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         การบริหารจดัการความเส่ียง 

 
นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

บรษิัทได้ตระหนักถึงความส าคญัและความ
จ าเป็นที่ต้องน าระบบการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐานสากลมาใชใ้นการบรหิารองคก์ร โดยมุ่งหวงั
ให้บรษิัทฯ เป็นองค์กรส าคญัที่สร้างคุณค่าและความ
น่าเชื่อถือแก่ลูกค้า/คู่ค้าของบริษัท และพัฒนาการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั
ทัว่องค์กร จึงมีการก าหนดนโยบายและแผนบริหาร
ความเสีย่ง ดงันี้ 
 1) ด าเนินการให้การบริหารความเสี่ยงเป็น
ความรบัผิดชอบของพนักงาน ในทุกระดบัชัน้ที่ต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานใหม่ใน
ห น่ วย งานของตน และใน องค์ ก ร  แ ละต้ อ ง ให้
ความส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ไดร้บัการ
บรหิารจดัการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมรีะบบ
ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหาร
ความเสีย่งเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัในการบรหิารจดัการ
ส าคญัของบริษัท ที่บุคลากรทุกระดบัชัน้ต้องมีความ
เขา้ใจ มคีวามร่วมมอื มคีวามร่วมใจ และร่วมกนัใชก้าร
บรหิารความเสีย่งสรา้งภาพลกัษณ์ที่ด ีเสรมิสร้างการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีการบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิ และ
สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้/ผูม้สีว่นไดเ้สยี  
 3) ก าหนดใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่ง
เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้บรษิทั 
 4) สง่เสรมิและพฒันาการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมยัมาใช้ในกระบวนการการบรหิาร
ความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุก
ระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหาร
ความเสีย่งอย่างทัว่ถงึ    

ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 

บรษิทัมคีวามตระหนักและให้ความส าคญัใน
การบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมือที่บริษัท ต้อง
น ามาใช้ในการบรหิารจดัการองค์กรภายใต้กรอบการ

บรหิารความเสีย่ง โดยความเสีย่งทีม่นียัส าคญั ทีท่ าให้
บรษิัทมคีวามเสีย่งต่อการด าเนินธุรกจิ  โดยบรษิัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะท างานบรหิารความเสีย่งซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อท าหน้าที่วิเคราะห์ปัจจยัเสี่ยง
ต่างๆ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหา
วธิีการป้องกันหรอืบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อทราบและพจิารณาอย่าง
น้อยทุ ก 6 เดือน ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลอย่ างมี
นยัส าคญัต่อบรษิทั สรุปไดด้งันี้ 
1. ความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรสัโควิด-19 

ในปี 2564 ประเทศไทยยงัคงไดร้บัผลกระทบ
จากโรคโควดิ-19 จากโครงสรา้งเศรษฐกจิทีเ่ชื่อมโยง
กับภาคการท่องเที่ยวสูง  ทัง้นี้  มีการประเมินว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผล
ต่อรายได้ของคนไทย, ความมัง่คัง่ เช่น การลดลง
ราคาสินทรัพย์กระทบต่องบดุลภาคธุรกิจโดย
ความสามารถในการท าก าไรอาจลดลง รวมถึงส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น เมื่อมีโรค
ระบาดควรเลีย่งกจิกรรมทีต่อ้งพบคนจ านวนมาก อาจ
ยกเลิกการท่องเที่ยว การซื้อของ และอื่นๆ  ซึ่งการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ยงัส่งผลต่ออุปสงค์และ
อุปทานของเศรษฐกจิไทย นอกเหนือจากภาคธุรกิจ
และการภาคบริการที่ต่อเนื่ องจากผลกระทบของ
มาตรการต่างๆของรฐับาลเพื่อสกดักัน้การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรสัโควิด -19 โดยภาคธุรกิจหลกัที่ได้รับ
ผลกระทบหนัก 5 อนัดบัแรกจะอยู่ในภาคบริการที่
เกี่ยวเนื่ องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรมที่พัก 
การค้าปลีก ภัตตาคาร การขนส่งทางบก และการ
ขนส่งทางอากาศ  ผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดในวง
กว้างในหลายๆประเทศที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่  ท าให้ความต้องการซือ้สนิคา้และบรกิาร
รวมถึงการลงทุนลดลง กลายเป็นปัจจัยลบต่อภาค
การส่งออกไทยที่ผูกโยงกบัเศรษฐกจิโลกสงู สนิคา้ที่
เสีย่งไดร้บัผลกระทบอย่างหนกัจากการลดลงของการ
อุป โภคบริโภค  คือ  สิน ค้ า เกษต รและป ระม ง 
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เฟอร์นิเจอร์ไม้ และสินค้าที่ท าจากไม้และกระดาษ  
ซึ่งจะท าให้เกิดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่
ภาวะถดถอยเตม็รปูแบบในปีนี้ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโค
วิด -19 ก่อให้เกิดความเสี่ยงทัง้ในด้านของรายได้ที่
อาจจะลดลงตามที่กล่าวมาขา้งต้น และการหยุดชะงกั
ของการผลิตจากการแพร่ระบาดภายในสถาน
ประกอบการ บรษิทัไดต้ระหนักถงึความเสีย่งดงักล่าว 
ในส่วนของความเสี่ยงที่อาจเกิดจากรายได้ที่อาจจะ
ลดลง บรษิทับรหิารความเสีย่งโดยการพจิารณาส ารอง
กระแสเงินสดเพื่อให้มีสภาพคล่องเพื่อให้สามารถ
ด าเนินกิจการอย่างต่อเนื่องได้ วิเคราะห์และติดตาม
แผนค าสัง่ซื้อของลูกค้าอย่างสม ่ าเสมอเพื่ อปรับ
แผนการผลิตล่วงหน้าได้ทันเวลา ในส่วนของความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิจากการหยุดชะงกัของการผลติจากการ
แพร่ระบาดภายในสถานประกอบการ บริษัทบรหิาร
ความเสีย่งโดยการจดัตัง้ศูนย์อ านวยการสถานการณ์
โควิดของบริษัทเพื่อก าหนดมาตรการและระเบียบ
ปฏิบัติ โดยยึดหลักตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสขุ อ านวยความสะดวกใหพ้นักงานไดร้บัการ
ฉีดวคัซีนอย่างครบถ้วน รวมทัง้จดัให้มีการสุ่มตรวจ
การตดิเชือ้อย่างสม ่าเสมอ 

2. ความเส่ียงของความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็นอุตสาหกรรม

หนึ่ งที่ได้รับผลกระทบจากราคาน ้ ามัน เนื่ องจาก

อุตสาหกรรมพลาสติกมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับ

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

ซึ่งหากราคาน ้ ามันดิบในตลาดโลกมีการปรับราคา

สงูขึน้หรอืลดลง จะส่งผลท าใหร้าคาวตัถุดบิเพิม่สงูขึ้น

หรอืลดลงเช่นเดยีวกนั ประกอบกบัราคาเมด็พลาสติก

ในประเทศจะอ้างอิงกบัราคาซื้อขายในตลาดโลก ที่มี

การซือ้ขายกนัดว้ยเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั ดงันัน้อตัรา

แ ลก เป ลี่ ย น ข อ งค่ า เงิน บ าท กับ เงิน ด อ ลล า ร์

สหรฐัอเมริกา จึงมีอิทธิพลต่อราคาเม็ดพลาสติกใน

ประเทศดว้ย  

ในปี 2564 ราคาเม็ดพลาสติกเกรด HDPE 

ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัของบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิโดยเฉลี่ย

สูงกว่าปี 2563 ค่อนข้างมาก เป็นการปรับตัวตาม

สถานการณ์ราคาน ้ ามันดิบในตลาดโลกมีทิศทาง

ปรบัตวัสูงขึ้น ตามความต้องการใช้น ้ามนัในภาคการ

ผลติภายหลงัการด าเนินกจิกรรมต่างๆ เริม่กลบัเขา้สู่

ภาวะปกติ อกีทัง้หลายประเทศเริม่ส ารองน ้ามนัไว้ใช ้

ขณะทีส่มาชกิกลุ่มโอเปกพลสัยงัคงเพิม่ก าลงัการผลติ

อย่างค่อยเป็นค่อยไป ย่อมผลักดันให้ราคาน ้ามันใน

ตลาดโลกมีระดบัสูงขึน้ จึงเป็นเหตุให้ราคาน ้ามนัดิบ

ป รับ ตัวสู งขึ้น  ห ากแ ต่ ราคาขายสินค้ า ในก ลุ่ม

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิจะสามารถปรบัราคา

ขึ้นลงตามราคาวัตถุดิบได้ แต่การปรบัราคานัน้ก็ไม่

สามารถกระท าได้ทนัที จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งตาม

เงื่อนไขการปรับราคาจากการเปลี่ยนแปลงราคา

วตัถุดบิของแต่ละลกูคา้  

บริษัทมีนโยบายรองรับความผันผวนของ
ราคาเมด็พลาสตกิ โดยมกีารประเมนิความเคลื่อนไหว
ของราคาเม็ดพลาสติกในประเทศ และต่างประเทศ
อย่างใกลช้ดิ มกีารวเิคราะหแ์นวโน้มทศิทางของราคา 
และน ามาวางแผนเพื่อประกอบการสัง่ซื้อ รวมถึงการ
ประเมินความต้องการใช้วตัถุดิบของบรษิัทในแต่ละ
ช่วงเวลาตลอดจนการพิจารณาน าเข้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทสามารถบรหิารการจดัซื้อ
วตัถุดบิใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ  

3. ความเส่ียงของการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อย

ราย 

บรษิัทให้ความส าคญั และตระหนักถึงความ
เสีย่งในการขยายธุรกจิกลุ่มบรรจุภณัฑ์พลาสติก และ
ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะรายได้กลุ่มบรรจุภัณฑ์
พลาสตกิมสีดัส่วนเป็นรายได้หลกัของบรษิทั ซึง่มกีาร
จ าหน่ายให้กบัผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศใน
อุตสาหกรรมน ้ามนัหล่อลื่น นม และอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และท าสัญญาซื้อขายสินค้ากับลูกค้าดังกล่าว 
ดว้ยปรมิาณการสัง่ซือ้ทีค่่อนขา้งสงู และการมผีูผ้ลติใน
อุตสาหกรรมหลายราย ท าใหลู้กคา้มอี านาจการต่อรอง
และมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่ต่อสญัญากบับรษิัท หรือ
เพิ่มการสัง่ซื้อสินค้าบางส่วนจากคู่แข่ง หากบริษัท
สูญเสยีลูกค้าดังกล่าวไปโดยไม่สามารถหาลูกค้ามา
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ทดแทนได้ทันที ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
สม ่าเสมอ และต่อเนื่องของรายได ้หรอืส่งผลใหร้ายได้
ของบรษิทัลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต 

แต่อย่างไรกต็าม ดว้ยประสบการณ์ของ
บรษิทัทีม่มีาอย่างยาวนาน ควบคู่กบัการพฒันา
คุณภาพสนิคา้และผลติภณัฑข์องบรษิทั ท าใหค้วาม
เสีย่งทีคู่่แขง่รายใหม่จะเขา้มาตตีลาดนัน้มคีวามเป็นไป
ไดย้าก เพราะลกูคา้สว่นใหญ่ค านึงถงึคุณภาพของ
สนิคา้และความน่าเชื่อถอืมากกว่าทีจ่ะพจิารณาถงึ
ปัจจยัดา้นราคาเพยีงอย่างเดยีว โดยทีผ่่านมาบรษิทัได้
มกีารท าวจิยัและพฒันาสนิคา้ รวมถงึแสวงหา
เทคโนโลยใีหม่ๆ โดยขอความรว่มมอืจากภาครฐั และ
เอกชนเพื่อน ามาปรบัปรงุในสว่นของการผลติ 
ก่อใหเ้กดิสนิคา้ทีม่คีุณภาพทีด่ยีิง่ขึน้ รวมถงึช่วยลด
ตน้ทุนการผลติ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพสงู
สดุในราคาทีเ่หมาะสม  

4.   ความเส่ียงจากการเขา้มาแข่งขนัของผูผ้ลิต

รายใหม ่

เน่ืองจากธุรกจิผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิและ
ชิน้สว่นยานยนตเ์ป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิลงทุนไม่สงูมาก 
โครงสรา้งการด าเนินธุรกจิไมม่คีวามซบัซอ้น จงึมี
ความเสีย่งทีผู่ป้ระกอบการรายใหมจ่ะเขา้มาแขง่ขนัใน
อุตสาหกรรมนี้ หรอืแมก้ระทัง่บรษิทัลกูคา้ หากมี
ความคดิทีจ่ะตัง้โรงงานผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเอง ก็
สามารถท าได ้อกีทัง้การเปิดประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีนหรอื AEC กท็ าใหต้ลาดมคีวามเป็นเสรมีากขึน้ 
อาจมกีารยา้ยฐานการผลติเขา้มาในประเทศ สง่ผลใหม้ี
ผูแ้ขง่ขนัในอตุสาหกรรมมากขึน้ การแขง่ขนัดา้นราคา
จะมคีวามรุนแรงมากกว่าเดมิ  

อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพด้านการผลิต
สนิค้าของบรษิัท ควบคู่กบัการพัฒนาคุณภาพสนิค้า
และผลติภณัฑต์ามความต้องการ  สรา้งความพงึพอใจ
ของลูกค้าและเพิม่ความเชื่อมัน่ในคุณภาพสนิคา้ การ
บริหารประสิทธิภาพการผลิต และการจัดส่งสินค้า
พร้อมการบริการด้วยความรวดเร็วทัน ต่อความ
ต้องการของลูกคา้ที่หลากหลาย ตลอดจนความมัน่คง
ทางการเงนิ ท าใหส้ามารถเพิม่ก าลงัการผลติ ปรบัปรุง
กระบวนการผลติเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการผลติ 

ตลอดจนการวจิยั และพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อสรา้งความ
แตกต่าง และเพื่อรองรบัการเติบโตของลูกค้า ท าให้
ลูกค้าคงความไว้วางใจ และเป็นคู่ค้าต่อเนื่ องมา
ยาวนานนบัสบิปี  

5.   ความเส่ียงจากการไม่มีสญัญาระยะยาว 

โดยส่วนใหญ่บริษัทและลูกค้าในกลุ่มบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสตกิจะมกีารท าสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระยะสัน้
อายุประมาณ 1- 2 ปี หรืออาจจะไม่มีการท าสญัญา 
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายในการท าสญัญาของลกูคา้แต่ละ
ราย ซึง่ถือเป็นหลกัปฏบิตัิโดยทัว่ไปของอุตสาหกรรม
นี้  นอกจากนี้ลูกค้าที่บรษิัทได้รบังานจากการประมูล
แข่งขนักบัผูผ้ลติรายอื่นนัน้ เมื่อครบอายุสญัญา ลูกคา้
กอ็าจจะต่อสญัญาหรอืจดัให้มีการคดัเลอืกผู้ผลติราย
ใหม่ จงึอาจมคีวามเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีลกูคา้ได้ อย่างไรก็
ตาม ในอดตีทีผ่่านมาบรษิทัมคีวามเสีย่งจากการไม่ได้
รบัการต่อสญัญาอยู่ในระดบัทีต่ ่ามาก เน่ืองจากลูกคา้มี
ความเชื่อมัน่ในคุณภาพของสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐาน  การ
ส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา  และความสามารถที่จะ
ขยายก าลงัการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างด ี 

ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับ
ยานยนต์นัน้ความเสีย่งจากการยกเลกิสญัญาในการ
ผลิตจะอยู่ในระดบัต ่ามากเช่นกนั เนื่องจากโดยปกติ
ผูป้ระกอบการมกัจะไม่เปลีย่นแปลงผูผ้ลติชิน้ส่วนราย
ใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลติภณัฑ์นัน้ๆ หรอืมปัีญหา
ในเรื่องคุณภาพ ซึ่งอายุของผลติภณัฑ์โดยเฉลีย่อยู่ที่
ประมาณ 3 –5 ปี ตามแต่รูปแบบและลักษณะของ
ผลติภัณฑ์ในแต่ละอุตสาหกรรม อย่างไรกด็ี บรษิัทมี
ลกูคา้ทีห่ลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มยีอดลกูคา้
รายใดที่มียอดขายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดขาย
รวมเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ที่ไม่มี
สญัญาระยะยาว 

6.   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ในปี 2564 ที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐมีความผันผวนเป็นอย่างมาก 
โดยแขง็ค่าในช่วงต้นปี และกลบัอ่อนค่าลงอย่างมาก
ในช่วงครึง่ปีหลงัโดยท าสถติอิ่อนค่าสุดในรอบกว่า 4 ปี 
เนื่องจากประเทศไทยได้รบัผลกระทบจากการแพร่
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ระบาดของโควดิ-19 หากแต่เงนิดอลลารส์หรฐัยงัไดร้บั
แรงหนุนจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรฐัต่อเนื่อง
หลงัสถานการณ์โควดิ-19 ในประเทศสหรฐัคลีค่ลายลง 

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอล
ล่ารส์หรฐัในปี 2565 คาดว่ายงัคงผนัผวน โดยแนวโน้ม
คาดว่าจะปรับตัวอ่อนค่าขึ้นกว่าช่วงปลายปี 2564 
เน่ืองจากแรงกดดนัของการปรบัอตัราดอกเบีย้นโยบาย
ของประเทศสหรฐัฯ  ซึง่การปรบัขึน้ของอตัราดอกเบีย้
นโยบายสหรฐัฯ ปี 2565 อาจไม่สอดคลอ้งกบัทศิทาง
อตัราดอกเบีย้นโยบายของไทย ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งคง
อยู่ในระดบัต ่า เพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
ไทย ความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนดอกเบีย้อาจ
ส่งผลให้เม็ดเงินจากภูมิภาคเอเชีย ไหลกลับเข้าสู่
สหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ปี  2565 สกุลเงิน
ดอลลารส์หรฐัฯ มแีนวโน้มแขง็ค่าเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง และ
ส่งผลใหส้กุลเงนิบาทและสกุลเงนิเอเชยีอื่น ๆ อ่อนค่า
ลง 

บรษิัทไม่ได้รบัผลกระทบจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นในฐานะผูส้ง่ออก เน่ืองจากรายได้
หลักเป็นรายได้จากการขายในประเทศ แต่ ได้รับ
ผลกระทบฐานะผู้น าเข้าเครื่องจักรหรือวตัถุดิบบาง
ชนิด ทีต่้องมกีารน าเขา้จากต่างประเทศ ความผนัผวน
ของค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ
บรษิทั ดงันัน้บรษิัทจงึไดม้กีารศกึษาถงึวธิกีารป้องกนั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการติดตาม
ขา่วสารความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้มีการศึกษาบท
วิเคราะห์แนวโน้มความเคลื่อนไหวของเงินตรา
ต่างประเทศ และได้มีการเลือกใช้ธุรกรรม Forward 
หรอืการท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า
ในสถานการณ์หรือสภาวะที่เห็นว่าควรกระท าตาม
ความเหมาะสม เพื่อควมคุมต้นทุนและป้องกนัหรอืลด
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าเงนิ   

7.   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงจากกระแส

และพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค 

จากกระแสการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อม ท าให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่างๆ 

เริม่มกีารตระหนักถึงสิง่ที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
มากขึ้น ซึ่งอาจท าให้พฤติกรรมการบริโภคของคน
เปลี่ยนไป โดยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้มแทน อย่างเช่น การเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีม่า
จากพลาสติกชีวภาพแทนผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก 
100% การรณรงคย์กเลกิใชเ้คมภีณัฑท์ีม่สีว่นผสมของ
สารพาราควอต กรณีรถยนต์ขบัเคลื่อนด้วยพลงังาน
ไฟ ฟ้า (Electric Vehicle :EV) ที่สามารถประหยัด
ต้นทุนพลังงานต่างๆ และลดการปล่อยมลภาวะสู่
สิง่แวดล้อมในส่วนของ แบตเตอรี่มอเตอร์ และระบบ
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า  

กระแสรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า (EV)   

ประเทศไทยก าลงักา้วสู่การเป็นฐานการผลติ
ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่ส าคัญของโลก โดย
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้
ออกแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตาม
นโยบาย 30@30 คือ การตัง้เป้าผลิตรถ ZEV (Zero 
Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็น
ศูนย์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์
ทัง้หมดในปี พ.ศ. 2573 ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะ
น าพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต ่ า 
(Low-carbon Society) ในอนาคตจากการประชุม
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาต ิครัง้ที ่
2/2564 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้
ก าหนดเป้าหมายการผลติและการใช้ ZEV ซึ่งถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2573 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

• เป้ าหมายการผลิตยานยนต์ ไฟ ฟ้ า 
ประเภท รถยนต์นั ่งและรถกระบ ะ 725,000 คัน 
รถจักรยานยนต์ 675,000 คัน รถบัสและรถบรรทุก 
34,000 คัน นอกจากนัน้ ยังมีการส่งเสริมการผลิต
รถสามลอ้ เรอืโดยสาร และรถไฟระบบรางอกีดว้ย 

• เป้าหมายการส่งเสริมการใช้ยานยนต์
ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์นัง่และรถกระบะ 440,000 คนั 
รถจักรยานยนต์ 650,000 คัน รถบัสและรถบรรทุก 
33,000 คนั รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการส่งเสรมิ
สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะแบบ Fast 
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charge จ านวน 12,000 หวัจ่าย และสถานีสบัเปลี่ยน
แบตเตอรีส่ าหรบัรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าจ านวน 1,450 
สถานี และมีมาตรการส่งเสริม ZEV ในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าและชิ้นส่วน เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตยาน
ยนต์ไฟฟ้าและชิน้ส่วน โดยไดม้กีารก าหนดมาตรฐาน
ใหค้รอบคลุมยานยนต์และชิน้ส่วนส าคญั แผนส่งเสรมิ
ผูป้ระกอบการรองรบัการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้า 
และแผนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและ
ก าลังคน  การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟ ฟ้า ทั ้ง
มาตรการทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี โดยมีมาตรการ 
Quick win เป็นการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าของธุรกิจขนส่งเชิงพาณิชย์และหน่วยงานรัฐ 
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัยานยนต์ไฟฟ้า ทัง้
การส่งเสรมิสถานีอดัประจุไฟฟ้า การพฒันากฎหมาย
และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการอัดประจุ และการ
ส่งเสรมิเทคโนโลยสีมาร์ทกรดิ รวมถึงการส่งเสรมิให้
เกดิอุตสาหกรรมการผลติแบตเตอรีย่านยนตไ์ฟฟ้าและ
การใชแ้บตเตอรีท่ีผ่ลติในประเทศ การจดัการแบตเตอรี่
ใชแ้ลว้และการพฒันาก าลงัคน 

กระแสบรรจภุณัฑจ์ากพลาสติกชีวภาพ 
ปัจจุบนัราคาต้นทุนของพลาสติกชวีภาพยงั

สูงกว่าพลาสติกทัว่ไปอยู่มาก เนื่ องจากผลิตจาก
วตัถุดบิทางการเกษตร จงึมีต้นทุนจากการเพาะปลูก 
นอกจากนัน้คุณสมบตัิของพลาสติกชวีภาพมขีอ้จ ากดั
ทีไ่ม่สามารถทดแทนกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ ยงัคงต้องใช้
เวลาในการพฒันาคุณสมบตัิบางประการ ซึง่สิง่เหล่านี้
ท าให้การใช้พลาสติกชีวภาพยังเป็นเพียงทางเลือก
ห นึ่ ง ข อ งผู้ บ ริ โภ ค  แ ละมี ก าร เติ บ โต ในต ลาด
เฉพาะเจาะจงเท่านั ้น (Niche Market) อย่างไรก็ด ี
ระบบการผลติของบรษิทัทีท่ ากระบวนการฉีด และเป่า
ขึน้รูปบรรจุภัณฑ์สามารถรองรบัการใช้เมด็พลาสติก
ชวีภาพได้ด ีโดยใช้เงนิลงทุนเพื่อปรบัปรุงเครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ไม่มาก  นอกจากน้ี ปัจจุบนับรษิทัมกีารใช้
เมด็พลาสตกิทีใ่ชใ้นกระบวนการเป่าขึน้รูปในการผลติ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นชนิดที่สามารถน ามาใช้รไีซ
เคิล่ในกระบวนการเป่าขึน้รูปใหม่ไดร้อ้ยละ 100 จงึท า
ให้ลดปรมิาณขยะพลาสติกจากการมีข้อจ ากดัการใช้
เมด็รไีซเคิล่ อย่างไรกด็ ี

บรษิทัไดม้กีารศกึษาและพจิารณาความเสีย่ง
ในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพจิารณาถึงความ
เหมาะสม ปรบัแผนกลยุทธ์ และก าหนดทิศทางการ
ขยายการลงทุนเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงจากกระแส
และพฤตกิรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภคดงักล่าว  

8.   ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือ

หุ้นในบริษทัมากกว่ารอ้ยละ 50 

บรษิัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มเหม

มณฑารพ ถือหุ้นในบริษัทรวมกันในสดัส่วนร้อยละ 

56.02 ณ วนัที ่8 มนีาคม 2565 ท าใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ดังกล่าวมีอ านาจในการควบคุมบริษัท และมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ต้อง

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น   ยกเว้น เรื่อง ที่

กฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดใหต้้องไดร้บัเสยีง

สว่น 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้ราย

อื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสยีง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา  

อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารก าหนดโครงสรา้ง
การจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการ
บ ริห ารงานอย่ าง เห ม าะสม โดยป ระกอบด้ วย
คณะกรรมการชุดย่อย  ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากับดูแล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบรหิาร ซึง่มกีารก าหนดขอบเขต อ านาจ
หน้าทีข่องคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชดัเจน  

บริษัทได้แต่งตัง้กรรมการที่ไม่เป็นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 4 ท่าน จากกรรมการ
ทัง้หมด 9 ท่าน  โดยเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอสิระที่ไม่ได้
เป็นกรรมการตรวจสอบอีก  1 ท่ านเป็นประธาน
กรรมการบริษัท  หรือคิดเป็นร้อยละ 44.44 เพื่อท า
หน้าทีถ่่วงดุลอ านาจในการบรหิาร กลัน่กรองวาระทีจ่ะ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทัง้ตรวจสอบ
การท างานของกรรมการและผู้บรหิารที่เป็นตัวแทน
ของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ดว้ย   นอกจากนี้ ในกรณีเขา้ท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกบักรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ
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ผู้มอี านาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
บุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติ
รายการดงักล่าว 

9.   ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดิุบ 

บรษิทัมนีโยบายการจดัหาวตัถุุดบิหลกัจากผู้
จ ัดจ าหน่ายรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสููง 
และจดัซื้อ้ตรงจากผูผ้ลติอกีดว้ย นอกจากน้้ีทางบรษิัท
มกีารสั ่่งซื้้อวตัถุุดบิจากทั ้ง้ในประเทศและต่างประเทศ 
หากผูจ้ดัจ าหน่ายไม่สามารถจดัหาวตัถุุดบิไดเ้พยีงพอ
ต่อความตอ้งการ หรอืไม่สามารถสง่มอบวตัถุุดบิใหแ้ก่
บรษิทัไดท้นัตามความตอ้งการ บรษิทัไดม้มีาตรการใน
การป้องกนัและแกไ้ขโดยการจดัให้มผีูจ้ดัจ าหน่ายราย
อื่นทัง้จากในและต่างประเทศไว้ส ารองในยามฉุุกเฉิน 
ซึง่สามารถท าการเปรยีบเทยีบราคาเพื่่อจดัหาวตัถุุดบิ
ในราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น  ณ  ในปัจจุุบัน ผู้จ ัด
จ าหน่ายวัตถุุดิบหลักยังสามารถจัดหาวัตถุุดิบได้
ตามคุุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของ
บรษิทั และสามารถส่งมอบสนิคา้ไดร้วดเรว็และทนัต่อ
ความต้องการใช้งานของบรษิัท อย่างไรก็ดี บริษัทมี
นโยบายลดการพึง่พงิผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดบิและกระจาย
ความเสี่ยง โดยการสัง่ซื้อวัต ถุดิบที่ส าคัญแต่ละ
ประเภทจากผู้ผลิต สองรายขึ้นไป และมีนโยบาย
กระจายการสัง่ซื้อซึ่งคิดเป็นมููลค่าการสัง่ซื้อวตัถุุดิบ
จากผู้จดัจ าหน่ายแต่ละรายนั ้้นไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของ
ยอดซื้อวัตถุุดิบรวมของบริษัท รวมถึงบริษัทมีการ
ประเมินผู้จดัจ าหน่ายรายอื่นรวมถึงการท านโยบาย
สนิค้าและวตัถุดบิคงคลงัในระดบัที่ปลอดภัย (Safety 
Stock) เพื่อป้องกนัการจดัหาวตัถุุดิบไม่ทันหรอืขาด
แคลนในบางช่วงเวลา 

 
 


