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ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ 

 
ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม (หน่วย : พนับาท) 2554 2555 2556 
ผลการดําเนินงาน 
สินทรัพย์รวม                                      904,762 943,539 1,041,851 
หน้ีสินรวม                                         646,975 633,730 737,880 
ส่วนของผู้ถือหุ้น                                   257,788 309,809 303,971 
รายได้รวม                                         1,289,671 1,491,538 1,479,219 
กําไรสุทธิ                                          (17,096) 64,822 9,520 

อัตราส่วนทางการเงิน   
อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้รวม (1.33%) 4.35% 0.64% 
อัตราผลตอบเเทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (6.63%) 20.92% 3.13% 
อัตราผลตอบเเทนต่อสินทรัพย์รวม (1.89%) 6.87% 0.91% 
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น(บาท) 1.00 1.00 1.00 
มูลค่าตาม บญัชีต่อหุ้น(บาท) 2.01 2.42 2.37 
กําไรสุทธิต่อหุ้น1) (บาท) (0.13) 0.51 0.07 
กําไรสุทธิต่อหุ้นถ่ัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก2) (บาท) (0.13) 0.51 0.07 
เงินปันผล ต่อหุ้น(บาท) - 0.224)  0.105) 
หุ้นปันผล ต่อหุ้น(หุ้น) - -  
จํานวนหุ้น3) (ล้านหุ้น) 128 128 128 
 
1) Fully diluted    
2) Weighted  average  
3) ณ วันท่ี 31  ธันวาคม   
4) รวมเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2555 อัตราหุ้นละ

0.10 บาท ซ่ึงจ่ายเม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2555 และคงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายในอัตรา
หุ้นละ 0.12 บาท ซ่ึงบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 

5) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติ
การจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.10 
บาท โดยจะนําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 อนุมัติต่อไป 
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       รายงานของคณะกรรมการ 

  
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด(มหาชน) ในปี 2556 นับเป็นปีแห่งความท้าทายท่ีสําคัญหลาย

ประการซ่ึงส่งผลกระทบกับการประกอบกิจการของบริษัท โดยมีเรื่องท่ีสําคัญอันควรกล่าวถึงอยู่หลาย
เรื่องดังเช่น ค่าแรงข้ันต่ําท่ีเพ่ิมข้ึนเป็น 300 บาท/วันตามนโยบายของรัฐบาล นับเป็นอัตราร้อยละท่ีสูง
มากเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านๆ มา ความผันผวนของค่าเงินบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐฯ และรูปแบบ
ธุรกิจของลูกค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาด ทําให้บริษัทได้รับผลกระทบในด้านลบ
หลายด้านและส่งผลต่อการประกอบการโดยรวมของบริษัท ดังจะเห็นได้จากกําไรสุทธิท่ีลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2555 ท่ีผ่านมา 

อย่างไรก็ตามบริษัทโดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นท่ีจะจัดการปัญหาต่างๆ 
และนําพาบริษัทให้พร้อมรับกับสภาวะท่ีอ่อนไหวมากข้ึนในปี 2557 โดยแนวโน้มการดําเนินงานตั้งแต่
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 น้ันได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ดําเนินงานตามท่ีได้วางแผนไว้อย่างน่า
พอใจ 

ในขณะเดียวกันบริษัทได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศจากวุฒิสภาจากผลงาน
พลาสติกชีวภาพท่ีบริษัทค้นคว้าวิจัยข้ึนเองภายในหน่วยงานของบริษัท ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าของบริษัทในเรื่องนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี 

คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า สถาบัน
การเงิน ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมพัฒนา ทําให้บริษัทสามารถดําเนินงานผ่านช่วง
แห่งความยากลําบากของบริษัทน้ีไปได้ด้วยดี และด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
กิจการของบริษัท คณะกรรมการยังมีความเช่ือมั่นอย่างเต็มท่ีว่าจะสามารถนําพาบริษัทให้เติบโตและมี
ผลประกอบการท่ีดีต่อไปอย่างมั่นคง  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2538 โดยกลุ่มนัก

ธุรกิจไทยท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์  บริษัท
ดําเนินกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภัณฑ์ในลักษณะผลิตตามคําสั่ง (Made to Order) ของ
ลูกค้าเพ่ือการส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ โดยบริษัทได้ทําการแบ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท 
ออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ตามวัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิต ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกท่ีผลิตจากกลุ่มเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนประเภทความหนาแน่นสูง  
(High Density Polyethylene : HDPE) ได้แก่ ถุงใส่ขยะชนิดม้วนหลากหลายประเภท อาทิ ชนิดม้วน
ธรรมดา , ถุงม้วนมีหูห้ิว, ถุงม้วนมีเชือกร้อย และถุงถนอมอาหาร 

2. ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกท่ีผลิตจากกลุ่มเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนประเภทความหนาแน่นต่ํา  
(Low Density Polyethylene : LDPE) ได้แก่ ถุงซิป (ชนิดปิด-เปิดในตัว) ถุงขยะบางประเภท ถุงถนอม
อาหารและใส่ผักผลไม้ต่าง ๆ 

3. ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกย่อยสลายที่ผลิตจากกลุ่มเม็ดพลาสติกประเภทไบโอโพลีเมอร์ท่ีมี
ส่วนประกอบจากแป้งมันสําปะหลัง(MBIO Compostable bags) ได้แก่ ถุงขยะประเภทต่างๆ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีกําลังผลิตสูงสุดจากโรงงานท้ัง 4 โรงงานรวมกันปีละ 
31,648 ตัน  ท้ังน้ีบริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทมีทุนจดทะเบียน 
128 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 128 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ได้เรียกชําระแล้ว
จํานวน 128 ล้านบาท  ณ สิ้นปี 2556  บริษัทมีพนักงานรวมท้ังสิ้น 812 คน 
  
 โครงสร้างรายได้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด HDPE 531.65 41.31 496.10 33.83 439.83 30.08
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด LDPE 754.42 58.62 937.64 63.94 996.61 68.17
ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ด MBIO - - 27.80 1.89 19.54 1.34
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 0.96 0.07 4.92 0.34 6.07 0.41

รวม 1,287.03 100.00 1,466.46 100.00 1.462.05 100.00
หมายเหตุ :  รายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ ประกอบไปด้วย รายได้จากการซ้ือมาขายไปของผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที

บริษัทไม่ได้ผลิต อาทิ หนังยางรัดของ ถุงบางประเภทที่มีกลิ่นหอมและสีสันพิเศษรวมถึงเม็ดหลอมที่มี
คุณภาพลดลง 
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บริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์ท่ีสําคัญ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน ดังน้ี 

 เลขที่บตัรส่งเสริมการลงทุน     กําลังการผลิต(ตัน)     วันท่ีเริ่มมรีายได้          วันท่ีหมดอายุ 
 7010/2541 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย   
 บัตรเลขที่ 4089/2543 (2-7010/2541)  5,100    16 กรกฎาคม 2541         5 กรกฎาคม 2549 
 2044(2)/2547         30,000     5 เมษายน 2547           4 เมษายน 2555 
 1366(2)/2553                              600   10 กรกฎาคม 2553          9 กรกฎาคม 2561 
 1367(2)/2553                             1,800       ยังไม่มีรายได้                 ยังไม่มีรายได้ 
 1368(2)/2553                 1,800   18 ธันวาคม 2555           17 ธันวาคม 2563                   
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิจากการประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 

(ถุงพลาสติก) หรือเคลือบด้วยพลาสติกเป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการของแต่ละบัตร โดยมีกําลังการผลิตตามบัตรส่งเสริมการลงทุน รวมท้ังสามารถนําผลขาดทุน
ในระหว่างเวลาน้ัน ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล  มีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันท่ีพ้นกําหนดเวลาน้ัน 

2. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50   
ของอัตราปกติ   มีกําหนด 5 ป ีนับจากวันท่ีพ้นกําหนดระยะเวลาตาม 1. 

3. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 
10  ปี นับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 

4. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นท่ีต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือใช้ใน
การผลิตเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันนําเข้าครั้งแรก 

6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมนําเข้ามาเพ่ือส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 
5 ปี นับแต่วันนําเข้าครั้งแรกของแต่ละบัตร 

7. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคํานวณเพ่ือเสีย
ภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกําหนด
ต่างๆ การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงินในส่วนท่ีไม่
สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์น้ันจะปันส่วนตามอัตรา
รายได้ อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่ต้องชําระภาษีเงินได้ เน่ืองจากผลการดําเนินงานรวมของกิจการไม่มี
กําไรสุทธิตามประกาศกรมสรรพากร เรื่องการคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

 
ปัจจัยความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัท ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการ

ลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

สถานการณ์เม็ดพลาสติกโดยรวมในปี 2556 สําหรับเม็ดพลาสติกประเภท HDPE (High 
Density Polyethylene) และ LLDPE (Linear Low Density Polyethylene)น้ันการเติบโตด้านอุปสงค์
และด้านอุปทานอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน บริษัทสามารถจัดหาเม็ดพลาสติกท้ัง 2 ประเภทได้ใน
ปริมาณที่พอเพียงต่อการใช้งานตลอดท้ังปี ส่วนทางด้านราคาน้ันพบว่าในรอบปีท่ีผ่านมามีการ
เคลื่อนไหวปรับตัวสูงข้ึน และลดลงสลับกันในทุกๆเดือนแต่ส่งผลกระทบต่อบริษัทไม่มากนัก เน่ืองจาก
ราคาวัตถุดิบท่ีบริษัทหาซ้ือได้มีราคาใกล้เคียงกับราคาขายท่ีตกลงไว้กับลูกค้า ส่วนเม็ดพลาสติก
ประเภท LDPE (Low Density Polyethylene) การเติบโตด้านอุปสงค์และด้านอุปทานในช่วงคร่ึงปีแรก
อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน แต่ในช่วงคร่ึงปีหลังจะพบว่าการเติบโตด้านอุปสงค์จะสูงกว่าด้านอุปทาน
มากโดยมีสาเหตุจากผู้ผลิตเม็ดพลาสติก LDPE รายใหญ่ในเมืองไทยได้หยุดการผลิตสินค้าเน่ืองจาก
เครื่องจักรเกิดการขัดข้องและต้องใช้เวลาในการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรเป็นเวลา 3.5 เดือนและใน
ขณะเดียวกันผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายอ่ืนๆ ได้หยุดการผลิตเพ่ือซ่อมบํารุงเครื่องจักรประจําปีจึงทําให้เม็ด
LDPE หายไปจากตลาดประมาณแสนกว่าตันส่งผลให้เกิดปัญหาสินค้าขาดตลาด ราคาเม็ดพลาสติก 
LDPEมีการปรับตัวสูงข้ึนอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมากเน่ืองจากราคาวัตถุดิบท่ีบริษัทหา
ซ้ือได้มีราคาสูงกว่าราคาขายท่ีตกลงไว้กับลูกค้า ทางบริษัทได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยทําการ
พัฒนาปรับสูตรวัตถุดิบใหม่ๆ ข้ึนมาเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้าโดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพให้ได้ตาม
มาตรฐานท่ีลูกค้ากําหนดหากมีต้นทุนวัตถุดิบท่ีลดลงให้ใกล้เคียงกับราคาที่ตกลงขายไว้กับลูกค้า 

 
ภาพรวมราคาเม็ดพลาสติกในปี 2556 มีคา่เฉล่ียสูงกว่าป ี2555 ดังน้ี 

ประเภท HDPE (High Density Polyethylene) เฉลี่ยราคาท้ังปีอยู่ท่ี 1,505.42 USD/ตัน สูงกว่า
ในปี 2555 ซ่ึงเฉล่ียอยู่ท่ี 1,422.50 USD/ตัน ส่วนต่างคิดเป็น 5.83% 

ประเภท LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) เฉลี่ยราคาท้ังปีอยู่ท่ี 1,500 USD/ตัน 
สูงกว่าในปี 2555 ซ่ึงเฉล่ียอยู่ท่ี 1,417.50 USD/ตัน ส่วนตา่งคิดเป็น 5.82% 

ประเภท LDPE (Low Density Polyethylene) เฉลี่ยราคาท้ังปีอยู่ท่ี 1,567.50 USD/ตัน สูงกว่า
ในปี 2555 ซ่ึงเฉล่ียอยู่ท่ี 1,425.42 USD/ตัน ส่วนต่างคิดเป็น 9.97% 
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                     แผนภูมิราคาวัตถุดิบแต่ละชนิดปี 2554, 2555 และป ี2556 
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ความเสี่ยงจากแรงงานและต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน 
  จากปีท่ีผ่านมาบริษัทมีความเสี่ยงด้านแรงงานระดับปฏิบัติการโดยเฉพาะพนักงานคุม
เครื่องจักรท้ังเพศชายและหญิง และได้ดําเนินการเพ่ือลดความเสี่ยงโดยนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
กระบวนการผลิตพร้อมท้ังปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพ่ือทดแทนการใช้คนเป็นบางส่วน เพ่ิม
ขีดความสามารถในการผลิตต่อหน่วยแรงงาน โดยการอบรมให้ความรู้เพ่ิมทักษะของพนักงาน 
ปรับเปลี่ยนการจ้างงานแบบจูงใจในอัตราสูงกว่าค่าจ้างข้ันต่ํา การปรับค่าจ้างหลังจากผ่านทดลอง
งาน การปรับเป็นพนักงานรายเดือนเม่ืออายุการทํางานครบ 1 ปีและมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด และจัด
สวัสดิการเพ่ิมเติม เช่น ค่าอาหาร เบี้ยขยัน และค่าตอบแทนตามปีท่ีทํางานให้กับพนักงานทุกคน ทํา
ให้บริษัทลดความเส่ียงด้านแรงงานในระดับปฏิบัติการลงได้บ้าง 

  ในปี 2556 บริษัทไม่ประสบปัญหาแรงงานระดับปฏิบัติการ แต่บริษัทยังขาดแรงงานระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการควบคุมและซ่อมบํารุงเครื่องจักร ซ่ึงมีสาเหตุมาจากบริษัทตั้งอยู่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง  มีหลายบริษัทท่ีต้องการแรงงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บริษัทผลิตรถยนต์และบริษัท
ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหนักต้องใช้แรงงานกลุ่มดังกล่าวจํานวนมาก และจาก
การศึกษาข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ปัจจุบันมีแรงงาน 500,000 ราย เป็นระดับล่างจบ
ไม่เกินช้ันประถมปลายประมาณ 275,000 คน แรงงานระดับปวช., ปวส. ประมาณ 175,000 คน ระดับ
ปริญญาตรี หรือระดับวิศวกรประมาณ 50,000 คน หรือแค่ 10 % เท่านั้น ผู้ท่ีเรียนจบสายวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ประมาณ 75% จะเข้า
เรียนต่อในระดับปริญญาตรีและมีเพียง 25% จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงทําให้บริษัทยังขาดแคลน
พนักงานในกลุ่มดังกล่าวอยู่บ้าง  
 แนวทางในการแก้ไขปัญหา บริษัทได้กําหนดอัตราการจ้างงานของพนักงานท่ีใช้แรงงานฝีมือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ให้มีความแตกต่าง
จากพนักงานท่ัวไปและติดต่อไปสถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะแนวนักศึกษาท่ีกําลังจะจบ
การศึกษาและสนใจมาร่วมงานกับบริษัท รวมท้ังฝ่ายบริหารได้มีนโยบายเร่ืองการพัฒนาพนักงานโดย
การอบรมให้ความรู้เพ่ิมทักษะเฉพาะทาง เพ่ือให้สามารถควบคุมเครื่องจักรบางส่วนได้และใช้ทดแทน
พนักงานกลุ่มดังกล่าวท่ีขาดแคลน อย่างไรก็ตามบริษัทยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในกลุ่มงาน
ดังกล่าวอยู่พอสมควรในรอบปี 2556  
 อน่ึงในรอบปีท่ีผ่านมามีการปรับค่าแรงข้ันต่ําต่อวันจาก 203 บาท(เดือนมกราคม-มีนาคม
2555) เป็น 275 บาทในช่วงเดือนเมษายน 2555 และปรับเป็น 300 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 ซ่ึง
ทําให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านโสหุ้ยการผลิตของบริษัทเพ่ิมข้ึนอย่างมากและเป็นความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจต่อท้ังกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเห็นได้ชัด ดังจะเห็นถึงการปิดตัวลงของผู้ประกอบการหลายรายใน
เขตท่ีบริษัทประกอบกิจการอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทยังสามารถบริหารจัดการกับต้นทุนด้านแรงงานท่ี
สูงข้ึนน้ีได้ดีพอสมควร โดยมีการจัดการด้านแรงงานท่ีเหมาะสมมีการจัดเปลี่ยนกําลังคนท่ีงานน้อยลง
ตามคําสั่งซ้ือไปช่วยงานในกลุ่มสินค้าท่ีมีคําสั่งซ้ือเข้ามามาก ดังเช่น กลุ่มถุงปิดเปิดใส่อาหารซึ่งเป็น
ส่วนท่ีบริษัทให้ความสําคัญและมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด และบริษัทจะยังคงใช้นโยบายการจัดวาง
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กําลังคนอย่างเข้มงวดต่อไปในปี 2557 เพ่ือเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจต่อไป  
 

ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  
 รายได้ของบริษัทมาจากการส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ โดยในปี 2556 รายได้จาก
การขายดังกล่าวมีจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 1,462.05 ล้านบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
ในปี 2556 ค่าเงินบาทยังมีความผันผวนอยู่สูงโดยดูได้จากจากอัตราแลกเปลี่ยน 30.472 บาทต่อดอล
ล่าร์สหรัฐ ณ วันท่ี 2 มกราคม 2556 มาเป็น 32.823 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 
2556 (อ่อนค่าลง 7.7%) และแนวโน้มในช่วงเวลาถัดไปน้ันมีการคาดการณ์ว่าเงินบาทจะยังคงอ่อนค่า
ลงอีก เ น่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศรวมไปถึงปัญหาการเมือง
ภายในประเทศอีกด้วย 
 บริษัทได้ลดทอนความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปแบบต่างๆ ท้ังการซ้ือ
เม็ดพลาสติกโดยอิงราคาเป็นดอลล่าร์สหรัฐและการนําเข้าเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศและบริษัทได้
ทําการขายเงินสกุลต่างประเทศท่ีจะได้รับจากการขายสินค้าล่วงหน้า (Forward) ให้เพียงพอกับรายรับ
ท่ีจะเกิดข้ึนในระยะ 2- 3  เดือนรวมท้ังพิจารณาระยะเวลาการชําระเงินของลูกค้าต่างประเทศให้
เหมาะสมกับการขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า เพ่ือป้องกันปัญหาความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน 

จากมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวทําให้บริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดข้ึนจริง
ในเดือนตลอดปี 2556 อยู่ท่ี 9.84 ล้านบาท สําหรับชดเชยรายรับท่ีได้รับผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนตลอดท้ังปี 2556 ท้ังน้ีบริษัทไม่มีนโยบายเก็งกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซ่ึงทุกสัญญาที่ทํา
การซ้ือขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าจะตัดยอดกับรายรับและรายจ่ายท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศท่ี
เกิดข้ึนทุกๆ เดือนจนครบสัญญา 
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ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ : บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด(มหาชน) 
ช่ือย่อหลักทรัพย์ : MBAX
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
และหุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่ม 
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ 

: 29 มกราคม 2550
 
 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000170
ทุนจดทะเบียน : 128,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว : 128,000,000 บาท
มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้น : 1 บาท
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก
ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่และโรงงาน : สํานักงานใหญ่ (โรงงานท่ี 1) เลขที่ 211 หมู่ 3 

ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
สํานักงาน เลขที่ 456 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โรงงานท่ี 2 เลขที่ 211/1 หมู่ 3 ตําบลทุ่งสุขลา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โรงงานท่ี 3 เลขที่ 211/8 หมู่ 3 ตําบลทุ่งสุขลา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โรงงานท่ี 4 เลขที่ 211/9 หมู่ 3 ตําบลทุ่งสุขลา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 
โรงงานท่ี 5 เลขที่ 219/9 หมู่ 3 ตําบลทุ่งสุขลา 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 

โทรศัพท์ : 0-3849-1725-9
โทรสาร : 0-3849-2485
ท่ีตั้งสํานักงานสาขากรุงเทพฯ : เลขที่ 456 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง 

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ : 0-2683-3300
โทรสาร : 0-2683-3800
เว็บไซต์ : www.multibax.com
อีเมล์ : info@multibax.com
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

 
: 
 

 
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จํากัด 
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 
 

ผู้สอบบัญชี : นายวิสุทธ์ิ  เพชรพาณิชกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7309 
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553 
 

ท่ีปรึกษากฎหมาย : นายหลุย วิวงศ์ศักด์ิ
สํานักงานกฎหมาย เอส.พี.แอนด์ หลุยส์ 
22 ซอยสาธุประดิษฐ์ 24 ถนนสาธุประดิษฐ์ 
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0-2674-1951-2 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน : นายประวิทย์ วงศ์คณิต
สํานักงาน ชุติกาญจน์การบัญชี 
เลขที่ 25/92 ซอยรามคําแหง 124 
ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง 
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์ 0-2373-8016-17 
 

ข้อมูลสําคัญอื่น 

บริษัทไม่มีข้อมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ผู้ลงทุน
สามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ท่ีแสดงไว้ใน www.sec.or.th 
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ผู้ถือหุ้น 

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 23 เมษายน 2556 
 

ลําดับท่ี ช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 นายสุรชัย        อัศวแก้วมงคล1 12,800,000 10.00
2 นายโรเบริ์ต      สแตนเลย์ โนเซ็ค 12,706,430 9.93
3 นายอนุวัฒน์     สุดมหาตยางกูร2 9,975,810 7.79
4 นางบุษกร        พานิช 6,705,088 5.24
5 นายเอ็ดวาร์ด    พอล จอห์นสัน 6,100,000 4.77
6 นายพิสุทธิ       เลศิวิไล1 4,813,332 3.76
7 นายรุ่งนริศย์     กุลกฤติยวณิชย์2 4,287,660 3.35
8 นางสาวจันทร์เพ็ญ วรกิตติวงศ์ 4,242,660 3.31
9 นางสาวนันทนุช ตั้งอุทัยศักด์ิ 4,130,000 3.23
10 นายกวิน         ตั้งอุทัยศักด์ิ 3,434,420 2.68

หมายเหตุ : 1 รวมส่วนของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
       2 รวมส่วนของคู่สมรส  

 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิท่ีเหลือ
หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสํารองต่างๆท้ังหมดแล้ว และการจ่ายเงินปันผลน้ันจะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนสภาพคล่องของบริษัทในการ
ดําเนินธุรกิจ และการขยายงานตามความจําเป็นตามแผนงานท่ีกําหนดในอนาคต และปัจจัยอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม  และ
การดําเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัทท่ีพิจารณา
เรื่องดังกล่าวน้ันให้นําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้อํานวยการ 
ฝ่ายขายและ 
การตลาด 

กรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างการจัดการ 

ผู้อํานวยการ
ฝ่ายผลิต 

 

ผู้อํานวยการ
 ฝ่ายบัญชีและ 

การเงิน

ผู้อํานวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

 

 
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิศวกรรม 

   รองกรรมการผู้จัดการ 

   คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

   คณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

 
ผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา 
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คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ซ่ึงไม่
มีความเก่ียวโยงกันทางด้านครอบครัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กรรมการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 
ท่าน กรรมการซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มอ่ืนๆ 2 ท่าน กรรมการซ่ึงไม่เป็นผูถื้อหุ้น และกรรมการอิสระรวม 5 
ท่าน ประกอบด้วย  

 
รายชื่อกรรมการ 

 
ตําแหน่ง 

 

จํานวนคร้ังเข้าร่วมประชุม/
จํานวนคร้ังประชุมท้ังปี 

1.นายวิเชียร  ต้ังอุทัยศักด์ิ ประธานกรรมการ 12/12
2.นายอดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12
3.นายสุรชัย  อัศวแก้วมงคล กรรมการผู้จัดการ 10/12
4.นายพิสุทธิ  เลิศวิไล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 11/12
5.นายธนดล  ทองสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 12/12
6.นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร ¹/ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 11/12
7.นายอนุวัฒน์  สุดมหาตยางกูร กรรมการ 11/12
8.นายรุ่งนริศย์ กุลกฤติยวณิชย์ กรรมการ 10/12
9.นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 12/12

หมายเหตุ   ¹/ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัท 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล หรือนายพิสุทธิ เลิศวิไล หรือนางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล
กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทรวมท้ังกํากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางเพ่ือประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจและหน้าท่ีโดยสรุปดังต่อไปน้ี 
1. บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท 

2. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม
กําหนดดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบาย
ท่ีได้รับมอบหมาย และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 
คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการ      ดําเนินการ ได้แก่ เรื่องกฎหมาย
กําหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การ
ควบหรือเลิกบริษัท  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
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หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติ
บุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน การทําแก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่า
กิจการของบริษัทท้ังหมด หรือบางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมถึงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการซ้ือ
และขายสินทรัพย์ท่ีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆกําหนด 

3. แต่งตั้งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารจํานวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการ
บริหารโดยให้มีอํานาจหน้าท่ีบริหารจัดการบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร 

4. แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนใด ให้ดําเนินกิจการของบริษัท
ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก 
เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจดังกล่าวได้ ในกรณีท่ี      คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจ
ให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนทําหน้าท่ีแทนในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การ
มอบอํานาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระ หรือ
กรรมการท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็น
กรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอํานาจน้ันต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงาน
การประชุมให้ชัดเจน ท้ังน้ีการมอบอํานาจดังกล่าวจะต้องกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทําให้ผู้รับ
มอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท  

5. พิจารณาอนุมัติในการนําสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทไปเป็นประกัน หรือเข้าค้ํา
ประกันใดๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัท 

6. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบ
กิจการอ่ืนๆ 

7. พิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจภายในบริษัท 

ผู้บริหาร 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจํานวน 7 ท่าน ดังน้ี 

รายช่ือผู้บริหาร ตําแหน่ง
1. นายสุรชัย            อัศวแก้วมงคล กรรมการผู้จัดการ
2. นายพิสุทธิ           เลิศวิไล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ/ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร
3. นางสาวสุวรรณา   ธีรภาพธรรมกุล กรรมการ/ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

4. นายทรงเกียรติ   วิชญเวทางค์ ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด

5. นายบุญเลิศ         ดีบ้านโสก ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม

6. นางสาวอัญชสา กําจายกิตติกุล ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

7. นายทอดด์ เวน พิชเชอร์          ผู้อํานวยการฝ่ายผลิต

 



 16

 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายหลุย วิวงศ์ศักด์ิ เป็นเลขานุการบรษิทั โดยบรษิัทได้แนบ

ข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2556 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ดังน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
 

ตําแหน่ง 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ(บาท) 
 

นายวิเชียร     ต้ังอุทัยศักด์ิ ประธานกรรมการ 240,500
นายอดิเรก     ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 378,000
นายสุรชัย      อัศวแก้วมงคล     กรรมการผู้จัดการ 122,500
นายพิสุทธิ     เลิศวิไล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 122,500
นายธนดล      ทองสุข กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 277,000
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 277,000
นายอนุวัฒน์   สุดมหาตยางกูร กรรมการ 137,500
นายรุ่งนริศย์   กุลกฤติยวณิชย์ กรรมการ 122,500
นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 122,500

รวม 1,800,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหารจํานวน 7 ราย รวมท้ังสิ้น 20.32 ล้านบาท 

 
(2) ค่าตอบแทนอืน่ 

ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร  
- เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ บริษัทได้จัดให้มกีองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยบริษัทได้สมทบ

ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับ
ผู้บริหาร 6 ราย จํานวน 0.53 ล้านบาท 

 

บุคลากร 
- จํานวนพนักงาน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บรษิัทมีพนักงานจํานวน 812 คน แบ่งตามฝ่ายได้ดังน้ี 
1) ฝ่ายบริหาร   81  คน 
2) ฝ่ายบัญชีและการเงิน  17  คน 
3) ฝ่ายขายและการตลาด  8  คน 
4) ฝ่ายวิศวกรรม   44  คน 
5) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา   8  คน 
6) ฝ่ายผลิต         654  คน 
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- ค่าตอบแทนพนักงาน 
ในปี 2556 บรษิัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงิน

สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เป็นเงินจํานวนท้ังสิ้น 229.13 ล้านบาท 

- นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคคลยังดําเนินตามนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวและให้พนักงานทุกระดับมีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพของตนเอง บริษัทจึงได้สรรหาโปรแกรมในการฝึกอบรมพนักงาน เช่น กฎหมายแรงงาน
สําหรับหัวหน้างาน เทคนิคในการจูงใจลูกน้อง การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การทบทวนข้อกําหนด
ของระบบต่างๆ เช่น ระบบ ISO, GMP และ BRC รวมท้ังการจัดฝึกอบรมภายในตามข้ันตอนการทํางาน
และวิธีการทํางานท่ีมีการปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ท้ังในระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการและการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะเฉพาะทางโดยวิทยากรภายในและภายนอกท่ีมีความรู้และความสามารถเฉพาะ
ด้าน 
 บริษัทยังให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น 
โครงการโรงงานสีขาว โครงการ CSR กิจกรรมความปลอดภัย กิจกรรม 5 ส. และการอนุรักษ์พลังงาน 
เป็นต้น รวมท้ังให้มีการควบคุมการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการทํางานใน
ระบบต่างๆ ท่ีบริษัทได้รับการรับรองและตามท่ีลูกค้ากําหนด  
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การกาํกับดูแลกิจการ 
 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทเห็นว่าการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญ และมีส่วน
ช่วยส่งเสริมผลการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเพ่ิมความเช่ือมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด พร้อมท้ังปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมาย ข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงานก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ท้ังน้ีบริษัทยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเห็นความสําคัญ
ของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง และให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี รวมท้ังหลักจรรยาบรรณของบริษัทเพ่ือนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

 บริษัทยังคงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังกําหนดให้การ
พัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการให้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปีของบริษัท  เพ่ือให้มีการปฏิบัติท่ี
สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับปรับปรุงปี 2549 ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้างการจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ

คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือช่วยในการบริหารและการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังน้ี 

คณะกรรมการบริหาร : ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายสุรชัย  อัศวแก้วมงคล  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพิสุทธิ  เลิศวิไล  กรรมการบริหาร 
3. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
1. พิจารณากําหนดนโยบายสําคัญของบริษัท โดยกําหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ แนวทาง

ตลอดจนการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทในเรื่องเก่ียวกับการผลิต การจําหน่าย 
2. พิจารณาอนุมัติการซ้ือสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 80 ล้านบาท ตามแผนงบประมาณที่

คณะกรรมการอนุมัติไว้ และต้องเป็นไปตามข้อบงัคับตลาดหลักทรัพย์ในเร่ืองเก่ียวกับการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือ
กฎระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3. ดําเนินการในการทํา และลงนามสัญญากู้เงิน และการต่ออายุสัญญากู้เงิน ในวงเงินไม่
เกิน 80 ล้านบาท 

4. พิจารณาอนุมัติหลักการการลงทุนในโครงการใหม่ หรือการขยายธุรกิจ เพ่ือนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป 
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5. พิจารณาอนุมัติการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานท่ัวไปของบริษัท ในส่วนท่ี
เกินขอบเขตอํานาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ 

6. จัดผังโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุก
รายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างของพนักงานของ
บริษัท 

7. กําหนดนโยบายอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมี

คุณสมบัติตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด มีจํานวนอย่างน้อยสามคน และ
อย่างน้อยหน่ึงคน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ปัจจุบัน
ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระ โดยมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราว
ละ 3 ปี ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. นายอดิเรก   ศรีวัฒนาวงษา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธนดล    ทองสุข   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวเบญจวรรณ์  สินคุณากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตร
มาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือ
ตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจําเป็น และเป็นเรื่องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของ
บริษัท โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงาน
ตรวจสอบของสํานักงานสอบบัญชีน้ันรวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมาย
ให้ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลบริษัท ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจําปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
ของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ 

 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
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 เหตุผลท่ีเช่ือว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมท่ีจะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระ
หน่ึง 

 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท้ังน้ีในคณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร เป็นกรรมการ
ตรวจสอบท่ีเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี  

1. นายธนดล   ทองสุข   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
2. นางสาวเบญจวรรณ์  สินคุณากร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
3. นายพิสุทธิ เลิศวิไล  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
1. พิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ังคุณสมบัติของกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
2. คัดเลือก สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควร

เสนอช่ือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงในกรณีท่ีตําแหน่งว่างลง เพ่ือนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี 

3. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน 
บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน
และมิใช่ตัวเงิน 

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี หรือเมื่อเห็นว่ามีเหตุสมควรจะรายงานให้
คณะกรรมการทราบ 

5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง : ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี 
1. นายพิสุทธิ เลิศวิไล ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2. นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักด์ิ กรรมการบริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
1. พิจารณากําหนดนโยบาย และกรอบการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

รวมถึงให้คําแนะนําแก่ฝ่ายจัดการในเร่ืองการบริหารความเส่ียง 
2. พิจารณาความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทท่ีสอดคล้องกับธุรกิจบริษัท เช่น ด้านการลงทุน 

ด้านการเงิน โดยเสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้ พร้อมท้ังติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการดําเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่าง
ต่อเน่ืองและเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ 

3. รายงานการกํากับผลประเมินความเสี่ยงและการดําเนินงาน เพ่ือลดความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการเพ่ือทราบทุกไตรมาส 

4. จัดให้มีคณะทํางานบริหารความเส่ียงตามความจําเป็น 
 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
1) กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กําหนดนโยบายหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการสรรหากรรมการอิสระ โดยจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงความจําเป็นขององค์กรและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในการสรรหาและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระน้ันบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษา
ท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือเป็นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ 
บริษัทร่วมหรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ท้ังในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีจะทําให้ขาดความ
เป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นญาติสนิทของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัท
ในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็น
ตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการอิสระว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกตั้งกรรมการอิสระ
ในกรณีท่ีกรรมการพ้นตําแหน่งตามวาระหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติม 
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2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
 ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระจํานวน 2 รายจากจํานวนท้ังหมด 3 ราย เป็นผู้เสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความ
หลากหลาย และเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกต่อไป ซ่ึงจะเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็น
ผู้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และแก้ไขอํานาจกรรมการ(ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ) ซ่ึงท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปน้ี 

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้ 

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ี
บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ให้ประธานในท่ีประชุมน้ันเป็นผู้
ออกเสียงช้ีขาด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็นอัตราจํานวนหน่ึงในสาม แต่ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกเป็น
สามส่วนกระทําไม่ได้ก็อนุโลมให้ออกจากตําแหน่งในจํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน
หน่ึงในสาม 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
หรือโดยมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียง  และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 สําหรับตําแหน่งผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้
พิจารณาคุณสมบัติเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือแต่งตั้งต่อไป 

 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บรษิัทไมม่ีการประกอบธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม และยัง
ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจผ่านบริษทัย่อยและบริษัทร่วมแต่อย่างใด 

 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทกําหนดให้มีการป้องกันการนําข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดไม่ให้หน่วยงานท่ี
รับทราบข้อมูลนําไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง และมีนโยบายห้ามกรรมการและ
ผู้บริหารในการนําข้อมูลภายในท่ีมีสาระสําคัญของบริษัท ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว ซ่ึงรวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานซ่ึง
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อยู่ในหน่วยงานท่ีทราบข้อมูลภายใน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน  

 บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ มีหน้าท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย์ใน
บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 เพ่ือให้
เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทําและเปิดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย์ และได้กําหนดบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนหรือและไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ
บริษัทในเรื่องการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้น้ันโดยเร่ิมตั้งแต่การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ตัดค่าจ้าง พักงานช่ัวคราว
โดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจจะให้ออกจากงาน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความร้ายแรงของความผิดน้ัน ซ่ึงได้ส่ง
เป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบโดยท่ัวกัน 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จํากัด ในรอบปีบัญชี 2556 เป็นจํานวนเงิน 800,000 บาท  

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่น ๆ 

 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
 บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียมกันพร้อมท้ังส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ โดยบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต
และข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อบังคับของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  
บริษัทกําหนดให้มีข้ันตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ตั้งแต่การเรียกประชุม การจัดส่งเอกสารและ
แจ้งวาระการประชุม ข้ันตอนในการดําเนินการประชุม ตลอดจนการจัดส่งรายงานการประชุมให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชุมโดยจัดส่งข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอและทันเวลา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ีบริษัทยังได้กําหนดเวลาการ
ประชุมและสถานท่ีจัดประชุมท่ีเหมาะสมโดยคํานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น  

บริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจํานวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม 
ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ช้ีแจงข้ันตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับ
คะแนนเสียง และการแสดงผลการนับคะแนน การผ่านมติของท่ีประชุมจะนับจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือ
ติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท ได้ท่ีโทรศัพท์หมายเลข 0-2683-3300 ต่อ 604 โทรสารหมายเลข 0-
2683-3800 หรือสอบถามข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี siriwan@multibax.com 
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 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศแจ้งมติกําหนดการ

ประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางสื่อเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันปิดสมุด และได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ต่างๆ โดยในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลสําหรับเรื่องเพ่ือพิจารณาและความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมแนบรายงานประจําปี หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดช้ีแจง
วิธีการมอบฉันทะ รวมท้ังระบุรายการเอกสารท่ีต้องใช้เพ่ือเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 14 วัน
ก่อนวันประชุม สําหรับรายช่ือและประวัติกรรมการท่ีครบวาระและได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอีก
วาระหน่ึงน้ัน บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว นอกจากน้ีบริษัทได้ทําการ
ประกาศคําบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในมติ
ต่างๆ 

 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า 
คู่แข่ง เจ้าหน้ี ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ซ่ึงจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกําไรให้กับบริษัท ซ่ึงถือ
ว่าเป็นการสร้างความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทได้  

 ผู้ถือหุ้น : 
 บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด
แก่ผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนท่ีดีและ
ต่อเน่ือง รวมท้ังการดําเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเช่ือถือได้ บริษัทตระหนักถึงความเส่ียง
ในการดําเนินธุรกิจ และทบทวนมาตรการบรรเทาความเส่ียงเป็นประจํา 

 ลูกค้า :  
 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจระดับสูงสุดแก่ลูกค้าและส่งเสริม
ความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการของบริษัท 
และพร้อมจะดําเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าทันทีท่ีได้รับแจ้ง โดยกําหนดไว้ในจรรยาบรรณของ
บริษัท นอกจากน้ีบริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดีมีคุณภาพใน
ระดับราคาท่ีเหมาะสม มีการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง 
รวมท้ังได้ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการนําสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยังได้ร่วมกับลูกค้า
หาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือลดผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับลูกค้าให้มาก
ท่ีสุด พร้อมท้ังสนับสนุนความร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทาง
ธุรกิจท่ีย่ังยืน ท้ังน้ีบริษัทยังได้สํารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ 

คู่ค้า : 
   บริษัทคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดย
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า และไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรม 
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 คู่แข่ง : 
    บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติตาม

กรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย 
         เจ้าหน้ี :   
   บริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อกําหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินต่อเจ้าหน้ีอย่าง
เคร่งครัดถูกต้องและครบถ้วน 
         พนักงาน : 
 บริษัทส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
สูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างท่ียุติธรรม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทํางานท่ีดีและปลอดภัย  
          ภาครัฐ :   
  บริษัทให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
          ชุมชน : 
   บริษัทให้ความสําคัญอย่างย่ิงในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด พร้อมท้ัง
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และท้องถ่ินท่ีบริษัทมีการดําเนินธุรกิจ นอกจากน้ีบริษัทยังได้กําหนด
นโยบายทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญในการป้องกัน
อุบัติเหตุท่ีเป็นผลเน่ืองจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท และรวมถึงการจํากัดความรุนแรง 
และป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษัทวางแผนการจัดการภาวะเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งแผนการดังกล่าวได้รับการทบทวนและมีการ
ฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอ 

นอกจากน้ี ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และชุมชนสามารถติดต่อบริษัทเพ่ือเสนอ
ข้อคิดเห็น ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะต่างๆ โดยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทได้ระบุผู้รับผิดชอบและ
ช่องทางการสื่อสารไว้ครบถ้วน 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมท่ีทําหน้าท่ีผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้กับชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้บริโภค และดูแลพนักงานและครอบครัว ให้มี
คุณภาพชีวิตดีตามสมควร อย่างไรก็ตามแม้ความมุ่งมั่นข้างต้นจะเป็นการแสดงความรับผิดต่อสังคม
อย่างชัดเจนแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นท่ีจะสร้างกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือแสดงถึงสํานึกในด้านน้ีต่อไป ดังน้ันบริษัท
จึงมีโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและทําการเผยแพร่นวัตกรรมท่ีได้จากการดําเนินงานในด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษยชาติต่อไป โดยท่ีบริษัทได้ทําโครงการ
ผลิดเม็ดและถุงพลาสติกชีวภาพชนิดท่ีย่อยสลายได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีการเริ่มดําเนินงานตั้งแต่ 
พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี : 

 พ.ศ. 2551 จัดตั้งแผนกค้นคว้าวิจัยข้ึนในบริษัท เพ่ือทําการสร้างสูตรเม็ดเรซิน เม็ดคอมปาวน์ 
และถุงพลาสติกชีวภาพชนิดย่อยสลายได้ตามมาตรฐานสากล 

 พ.ศ. 2552 จัดสร้างโรงงานต้นแบบเพ่ือดําเนินงานด้านพลาสติกชีวภาพ และติดตั้งเครื่องจักรผลิต
เม็ดคอมปาวน์ข้ึนในโรงงานแห่งน้ี 

 พ.ศ. 2554 เม็ดพลาสติกชีวภาพสูตรแรกของบริษัท (MBIO-1) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน 
EN13432 ASTM6400 และ ISO17088 จากห้องปฏิบัติการสากล OWS (Organic 
Waste System) ประเทศเบลเย่ียม และผ่านการรับรองจากผู้ให้การรับรองสากล คือ 
DIN CERTCO(เยอรมัน) VINCOTTE(เบลเยี่ยม) FSWA(ฟินแลนด์) และ BPI(สหรัฐฯ) 
สําหรับเม็ด (MBIO-1) ถุง(MBIO-2) และฟิมล์คลุมดิน(MBIO-Mulch Film)  

 พ.ศ. 2555 บริษัทได้เริ่มโครงการนวัตกรรมช้ินท่ี 2 ทางด้านพลาสติกชีวภาพโดยเริ่มคิดสูตรใหม่ 
(MBIO-3) เพ่ือปรับปรุงข้อจํากัดของสูตรแรก และในช่วงปีเดียวกันน้ีถุงพลาสติกชีวภาพ 
MBIO-2 ของบริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านนวัตกรรมแห่งชาติประเภทเศรษฐกิจ 
จากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(สนช) องค์การมหาชน 

 พ.ศ. 2556 บริษัทได้ติดตั้งเคร่ืองผลิตเม็ดเรซินคอมปาวน์เครื่องท่ีสองขึ้นในแผนกค้นคว้าวิจัย เพ่ือ
ขยายกําลังการผลิตรองรับการเติบโตของการใช้พลาสติกชีวภาพ รวมกําลังการผลิต
จากเครื่องจักรท้ังสองเครื่องจะอยู่ในช่วงของ 2-300 ตัน/ปี และในช่วงไตรมาส 3 
ของปี บริษัทได้รับรางวัล “วิทยาศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ” จากวุฒิสภารัฐสภาไทย 
ในขณะเดียวกันบริษัทได้รับความช่วยเหลือจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติใน
โครงการ นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย เพ่ือใช้ในโครงการขยายกําลังการผลิตพลาสติก
ชีวภาพดังกล่าว และท่ีสําคัญในช่วงท้ายปี 2556 ก็คือ เม็ดพลาสติกชีวภาพสูตรท่ีสอง 
MBIO-3 ของบริษัทผ่านการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการและผู้ให้การรับรอง
เหมือนกับเม็ดพลาสติกชีวภาพสูตรแรก (MBIO-1) หากแต่เม็ดสูตรท่ีสองน้ียังผ่านการ
รับรองของผู้ให้การรับรองจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกด้วย ทําให้โอกาสทางการ
ตลาดของบริษัทในเรื่องน้ีเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก 
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นวัตกรรมของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยรักษ์โลกมากข้ึน หากบริษัทยังมีความมุ่งมั่น
ท่ีจะพัฒนาโครงการนวัตกรรม โดยเฉพาะในด้านของพลาสติกชีวภาพต่อไปอีกอย่างไม่หยุดย้ัง เพ่ือ
เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีชัดเจนของบริษัทสืบไป 
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การควบคุมภายในและการบรหิารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการบริษัทและแต่งตั้งโดย
ความเห็นชอบของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
มีการดําเนินการท่ีโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดการรักษาผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
พนักงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย   

คณะกรรมการตรวสอบของบริษัทได้แต่งตั้งสํานักงาน ชุติกาญจน์การบัญชี สามารถดู
รายละเอียดได้ใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด โดยสํานักงาน
ชุติกาญจน์การบัญชีได้รายงานการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่าย
บริหารของบริษัท ตลอดระยะเวลา 1 ปีมีความเป็นอิสระภายในการกํากับของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้นโยบายการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกส่วนงานต่อเน่ืองและ
หมุนเวียนไปยังแผนกต่างๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมท้ังได้มี
ข้อเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารอันเป็นผลสืบเน่ืองจากการตรวจสอบภายใน  ซ่ึงยังคงเน้นให้เกิดการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเน้นการปรับตัวในการบริหารงานและการประเมิน
เหตุการณ์ล่วงหน้ารวมถึงการประเมินความเส่ียงท่ีสูงข้ึนมาก ในภาวะท่ีเกิดภัยพิบัติกับประเทศญี่ปุ่นซ่ึง
ส่งผลให้สารตั้งต้นในการผลิตเม็ดพลาสติกอันเป็นส่วนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทจะต้องประเมินผลกระทบและหาแนวทางใน
การป้องกันความผันผวนรวมท้ังพัฒนาความสามารถในการแข่งขันท้ังด้านราคาต้นทุน ความ
สม่ําเสมอของสายการผลิต  คุณภาพของผลิตภัณฑ์  นอกจากน้ีการเตรียมหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ซ่ึงลด
การพ่ึงพาวัตถุดิบหลักเดิม รวมท้ังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีตอบสนองความต้องการของตลาด
ท่ีให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยังคงเป็นความหวังท่ีจะเพ่ิมศักยภาพใน
การดําเนินธุรกิจสําหรับอนาคตต่อไป ท้ังน้ีจากการหารือกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชี
ภายนอกเพ่ือประเมินระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมและไม่มีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสม 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังน้ี 

 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ในรอบปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดําเนินกิจกรรมในการตรวจสอบการ

บริหารงานของผู้บริหารของบริษัทตามนโยบายภายใต้ขอบเขตและแนวทางท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้กําหนดข้ึน โดยอาศัยผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมาและประเด็นท่ีอาจส่งผลต่อผลการ
ประกอบการในปีน้ีและต่อไปในอนาคต 
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 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบุคคลภายนอก โดยคัดเลือกสํานักงานชุติกาญจน์การ
บัญชี มีนายประวิทย์ วงศ์คณิต และคณะเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบตามนโยบายและแนวทาง
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด ท้ังน้ีเพ่ือทําให้การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างอิสระจากฝ่ายบริหารมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม สามารถครอบคลุมกิจกรรมของ
บริษัท ท้ังน้ีตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของสํานักงานชุติกาญจน์ ได้ประจักษ์ชัดว่าสามารถ
ดําเนินการอย่างอิสระ ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารและพนักงานทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยมีการ
หมุนเวียนการตรวจสอบไปยังแผนกต่างๆ และคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอผลการตรวจสอบ
ภายในรวมถึงแนวทางแก้ไข และการปรับปรุงให้กับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
สําหรับการพัฒนาบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย และข้อกําหนด
ต่าง ๆ 

สําหรับรอบปีบัญชี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารของ
บริษัทมีทัศนคติท่ีดีและให้ความสําคัญต่อการดําเนินกิจการของบริษัท โดยมีระบบการควบคุมภายใน
อย่างพอเพียงและครบถ้วนท้ัง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร ประเมินความเส่ียง  การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม  นอกจากน้ีผู้บริหาร
ยังส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง 5 หมวดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  บทบาทของผู้มีส่วน
ได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดของคณะกรรมการ 
 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบเได้
พิจารณาจากข้อเสนอของ 2 บริษัท และเห็นว่าเพ่ือความโปร่งใส รอบคอบ จึงได้มีมติคัดเลือกสํานัก
งานสอบบัญชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขอ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวมะลิวรรณ พาหวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4701 หรือนายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7326 ให้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบปีบัญชี พ.ศ. 2557 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

              
  
     

                                                นายอดิเรก  ศรีวัฒนาวงษา 
                                               ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกัน 

 
1 รายการระหว่างกัน ปี 2556 

ในปี 2556 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยรายการระหว่าง
กันเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ดังมีรายละเอียดท่ีแจ้งไว้ในหมายเหตุท่ี 26 ประกอบงบการเงินประจําปี 
2556 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานการสอบบัญชีลงวันท่ี 25      
กุมภาพันธ์ 2557  

 

2 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด กฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท้ังน้ีหากรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันน้ัน 
และกรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว 

3 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
  รายการระหว่างกันสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เป็นรายการท่ีมีความจําเป็นและ

สมเหตสุมผล เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่บรษิัท และผู้ถือหุ้น ซ่ึงรายการดังกล่าวเป็นไปตาม
ลักษณะธุรกิจท่ัวไป โดยมีนโยบายการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามราคาตลาด
เช่นเดียวกันกับการกําหนดราคาให้กับบคุคลหรือกิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกันและไมม่กีารถ่ายเท
ผลประโยชน์ 

 
4 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกําหนดและระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ท้ังน้ีหากรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเห็นชอบด้วยกับรายการระหว่างกันน้ัน 
บริษัทได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อกําหนด หรือกฎระเบียบน้ันๆ โดยอนุมัติการเข้าทํารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวจะต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของ
รายการและเป็นไปตามราคาตลาดอันเป็นการค้าปกติ เสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอกด้วย 

นอกจากน้ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการระหว่างกัน 
จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันในลักษณะดังกล่าวได้ เพ่ือความเป็น
ธรรมและเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และหากเป็นรายการระหว่างกันท่ีเข้าข่ายตามข้อบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง ข้อกําหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปี 2556 บริษัทมีปริมาณการขายเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากคําสั่งซ้ือถุงพลาสติกในกลุ่ม LDPE ได้แก่ 
ถุงซิปและถุงถนอมอาหารเพ่ิมข้ึน แต่รายได้จากการขายลดลงจาก 1,466.46 ล้านบาทในปี 2555 มา
เป็น 1,462.05 ล้านบาทในปี 2556 ลดลง 4.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.30 ซ่ึงเป็นผลมาจาก
ค่าเงินบาทเฉลี่ยแข็งค่าข้ึน ทําให้ยอดขายในรูปเงินบาทลดลง 
 ต้นทุนขายเพ่ิมข้ึนจาก 1,320.58 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 1,355.60 ล้านบาทในปี 2556 
เพ่ิมข้ึน 35.02 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.65 เน่ืองจากปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และสาเหตุหลัก
อีกประการหน่ึงก็คือ การปรับข้ึนค่าจ้างแรงงานข้ันต่ําตามนโยบายของรัฐบาล มีผลทําให้บริษัทต้อง
ปรับฐานค่าจ้างใหม่และต้องจ่ายค่าล่วงเวลาสูงข้ึน ประกอบกับราคาวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสูงข้ึนด้วย 
 ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมข้ีนจาก 83.33 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 93.32 ล้านบาทในปี 2556 
เพ่ิมข้ึน 9.99 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.99 ซ่ึงส่วนใหญ่เน่ืองจากมีการกลับรายการหน้ีสงสัยจะ
สูญ และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 ดอกเบี้ยจ่ายลดลงจาก 22.80 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 20.78 ล้านบาทในปี 2556 ลดลง 
2.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.86 เน่ืองจากบริษัทสามารถบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนได้ดี และ
อัตราดอกเบี้ยปรับลดลง 
 รายได้อ่ืนและกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจาก 25.08 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 17.17 
ล้านบาทในปี 2556 ลดลง 7.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.54 เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยนมีการผัน
ผวน ส่งผลให้ปี 2556 บริษัทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่ก็มีกําไรจากการขายท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้
ดําเนินงาน 

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จลดลงจาก 64.82 ล้าน
บาทในปี 2555 มาเป็น 9.52 ล้านบาทในปี 2556 ลดลง 55.30 หรือลดลงร้อยละ 85.31 

ฐานะการเงนิ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึนจาก 943.54 ล้านบาทในปี 2555 มา
เป็น 1,041.85 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 98.31 ล้านบาท สินทรัพย์ท่ีเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากรายการ
ดังต่อไปน้ี  

(1)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจาก 11.15 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 3.06 ล้าน
บาทในปี 2556 ลดลง 8.09 ล้านบาท 

(2)  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจาก 307.33 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 333.79 ล้าน
บาทในปี 2556 เพ่ิมข้ึน 26.46 ล้านบาท  

(3)  สินค้าคงเหลือเพ่ิมข้ึนจาก 196.54 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 251.94 ล้านบาทในปี 
2556 เพ่ิมข้ึน 55.40 ล้านบาท  



 32

(4)  ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิเพ่ิมข้ึนจาก 374.91 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 407.16 ล้าน
บาทในปี 2556 เพ่ิมข้ึน 32.25 ล้านบาท ซ่ึงมาจากในปี 2556 บริษัทมีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ 
63.34 ล้านบาท และได้มีการซ้ือสินทรัพย์เพ่ิม 95.59 ล้านบาท  
 ด้านหน้ีสิน บริษัทมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนจาก 633.73 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 737.88 ล้านบาท
ในปี 2556 เพ่ิมข้ึน 104.15 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการเพ่ิมข้ึนจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 
38.05 ล้านบาท การเพ่ิมข้ึนของเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 19.19 ล้านบาท การเพ่ิมข้ึนจากเงินกู้ยืม
ระยะยาว (รวมส่วนถึงกําหนดชําระใน 1 ปี) 25.94 ล้านบาท และเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินอ่ืนๆ 20.97 ล้าน
บาท 
  ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 309.81 ล้านบาทในปี 2555 มาเป็น 303.97 ล้านบาทในปี 2556 
ลดลง 5.84 ล้านบาท ซ่ึงมาจากผลกําไรในปี 2556 จํานวน 9.52 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผล
จากผลดําเนินการปี 2555 งวดสุดท้ายเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 จํานวน 15.36 ล้านบาท  
 อัตราส่วนทางด้านการเงินต่างๆ ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีถึงฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทยัง
อยู่ในเกณฑ์สม่ําเสมอ โดยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  อยู่ท่ีระดับ 0.85 เท่าในปี 
2556 และ 2555 ในขณะท่ีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ท่ีระดับ 
2.43 เท่าในปี 2556 และ 2.05 เท่าในปี 2555 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท (ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีของบริษัท) และงบการเงินดังกล่าวจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพ่ือ

ทําหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องน้ีได้ปรากฎในรายงานของกรรมการตรวจสอบซ่ึง
ได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2556 แล้ว 
  

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้ให้ความสําคัญต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะ
ดํารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท 
อีกท้ังเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ 

 
คณะกรรมการบริษัทได้ยืนยันถึงมาตรฐานธรรมาภิบาลในทุกระดับ ให้มีการใช้ระบบคุณธรรม 

มีความโปร่งใส ปราศจากอคติและผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร 
พนักงาน คู่ค้า เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และสังคมโดยรวมอย่างเต็มกําลัง 
 
 
 
 

นายวิเชียร   ตั้งอุทัยศักด์ิ 
    ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บรหิาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท   

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายวิเชียร   ตั้งอุทัยศักดิ์  
-ประธานกรรมการ 
-กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 11 สิงหาคม 2551 

56 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-Master in Marketing(MIM) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

 

- ไม่มี 2554– ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 

กรรมการ
ประธานกรรมการ 

บริษัท อพอลโล่ โซล่าร์ จํากัด
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)  

พลังงานแสงอาทิตย์ 
ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 

นายพิสุทธิ   เลิศวิไล  
-กรรมการและรองกรรมการ 
ผู้จัดการ 

-กรรมการบริหาร 
-กรรมการสรรหาและกําหนดค่า  
 ตอบแทน 
-ประธานกรรมการบริหารความ 
 เสี่ยง 
-กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูก    
 พันบริษัทตามที่กําหนดในหนัง 
สือรับรอง 
2 มีนาคม 2548 

55 -ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต     
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัย 
-Director Accreditation Program (DAP รุ่น   
 51/2006)  
-Director Certification Program (DCP รุ่น72/2006 ) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

3.76 % ไม่มี พฤษภาคม  กรรมการและรองกรรม บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 

2555 -  การผู้จัดการ/กรรมการ

ปัจจุบัน บริหาร/ผู้อํานวยการ

ฝ่ายบริหาร

2548–เมษายน 
2555 

กรรมการและรองกรรม
การผู้จัดการ/กรรมการ 

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 

2538– ปัจจุบัน 
 

บริหาร
กรรมการบริหาร 
 

บริษัท สํานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จํากัด 
 

ผลิตและจําหน่ายหนังสือ 
แบบเรียน 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท   

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายอนุวัฒน์ สุดมหาตยางกูร 
-กรรมการ  
 2 มีนาคม 2548 

56
 
 
 
 
 

- ประกาศนียบัตรโครงการ MIM สาขาการตลาด   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-Director Accreditation Program (DAP รุ่น 
53/2006)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

7.79 %
 
 
 
 

 

ไม่มี
 
 
 
 
 

พฤษภาคม  
2555- 
ปัจจุบัน 
2548–เมษายน 
2555 
 
 
 
 

กรรมการ
 
 
กรรมการ/กรรมการ
ผู้จัดการ/กรรมการ 
บริหาร/รักษาการ
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร/ 
รักษาการผู้อํานวยการ 
ฝ่ายผลิต 
 

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)
 
 
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 

ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
 
 
ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
 
 
 
 
 

นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล 
-กรรมกาiรผู้จัดการ 
-ประธานกรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหารความเสี่ยง 
-กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูก    
 พันบริษัทตามที่กําหนดในหนัง    
 สือรับรอง 

57 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 
51/2006)  

- Director Certification Program (DCP รุ่น 
72/2006) 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

10.00 % ไม่มี พฤษภาคม 
2555 –  
ปัจจุบัน 
 
2548–เมษายน 
2555 

กรรมการ/กรรมการ
ผู้จัดการ/
กรรมการบริหาร/ 
ผู้อํานวยการฝ่ายผลิต 
กรรมการ/รองกรรมการ
ผู้จัดการ/กรรมการ 
บริหาร 

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)
 
 
 
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) 

ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
 
 
 
ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 

2 มีนาคม 2548  
 

 

นายรุ่งนริศย์ กุลกฤติยวณิชย์ 
-กรรมการ 
 2 มีนาคม 2548 

56 -ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนปัญญา
พาณิชย์ 

-Director Accreditation Program (DAP รุ่น 
51/2006)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

3.35 % ไม่มี 2548– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท   

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

น.ส.สุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล 
-กรรมการ/ผู้อํานวยการฝ่าย 
 บัญชีและการเงิน 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูก 
 พันบริษัทตามที่กําหนดในหนัง 
 สือรับรอง 
 29 มีนาคม 2555 

52 -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 
97/2012 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ไม่มี เมษายน 
2555 –  
ปัจจุบัน 
 
2548–มีนาคม 
2555 

กรรมการ/
กรรมการบริหาร/ 
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 
และการเงิน 
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)
 
 
 
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) 

ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
 
 
 
ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 

 

นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา 
-กรรมการอิสระและประธาน      
 กรรมการตรวจสอบ 
 2 มีนาคม 2548 

55 - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต   
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท สาขาการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์   

  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- Director Accreditation Program (DAP รุ่น 
39/2005)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

- ไม่มี 2550– ปัจจุบัน 
 
2548-ปัจจุบัน    
 
 

กรรมการ
 
กรรมการและประธาน 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์
พลังงานทดแทน สวทช 
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด(มหาชน) 
 
 

วิจัยและพัฒนา 
 
ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
 
 
 
 

นายธนดล ทองสุข 
-กรรมการอิสระและกรรมการ 
 ตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการสรรหาและ 
 กําหนดค่าตอบแทน 
 2 มีนาคม 2548 

56 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตร สํานักอบรมกฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา 

-Director Accreditation Program (DAP รุ่น  
 53/2006) 
-Director Certification Program (DCP รุ่น 74/2006) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) 
 

- ไม่มี 2548- ปัจจุบัน 
 
2547-ปัจจุบัน 
2541-ปัจจุบัน 
2540-ปัจจุบัน 

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ที่ปรึกษากฏหมาย 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)
 
บริษัท ทรานส์แอร์ คาร์โก้ จํากัด 
บริษัท วิจิตร วัฒนะ จํากัด 
บริษัท สยามชีทไพลิ่งเวอร์ค จํากัด 

ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
 
ขนส่งและลอจิสติกส์ 
สนามเล่นกีฬา 
รับเหมาก่อสร้างงานฐานราก 
 



 37

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท   

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

น.ส.เบญจวรรณ์ สินคุณากร 
-กรรมการอิสระและกรรมการ 
 ตรวจสอบ 
-กรรมการสรรหาและกําหนด 
 ค่าตอบแทน 
 26 กุมภาพันธ์ 2552 

56 -Bachelor Degree in Literature Chinese LanguageI
 (Economics and Trade Beijing Language and Cultu
 University) 
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, นิติศาสตร์บัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-Director Accreditation Program (DAP รุ่น   
 24/2004)   
-Director Certification Program (DCP รุ่น 
 79/2006)   

-Audit Committee Program (ACP รุ่น 

12/2006) 
-Role of the Compensation Committee 
รุ่น      
 7/2008) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

- ไม่มี 2552– ปัจจุบัน 
 
2546– ปัจจุบัน 
 
2541– ปัจจุบัน 
 

กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
 

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด  (มหาชน)
 
บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จํากัด
(มหาชน) 
บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จํากัด 
 

ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
 
รับเหมาก่อสร้าง 
 
สํานักงานสอบบัญชี เป็นที่
ปรึกษาทางการเงิน 

นายทรงเกียรติ วิชญเวทางค์ 
-ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการ 
 ตลาด 
 2 มีนาคม 2548 
       

50 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 
 

- ไม่มี 2548-
กรกฎาคม2555 

ผู้อํานวยการฝ่ายขาย
 

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด  (มหาชน) ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 

 
 

 
 

 
 

สิงหาคม 
2555-ปัจจุบัน 
 

ผู้อํานวยการฝ่ายขายและ
การตลาด 
 

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)
 
 

ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
 
 

นายบุญเลิศ ดีบ้านโสก 
-ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม 
 1 มีนาคม 2551 
 

 

51 -ปวช.อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยชัยภูมิ 0.020% ไม่มี มีนาคม2551 - 
ปัจจุบัน 

ผู้อํานวยการฝ่าย
วิศวกรรม 

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)       ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัท   

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

น.ส.อัญชสา กําจายกิตติกุล 
-ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและ  
 พัฒนา 
 19 กรกฎาคม 2556 
 

43
 
 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี  มหาวิทยาลัย 
รามคําแหง 

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์เคมี  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- NICOLET INSTRUMENT CORPORATION  
MADISON, WISCONSIN, USA  
OMNIC E.S.P. COURSE/Sample Handling Course 

- AutoCAD 2 D, 3D and Mechanical Destop 6 
 
 

  

0.007%
 
 

ไม่มี
 
 

มีนาคม 2556- 
ปัจจุบัน 
มกราคม 
2552- 
มิถุนายน 2556 
พฤศจิกายน 
2550 – 
ธันวาคม 2552 

ผู้อํานวยการฝ่าย
วิจัยและพัฒนา 
ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และ
พัฒนา 
 
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)        
 
 
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)            

ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
 
ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
 
 
ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 

นายทอดด์ เวน ฟิชเชอร์ 
-ผู้อํานวยการฝ่ายผลิต 
 1 ตุลาคม 2556 
 

 

46 - SKY VIEW HIGH SCHOOL  TECHINICAL 

- ALCOA UNIVERSITY PLASTIC, ABS, TBS 

- Presto Products Carrollton 2009 “Leader of 
the Pack” Award  

 

- ไม่มี ตุลาคม 2556- 
ปัจจุบัน 
2521 - 2556 

ผู้อํานวยการฝ่ายผลิต
 
Procurement  
Lead Buyer 

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)  
 
Reynold Cunsumer Product      

ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
 
Plastic Company 

นายหลุย วิวงศ์ศํกดิ์ 
-เลขานุการบริษัท 
 11 สิงหาคม 2551 
 
 

55 -ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

-Company Secretary Program (CSP รุ่น 

30/2009) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

- ไม่มี 2543– ปัจจุบัน 
 
2551 – ปัจจุบัน 
 
 
 

กรรมกาผู้จัดการ
 
เลขานุการบริษัท 
 
 

บริษัท สํานักงานกฎหมาย เอส.พี.แอนด์.
หลุยส์ จํากัด 
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน) 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
 
ผลิตและจําหน่ายถุงพลาสติก 
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เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัดังต่อไปนี้ 

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี  
1) ทะเบียนกรรมการ 
2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ 
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
4) รายงานประจําปี 
5) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
6) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
3. จัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 

 
                    
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























































































