประสาสนศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
อบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 



         บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน)                                                         เอกสารแนบ 1     
        

เอกสารแนบ 1 - 5 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

 
5. รศ.ดร.สัณห์ชยั กล่ินพิกุล 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 
 

- ไม่มี - 

 
68 

 
-ไม่มี- 

 
2554 - ปัจจุบนั 
 
2552 - ปัจจุบนั 
  
 

 
2546 – ปัจจุบนั 

 
2527 - 2552 
 

 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังาน
ทดแทน, ผูต้รวจการภาคใต ้
ผูอ้  านวยการส านกังาน
ประสานงานโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการอิสระ 
รองศาสตราจารยร์ะดบั 9 
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  

 
มูลนิธิชยัพฒันา 
 
ส านกัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปริญญาเอกสาขา 
วศิวกรรมอุตสาหการ 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
อบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
ปี 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 



         บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน)                                                         เอกสารแนบ 1     
        

เอกสารแนบ 1 - 6 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานทีผ่่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

 
6.  นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ 
     MR. YOSUKE   
     YAMAMOTO 
 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

-   ไม่มี - 
 

 
45 

 
-ไม่มี- 

 
ส.ค.57 – ปัจจุบนั 
ส.ค.56 - ปัจจุบนั 
มิ.ย.56 – ก.พ.57 
ต.ค.39-พ.ค.56 
เม.ย.56-ก.ย.56 
 

 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
Manager  
Manager 
Salesman 

 
บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บจ.สหกิจบรรจุภณัฑ ์
Oji Container Co., Ltd. 
Oji Paper Co., Ltd. 
Honshu Paper Co., Ltd. 
 

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

 
 

 
7. นายเคนอิจิ คามิโมโต 
   MR. KENICHI KAMIMOTO 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

-  ไม่มี  

 
45 

 
-ไม่มี- 

 
2555 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2550 – 2553 
 2546 – 2550 

 

 
กรรมการ 
General Manager 
General Manager 
Kushiro Factory 
 
 

 
บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
Oji Paper Asia Sdn. Bhd. 
Oji Paper (Thailand) Co., Ltd. 
Oji Paper Co., Ltd. 
 
 

 
Economics B.D. 
Hitotsubashi University, Japan 
 



         บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน)                                                         เอกสารแนบ 1     
        

เอกสารแนบ 1 - 7 

ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานทีผ่่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

8. นายจุน โทมิตะ 
     MR.JUN TOMITA 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

- ไม่มี - 
 

41 -ไม่มี- พ.ค.57-ปัจจุบนั 
2555 – 2557 
2555 – ปัจจุบนั 
2555 – 2556 
2546 - 2555 

กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
Manager 
Manager 

บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บจก.สหกิจบรรจุภณัฑ์ 
Oji Management Office Inc. 
Deloitte Touche Tohmatsu 
LLC 

Bachelor  
Business Administration 
Framingham State University, 
USA. 

9. นายเศวต รมฤทธา 
 
 
 
 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

- ไม่มี - 

68 -ไม่มี- 2556-ปัจจุบนั 
2555-ปัจจุบนั 
2540-2553 
2538-2553 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บจก.สหกิจบรรจุภณัฑ ์
บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บจก.สหกิจบรรจุภณัฑ ์
 

ปริญญาโทนเทศศาสตร์สาขา
บริหาร มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ปริญญาตรีเทคโนโลยีทางการ
พิมพ ์
อบรมหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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10. นายสุรัช นาวกีาร 
รองกรรมการผูจ้ดัการ  
 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

- ไม่มี - 
 

 
56 

 
-ไม่มี- 

 
2556-ปัจจุบนั 

2538 - 2555 
 

 
ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 

 
บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
 

 
ปริญญาตรี สาขาการบญัชี 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
11. นายประพจน์ ปรีดาวรานนท ์
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2  
 
 
 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

- ไม่มี – 
-  

 
52 

 
-ไม่มี- 

 
2549 – ปัจจุบนั 
2544 – 2548 
2544 
2541 - 2542 

 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2 
ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด 
ผูจ้ดัการโรงงาน 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการสาขา 

 
บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บจก.หาดใหญ่แคนน่ิง 
บจก.เทสโกโ้ลตสั 

 
ปริญญาโท  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตย ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ช่ือ-นามสกุล / ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 

ประสบการณ์ท างานใน 5 ปีที่ผ่านมา คุณวุฒิการศึกษา 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

12. นางวริษฐากาญจน์ ทองประดบั 

ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ 
เลขานุการคณะกรรมการ 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

-  ไม่มี - 

60 -ไม่มี- 2556 – ปัจจุบนั 
2551 - ปัจจุบนั 
2545 - 2555 
2542- 2545 

ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
เลขานุการคณะกรรมการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
หวัหนา้แผนกงบประมาณ 

บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
โรงเรียนหาดใหญ่บริหารธุรกิจ
สากล 
 

ปริญญาตรีนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต (MBA) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การ
บญัชี) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

12. นายธวชัชยั ปานเดช 
ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว
ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร 

- ไม่มี - 

52 -ไม่มี- 2549 - ปัจจุบนั  
2545 - 2548 
2539 - 2545 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
ผูจ้ดัการแผนกขาย 
หวัหนา้แผนกวางแผน/ส่วน
เตรียมผลิต 

บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์

ปริญญาตรี 
รัฐศาสตร์บณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

13. นายสิทธิชยั ทะวาย 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

กรรมการและผูบ้ริหาร -       ไม่มี - 

55 -ไม่มี- 2549 - ปัจจุบนั 
2537 - 2549 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 
ผูจ้ดัการแผนก Finishing 1 

บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
บมจ. เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์

ประโยควชิาชีพชั้นสูง 
 ช่างกลโลหะ วทิยาลยัเทคนิค 
นครศรีธรรมราช 
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 (1.2)  หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

  เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี  4) พ.ศ. 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซ่ือสตัยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 

ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

  2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

  3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

  นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีบริษทั (หรือคณะกรรมการบริษทั) มอบหมายดงัน้ี 

   - ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

   - ท าหนา้ท่ีในการด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ 

   - ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่นส านกังานตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและสาธารณชน ให้
ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

   - จดัใหมี้การปฐมนิเทศ ใหค้  าแนะน าแก่กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ 

   - หนา้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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       (1.3)  ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ณ  31 ธันวาคม 2559 

 
รายช่ือ บมจ. เอส. แพค็ แอนด์ พร้ินท์ บจก. สหกจิบรรจุภณัฑ์ (บริษัทย่อย) 

1.   MR. YASUO NAKANISHI D X  

2.   MR. YUTAKA ITO VC EX M X EX M 

3.   MR. JUN TOMITA D EX  M D EX  M 

4.   MR. YOSUKE YAMAMOTO D EX  M D EX M 

5.   MR. KENICHI KAMIMOTO D   

6.   นายสุมิตร กาญจนมัพะ D  

7.   พลต ารวจตรีอมัพร ภยัล้ี D  

8.   รศ.ดร.สณัห์ชยั กล่ินพิกลุ D  

9.   นายเศวต รมฤทธา D D 

10. นายสุรัช นาวีการ M  

11. นายประพจน์ ปรีดาวรานนท ์ M  

12. นางวริษฐากาญจน์ ทองประดบั M  

13. นายธวชัชยั ปานเดช M  

14. นายสิทธิชยั ทะวาย M  

 

หมายเหตุ : D = กรรมการ, X = ประธานกรรมการ, VC = Vice Chairman, EX = กรรมการบริหาร, M = ผูบ้ริหาร 
 

 



     บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน)                               เอกสารแนบ 2 
 

 เอกสารแนบ 2   

เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 
 

รายช่ือ บริษัท สหกจิบรรจุภณัฑ์ จ ากดั 

1.   นายยูทากะ      อโิตะ X  EX 
2.   นายจุน            โทมติะ EX  
3.   นายโยสุเกะ     ยะมะโมะโตะ EX 
4.  นายเคนอจิ ิ     ฟูจติะ D 
5.   นายเศวต         รมฤทธา D 

 
หมายเหต:ุ x  = ประธานกรรมการ   EX = กรรมการบริหาร  D  =  กรรมการ 
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 เอกสารแนบ 3   

เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 
 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Outsource) 
 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดแ้ต่งตั้งบริษทั ส านกังานพิชยั แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแทนท ์จ ากดั เป็นผู ้
ตรวจสอบภายในของบริษทั โดยมีหวัหนา้งานตรวจสอบ และก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัคือ นายพิชยั ล้ิม
รสเจริญ 
  
ต าแหน่งและประสบการณ์ 
 

ปัจจุบนั  -      หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ส านกังานพิชยั แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแทนท ์
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) 
- ผูต้รวจสอบภายใน (CPIA) 
- ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
- อาจารยพิ์เศษ ภาควชิาบริหารธุรกิจ-สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
- อาจารยพ์ิเศษ ภาควชิาบริหารธุรกิจ-สาขาการบญัชี มหาวทิยาเทคโนโลยศีรีวชิยั 

วทิยาเขตภาคใต ้
ประสบการณ์ 

- ผูจ้ดัการ บริษทั ท่ีปรึกษาภาษีอากรและธุรกิจ เอสจีวเีอน็ จ ากดั 
- ผูจ้ดัการอาวโุส ดา้นตรวจสอบบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ บริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง 

จ ากดั 
- สมุห์บญัชีธุรกิจภาคเอกชน 
- ท่ีปรึกษาดา้นการบญัชีการเงิน ระบบงานบญัชีธุรกิจภาคเอกชน 
- ประธานสาขา สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สาขาจงัหวดั

สงขลา 
- ท่ีปรึกษาสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สาขาจงัหวดั

สงขลา 
- ผูส้อบบญัชีธุรกิจภาคเอกชน 
- ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์
- ผูต้รวจสอบภายในธุรกิจภาคเอกชน 

ประวติัการศึกษา  
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
- ปริญญาตรีทางการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการสอบบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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 เอกสำรแนบ 4   

เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 
 

- ไม่มี - 
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 เอกสำรแนบ 5   

เอกสารแนบ 5 

 
เอกสารแนบอ่ืน ๆ 

 
- ไม่มี - 
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